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APRESENTAÇÃO

O II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS 
é uma realização conjunta de parceiros que compõem a Rede RIEC (Rede Internacional em 
Estudos Culturais), que integra 10 universidades de língua portuguesa , de 5 países (Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal),  sendo elas: Universidade de Aveiro (Portugal), 
Universidade de São Paulo (Brasil), Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), Universi-
dade Federal do Pará (Brasil), Universidade Federal do Paraná (Brasil), Universidade Federal 
Fluminense (Brasil), Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro (Brasil), Ins-
tituto Superior Politécnico Independente (Angola), Universidade Cabo Verde (Cabo Verde) e 
Universidade Save (Moçambique). A RIEC propõe a difusão dos Estudos Culturais por meio de 
ações colaborativas, entre pesquisadores e instituições já existentes e fortalecidas nas últimas 
décadas através de ações coletivas e interdisciplinares de ensino, investigação científica e 
intervenção junto a grupos e comunidades. 

Com o intuito de contribuir com a descentralização da produção científica e com a 
horizontalidade entre as parcerias individuais e institucionais, a Rede enfatiza as contribuições 
dos Estudos Culturais para a pesquisa, a formação, a educação e os processos comunitários, 
propõe debater questões centrais da cultura e das sociedades contemporâneas, partilhando 
conhecimentos e contribuições da comunidade científica, através de publicações e eventos 
científicos de grande impacto em cada um dos países envolvidos, fomentando os centros de 
produção científica e contribuindo para o fortalecimento das potencialidades de cada um dos 
parceiros. 

Dentre as estratégias de consolidação da RIEC está a execução de projetos coletivos 
de formação, inovação, pesquisa e difusão; a organização de um sistema de informação e 
gestão que possa integrar as atividades da Rede; a integração de novas instituições parceiras 
e a promoção de atividades acadêmicas potencializando sua projeção e articulação interna-
cional. Uma das ações integradoras destas estratégias é a realização do Congresso Científico 
da rede, proposto de forma itinerante e anual.

A RIEC realizou o seu primeiro evento científico no ano de 2021, organizado pela Uni-
versidade de Aveiro. Esta ação teve como meta organizar uma cartografia dos Estudos Culturais 
envolvendo o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelos pesquisadores participantes das 
10 Universidades que compõe a Rede. 

A segunda edição do congresso foi acolhida  pelo Programa de Pós-graduação Inter-
disciplinar em Estudos do Lazer (PPGIEL) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
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Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (EEFFTO/UFMG). O tema proposto 
foi “Lazer, Corpos e Estudos Culturais”. Este tema surgiu da percepção coletiva de temáticas 
imergentes durante as apresentações de trabalhos da cartografia dos diferentes grupos de 
pesquisa e instituições vinculados a RIEC, convergindo com os interesses de pesquisa dos 
Grupos e da Instituição (UFMG) responsável pela organização desse evento. Neste sentido, 
institucionalmente, foram acionados para organização do congresso os Grupos de Pesquisa: 
EduDança (Grupo de Pesquisa em Dança da UFMG), GEPLEC (Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Lazer, Espaço e Cidade da UFPR), GESPEL (Grupo de Estudos de Sociologia, Pedagogia 
do Esporte e Lazer da UFMG), Coletivo NaPrática (Núcleo de Estudos sobre Aprendizagem 
na Prática Social da UFMG) e Oricolé (Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação 
Profissional em Lazer da UFMG). Contamos, ainda, com a chancela da ANPEL – Associação 
Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Estudos do Lazer do Grupo de Trabalho Temática 
lazer e Sociedade do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e da Rede RIEC – Rede 
Internacional de Estudos Culturais.

A coordenação geral ficou a cargo do prof. Hélder Ferreira Isayama e da profa. Elisân-
gela Chaves, membros da RIEC, acompanhados pela comissão organizadora composta pela 
profa. Ana Claudia Porfírio Couto (UFMG), pelo prof. José Alfredo Oliveira Debortoli (UFMG), 
pela profa. Simone Rechia (UFPR/RIEC) vinculados ao PPGIEL e pelo doutorando Alexandre 
Rodolfo Alves de Almeida (UA/UFMG).

Na trilha desse diálogo com os Estudos Culturais (UA/UFMG), a RIEC está em busca 
de diálogos com novas e outras metodologias de investigação das relações sociais, que nos 
possibilitem relacionar temas como o Corpo e o Lazer. No contexto dos Estudos do Lazer, 
os Estudos Culturais nos inspiram problematizar outras formas de habitar no mundo, outras 
relações com o tempo e o território, gerando saberes e organização social. Além disso, esse 
debate nos permite ir ao encontro de sujeitos-corpos que dançam, jogam, brincam e cantam 
e que enfatizam a dimensão lúdica da festa, enfatizando centralidade à corporalidade das 
pessoas e grupos sociais, como possibilidade de expressão de identidade e de resistências 
reveladoras de processos de organização, transgressão, luta e denúncia. A organização do 
evento foi, também,  uma forma de expressar resistência perante a difícil e perversa situação 
política e econômica em que nos encontramos no Brasil. Desde 2020, a pandemia resultante 
da propagação mundial do COVID-19 impôs a necessidade de medidas de distanciamento 
social e adaptações do viver cotidiano. Para conter os seus avanços e possibilitar a vida, perante 
um governo irresponsável e cruel para a maioria da população brasileira, a Universidade bra-
sileira necessita buscar caminhos para conscientização e apoio ao povo. Esse cenário caótico 
de restrições e perseguições a intelectualidade, as artes, as universidades brasileiras  nos 
mobilizou à resistência e a coragem de não parar de fazer! E assim, apesar de ainda estarmos 
em pandemia propusemos um congresso híbrido, presencial e on-line, com o objetivo de 
possibilitar o congressamento, o encontro, o fortalecimento.
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O congresso teve como público-alvo acadêmicos/as, profissionais e pesquisadores/
as de diferentes áreas do conhecimento, tais como: Administração, Arquitetura, Artes, Comu-
nicação, Dança, Educação Física, Filosofia, História, Hotelaria, Pedagogia, Psicologia, Turismo, 
Serviço Social, Sociologia, dentre outras. Registramos um número superior a 150 autoras e 
autores que compartilharam suas produções e conhecimentos.

Para alcançar os objetivos do evento, a programação foi diversa e com multimeios para 
ampliar os diálogos entre o Lazer, os Corpos e os Estudos Culturais, através de conferências, 
mesas redondas, rodas de conversa, comunicações orais, exposição de vídeos e fotografias, 
lançamento de livros, apresentações artísticas e confraternizações.

O  II Congresso RIEC, a partir do atravessamento entre Lazer, Corpo e Estudos Culturais 
convidou membros da rede, professoras(es) e pesquisadoras(es) para problematizar através 
das conferências e mesas redondas temas como: os corpos insurgentes e a diversidade, a 
cultura e artes, territorialidades, interseccionalidades, políticas públicas, ócios, prazeres e suas 
práticas e saberes. As apresentações de trabalhos foram organizadas em grupos temáticos 
sobre: Lazer/Ócio/Recreação e Corpos; Políticas Públicas, Direitos e Combate a Desigual-
dades e Opressões; Diversidade, Interseccionalidades, Diásporas, Identidades e Diferenças; 
Desenvolvimento, Redes e Tecnologias; Gênero e Sexualidade; Espacialidades, Territórios e 
Urbanidades; Comunicação, Artes, Sensibilidade e Saberes Populares; Saúde, Meio Ambiente, 
Modos de Vida e Consumo; Educação, Ensino e Formação; e um GT com outros temas que não 
se considerassem incluídos nos anteriores. Para coordenação desses importantes momentos 
de comunicação contamos com a coordenação de Grupos de Pesquisa que estabelecem 
relação com a temática do congresso, com o PPGIEL e/ou com a RIEC. 

Em atenção ao reconhecimento da necessária fluidez de perspectivas,  intervenção 
e consciência dos indivíduos e coletivos, propusemos também “Rodas de Conversa”. Esses 
espaços contaram com 7 coordenações que potencializaram o intercâmbio de ideias, pes-
quisas e experiências sobre os temas: Gênero, Corpo e Sexualidade – Uma abordagem a 
partir de Judith Butler; Ações e Gestão Cultural em Espaços Universitários; Turismo e Estudos 
Culturais: Etnicização, Espetacularidade e Performatividade das “Atrações”;  Povos indígenas e 
tradicionais, O Portal Literafro como Ferramenta de Pesquisas e Instância Mediadora de Corpos 
e Saberes; Género e/no pós-colonialismo – Uma reflexão comparativa entre Moçambique e 
Angola; Políticas de acesso à educação e emancipação feminina na América Latina. 

Assim, de forma coletiva, temos buscado investigar experiências culturais indagando 
formas de participação e relações de acesso ao conhecimento, relacionando-as à constituição 
das experiências dos sujeitos. O diálogo com o Estudos Culturais tem ampliado e potencia-
lizado o olhar sobre as perspectivas de compreender o Lazer e a Experiência Cultural, cuja 
centralidade da vida se revela no corpo, no festejar, no celebrar, indagando outras relações 
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possíveis, a despeito das relações de poder impregnadas nos e pelos modos de produção 
social moderno-capitalistas. 

O II Congresso não só́ permitiu a troca de experiências acadêmico cientificas e artís-
ticas entre seus participantes, como reverberou no cerne de cada instituição uma ampliação 
do sentido quotidiano de rede, tão necessário para o enfretamento e usufruto da contempo-
raneidade. 

Por fim cabe ressaltar a importância das pessoas que contribuíram para realização 
desse Congresso. Nossos agradecimentos a todas e todos que compuseram as comissões 
de trabalho e aos apoios institucionais e financeiros que nos possibilitaram sua realização.

Ana Cláudia Porfírio Couto
Elisângela Chaves

José Alfredo Oliveira Debortoli 
Hélder Ferreira Isayama

Simone Rechia

(Organizadores)
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

07/07/2022 (Quinta-feira)

14h  Credenciamento dos/as participantes
14h30 Abertura do evento (Presidência da RIEC, Reitoria da UFMG, Diretoria da EEFFTO,  

Representante da ANPEL, do CBCE e Coordenação Geral do evento).

15h   Conferência de Abertura – Eles Lá. Nós Cá: Corpos Insurgentes, Diversidade, Lazer e 
Cultura

 Convidada: Prof. Dra. Ivy Guedes (UEFS)

 Coordenação/Mediação: Prof. Dr. André Márcio Picanço Favacho (UFMG)

17h   Apresentação de trabalhos

19h   Programação Cultural

08/07/2022 (Sexta-feira)

9h Mesas 1 e 2 – Simultâneas

Mesa 1 – Lazer, Corpos e Cultura: Artes
 Convidados/as: Prof. Dr. Adolfo Albán Achinte (Universidad Del Cauca – Colômbia) e 

Profa. Dra. Larissa Latif (UFPA)
 Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Denise Falcão (UFOP/ANPEL/CBCE)

Mesa 2 – Lazer, Corpos e Cultura: Territorialidades
 Convidados/as: Prof. Dr. José Guilherme Cantor Magnani (USP) e Profa. Dra. Simone 

Rechia (UFPR)
 Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Maria Cristina Rosa (UFMG)

11h Mostra de vídeos e fotografias

14h Apresentação de trabalhos

16h30 Intervalo

17h  Rodas de conversa

1. Gênero, Corpo e Sexualidade – Uma abordagem a partir de Judith Butler
Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Maria Manuel Baptista e Grupo de Género e Per-
formance (GECE), CLLC/DLC (UA/Portugal).

2. Turismo e Estudos Culturais: Etnicização, Espetacularidade e Performatividade das 
“Atrações”
Coordenação/Mediação: Prof. Dr. Silvio Lima Figueiredo (NAEA/UFPA) e Grupo de 
Pesquisa Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

3. Ações e Gestão Cultural em Espaços Universitários
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Coordenação/Mediação:  Profa. Dra.  Elis Miranda (UFF) e Profa. Dra. Maria Priscila 
Castro (UENF).

4. Povos Indígenas e Tradicionais e Estudos Culturais 
Coordenação/Mediação: Prof. Dr. José Alfredo Debortolli (UFMG) e Profa. Dra. Khellen 
Cristina Pires Correia Soares (IFT).

5. O Portal Literafro como Ferramenta de Pesquisas e Instância Mediadora de Corpos e 
Saberes
Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Aline Alves Arruda (IFMG-Betim), Prof. Dr. Eduardo 
de Assis Duarte (FALE-UFMG/CNPq), Prof. Dr. Luiz Henrique Oliveira (CEFET-MG) e 
Prof. Dr. Marcos Antônio Alexandre (FALE-UFMG/CNPq).
Grupos de Pesquisa Afrodescendências na Literatura Brasileira e NEIA – Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares da Alteridade.

6. Género e/no pós-colonialismo –  Uma reflexão comparativa entre Moçambique e 
Angola
Coordenação/Mediação: Profa. Ms Mariana Teixeira  (ISPI/Angola), Profa. Dra. Isabel 
Vilanculo (Universidade Save-Maxixe/Moçambique) e Prof. Ms. Marcolino Sitoe (Uni-
versidade Save-Maxixe/Moçambique).

7. Políticas de acesso à educação e emancipação feminina na América Latina
Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Graziela Serroni Perosa (USP).

09/07/2022 (Sábado)

9h Mesas 3 e 4 – Simultâneas

Mesa 3 – Lazer, Corpos e Culturas: Interseccionalidades

 Convidadas: Profa. Dra. Luciane Soares da Silva (UENF) e Profa. Ms. Mariana Teixeira 
(ISPI/Angola)

 Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Larissa Lara (UEM)

Mesa 4 – Estudos Culturais, Corpos e Políticas de Lazer

 Convidadas: Profa. Dra. Cláudia Bonalume (Oricolé/UFMG) e Profa. Dra. Isabel Samuel 
Vilanculo (Universidade Save-Maxixe/Moçambique)

 Coordenação/Mediação: Prof. Dr. Luciano Pereira da Silva (UFMG)

11h Programação Cultural

14h Conferência de Encerramento – Ócio, Desejo e Esquizoanálise: Uma Perspectiva a 
Partir dos Estudos Culturais

 Convidada: Profa. Dra. Maria Manuel Baptista (Universidade de Aveiro/Portugal) 
Coordenação/Mediação: Profa. Dra. Christianne Luce Gomes (UFMG)

16h Encerramento
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PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO 1
ESTUDOS CULTURAIS, ESTUDOS DO LAZER/ÓCIO/RECREAÇÃO E CORPOS
Coordenação: Grupos de Pesquisa LAGEP e CAPARAÓ

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA-FEIRA) 

LOCAL: AUDITÓRIO PRINCIPAL

17:00 - LAZER E ESCOLA: RELAÇÕES, SABERES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO NO COTI-
DIANO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – UM 
PROBLEMA DE PESQUISA

Mariana Soares Ferraz Malta e José Alfredo Oliveira Debortoli

17:20 - PARA ALÉM DO PRESCRITO E OCULTO: O CURRÍCULO VIVIDO E O LAZER NA ESCOLA

Karine do Rocio Vieira dos Santos e Simone Rechia

17:40 - RELATO DE EXPERIÊNCIA – O TRABALHO DE CAMPO DE UMA DISCIPLINA DO CURSO 
LAZER E TURISMO: ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER NO PARQUE URBANO 
MUNICIPAL LINEAR TIQUATIRA

Renato Dias, Silvia Amaral e Reinaldo Pacheco

18:00 - OS ESPAÇOS DE LAZER DA CIDADE IMPERIAL SOB A ÓTICA DA COMUNIDADE DO 
CEFET/RJ – UNED PETRÓPOLIS

Suzana Campos

18:20 - COMO O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA É PERCEBIDO PELA COMUNIDADE QUI-
LOMBOLA PÉ DO MORRO NO NORTE DE TOCANTINS?

Stephanni Gabriella Silva Sudré e Silvio José de Lima Figueiredo

18:40 - DEBATE

SESSÃO 2 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: MINI AUDITÓRIO

17:00 - MEMÓRIAS DAS PRÁTICAS DE DIVERTIMENTO EM CAMPINAS NO FIM DO SÉCULO 
XIX (1870-1900)

Danilo Ciaco Nunes e Silvia Cristina Franco Amaral
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17:20 - IMAGINÁRIO PORTUGUÊS DAS FESTAS NO ESTADO NOVO PORTUGUÊS: AS RELAÇÕES 
QUOTIDIANAS ENTRE CORPO E CULTURA

António Pernas

17:40 - ENTRE TANGOS E BATUQUES: AS DANÇAS, COMO FENÔMENO CULTURAL, NOS 
CLUBES SOCIAIS DA CIDADE DO SALVADOR ENTRE OS ANOS DE 1912 E 1935

Viviane Rocha Viana e Aline Machado

18:00 - NECROLAZER – APONTAMENTOS E PERPECTIVAS DOS DIVERTIMENTOS DA POPU-
LAÇÃO NEGRA EM SALVADOR-BA NO PÓS-ABOLIÇÃO (1890-1910)

Danilo da Silva Ramos 

18:20 - DEBATE

SESSÃO 3 – 08/07/2022 (SEXTA-FEIRA)

LOCAL: AUDITÓRIO PRINCIPAL

14:00 - CONSUMO DE TURISMO E LAZER: UMA ANÁLISE SOBRE O PÚBICO LGBTQIA+ EM 
TERESINA-PI

Laércio Ramon da Silva Nascimento, Alexandre Rabêlo Neto e Shaiane Vargas da Silveira

14:20 - TURISMO E LAZER: UMA ANÁLISE SOBRE A PARTICIPAÇÃO FEMININA EM VIAGENS 
DE CORRIDA DE RUA

Ellen C. Teodoro e Ana Paula G. S. Oliveira

14:40 - A VIVÊNCIA DE MULHERES NEGRAS TRIPULANTES NO BRASIL

Gabriela Santos

15:00 - NEGOCIAÇÕES E APRENDIZAGEM COM MULHERES: PRIMEIROS PASSOS DE EXPE-
RIÊNCIAS ETNOGRÁFICAS NO CAMPO DO LAZER 

Jordania Eugenio e Juliana de Paula

15:20 - MULHERES NA RODA DE CHORO DO FORTE DE COPACABANA: ESTUDO EXPLORA-
TÓRIO

Beatriz Yaunner e Maria Manuel Baptista
15:40 - CODIFICAÇÃO E DESCODIFICAÇÃO DE VIDEOCLIPES: ENTRE LAZER, GÉNERO E AMOR

Maria Joana Alves Pereira

16:00 - DEBATE
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SESSÃO 4  – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

Local: MINI AUDITORIO 

14:00 - ENTRE SAIR E FICAR EM CASA: REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO LAZER DE 
UMA COMUNIDADE NA PERIFERIA DE BELÉM – PARÁ - BRASIL

Flavio Henrique Souza Lobato, Juliana Azevedo Hamoy e Mirleide Chaar Bahia

14:20 - IMPLICAÇÕES DO COVID-19 NOS MODOS DE VIDA DE PROFISSIONAIS ATUANTES 
NAS ÁREAS DA SAÚDE E PSICOSSOCIAL: IMPACTOS NA CULTURA E NAS VIVÊNCIAS DE 
LAZER/ÓCIO 

Vera Lúcia Chamas Basso, Cleci Elisa Albiero, Rosely Cubo Pinto de Almeida, Luzinete Rezende 
da Incarnação e Gisele Justiniano de Faria Martins

14:40 - ASPECTOS DO LAZER EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Samuel Santos

15:00 - LAZER E ZUMBA: ANÁLISE DO PROJETO AGITA SALINAS E DA APROPRIAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO 

Fabiene Brito Teles, Marcelo Brito, Lara Luiza Neres Barbosa e Karine Castro Brito

15:20 - CRAWL, MEDLEY e BORBOLETA: PERCEPÇÃO DE MULHERES IDOSAS SOBRE O PRO-
GRAMA “ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE”

Patrícia Cristina Carvalho Freitas e Shaiane Vargas da Silveira

15:40 - MULHERES E eSPORTS: UM OLHAR À LUZ DAS MOTIVAÇÕES

João Victor Figueiredo Moreira, Anna Luiza Souza Diniz e Ana Cláudia Porfírio Couto

16:00 - DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 2:
ESTUDOS CULTURAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS E COMBATE À DESIGUALDADES 
E OPRESSÕES
Coordenação: Grupo de Pesquisa POLIS

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2105

17:00 - OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA 
UFG: DA APROPRIAÇÃO À SUPERAÇÃO

Tiago Onofre, Francisco Luiz De Marchi Filho, Victor Fernandes Vieira, Milena Louise Rodrigues 
Rosa, Glauber Henrique de Almeida Souza, Samuel Lima Santos, Camila Ruiz e Wilson Lino
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17:20 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MULHERES E LAZER: LACUNAS E POSSIBILIDADES

Cláudia Bonalume

17:40 - PARA ALÉM DO TERMO “ESPORTE E LAZER” NAS POLÍTICAS DE LAZER

Marcus Peixoto de Oliveira 

18:00 - TRAJETÓRIAS, SABERES E AÇÕES DOS(AS) GESTORES(AS) PÚBLICOS(AS) DE ESPORTE 
E LAZER NO MINISTÉRIO DO ESPORTE (2003-2018)

Ana Pintos

18:20 - ATIVISMO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO: RESSIGNIFICANDO OS ESPAÇOS 
PÚBLICOS PARA O LAZER

Loren Salles Souza Pereira e Silvia Cristina Franco do Amaral 

18:40 - DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 3
ESTUDOS CULTURAIS, DIVERSIDADE, INTERSECCIONALIDADES, DIÁSPORAS, 
IDENTIDADES E DIFERENÇAS
Coordenação: Grupo de Pesquisa EDUDANÇA

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2017

17:00 - A CENTRALIDADE DO CORPO NOS ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS (PHYSICAL CUL-
TURAL STUDIES)

Flavia Sandoli e Vitor Hugo Marani

17:20 - ESTUDOS CULTURAIS (FÍSICOS) EM DESAFIOS DECOLONIAIS

Larissa Michelle Lara e Ariane Boaventura da Silva Sá

17:40 - ESTUDOS CULTURAIS E MULHERES: UM OLHAR A PARTIR DO ÁLBUM “EU SOU MU-
LHER EU SOU FELIZ”

Khellen C. P. Correia Soares, Rita Peloso Grasso e Cathia Alves

18:00 - CORPO, PRÁXIS E EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS A PARTIR DOS ESTUDOS CUL-
TURAIS FÍSICOS

Vitor Hugo Marani

18:20 - A CAPOEIRA ANGOLA DO “CORTIÇO DO ABELHA” EM CRUZO NA CIDADE DO PORTO

Thaís Azevedo, Larissa Latif  e Maria Manuel Baptista

18:40 - DEBATE
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SESSÃO 2  – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2017

14:00 - A DANÇA TAP COMO UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA

Ana Luiza Gori

14:20 - PROJETOS SOCIAIS E DANÇA AFRODIASPÓRICA EM BELO HORIZONTE: IDENTIFICA-
ÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

Míriam Santiago Anastácio da Silva e Elisângela Chaves

14:40 - MULHERES ESTUDANTES AFRICANAS: REFLEXÕES A PARTIR DO LAZER NA CIDADE 
DE REDENÇÃO/CEARÁ

Renata Castelo Branco Araujo e Maria Manuel Baptista

15:00 - A RELIGIOSIDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO NO CAMINHO VELHO DA ESTRADA 
REAL: MITOS, RITOS, TURISMO E FÉ

Vania de Fatima Noronha Alves

15:20 - BRANQUITUDE - UM DESAFIO PARA OS ESTUDOS CULTURAIS MOVIDOS PELO DE-
BATE DA INTERSECCIONALIDADE

Tânia Sampaio

15:40 - IMAGENS-CONCEITUAIS SOBRE POVOS AMAZÔNIDAS

Bene Martins e Bruno Matos

16:00 - DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 5
ESTUDOS CULTURAIS, GÊNERO E SEXUALIDADE
Coordenação: Grupos de Pesquisa GESPEL E LUCE

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2004

17:00 - (DES)IGUALDADE DE GÊNERO NO TEATRO NACIONAL D. MARIA II: O PERÍODO DE 
2000 A 2021

Helena Ferreira e Aline Ferreira

17:20 - ENTRE O CÉU E A CARNE: UM ENSAIO SOBRE OS CORPOS (IN)DISCIPLINADOS EM O 
SEXO NO CONFESSIONÁRIO (1974)

Fernanda Castro e Maria Manuel Baptista
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17:40 - MULHERES INDÍGENAS NA VIOLÊNCIA POLÍTICA DA GUATEMALA: LIÇÕES PARA A 
VERDADE E A MEMÓRIA

Ana Carolina Moura Fernandes de Almeida e Graziela Tavares de Souza Reis

18:00 - “ENGRAVIDOU, PORQUE QUIS”: UMA PAUSA PARA REFLETIR SOBRE CONSTRUÇÕES 
DE GÊNERO E CONTRACEPÇÃO

Lana Gomides

18:20 - DEBATE

SESSÃO 2 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2008

17:00 - “NÃO É SÓ SOBRE PEDALAR”: MULHERES, BICICLETAS E BARREIRAS INTERSECCIONAIS 

Carla Augusta Nogueira Lima e Santos, Juliana Araujo de Paula e Lucilene Alencar das Dores

17:20 - FEMINISMOS E CARNAVAL: QUANDO A LUTA ENCONTRA A FOLIA

Poliana Rocha

17:40 - MOTIVAÇÕES E BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE FUTSAL FEMININO: UM ESTUDO 
COM ALUNAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Gustavo Maneschy Montenegro e João Carlos Silva Guimarães

18:00 - GÊNERO, LAZER E BEM-ESTAR DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DURANTE A PAN-
DEMIA DE COVID-19

Robert Marra e Vagner Miranda Conceição

18:20 – DEBATE

SESSÃO 3 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2004

14:00 - RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE PRO-
FESSORES E PROFESSORAS

Jaciara Guimaraes e Marcilia Silva

14:20 - AS REPRESENTAÇÕES DE ANGOLA E PORTUGAL NOS MANUAIS ESCOLARES DO 
ENSINO PRIMÁRIO DOS ANOS 60/63, UM ESTUDO PÓS-COLONIAL

Antunes Pinto

14:40 - O MERCADO DE TRABALHO PARA ELAS: REFLEXÕES SOBRE SEXISMO E ASSÉDIO NO 
CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Ariane Gramigna Pinheiro, Vítor Luiz Rocha Rodrigues e Bruno Ocelli Ungheri 
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15:00 - O MERCADO DE TRABALHO PARA ELAS: REPRESENTATIVIDADE, LIDERANÇA E DE-
SAFIOS COTIDIANOS

Ariane Gramigna Pinheiro, Vítor Luiz Rocha Rodrigues e Bruno Ocelli Ungheri 

15:20 - A ATUAÇÃO DE GESTORAS DE MUSEUS: APONTAMENTOS INICIAIS

Luiza de Souza Lima Macedo e Hélder Ferreira Isayama

15:40 - DEBATE

SESSÃO 4 – 08/07/2022 (SEXTA-FEIRA)

LOCAL: SALA 2008

14:00 - A VISIBILIDADE DOS PERSONAGENS HOMOAFETIVOS DO SERIADO BAD BUDDY

Joao Lucas de Almeida Campos

14:20 - UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DE PESSOAS LGBT PRATICANTES DE FUTEBOL

João Martins Nogueira Júnior 

14:40 - SOBRE(VIVÊNCIAS) FUTEBOLÍSTICAS: O QUE DIZEM HOMENS GAYS USUÁRIOS DO 
TINDER

 João Martins Nogueira Júnior, Rodrigo Pereira Cardoso e Silvio Ricardo da Silva

15:00 - PESSOAS LGBTQIA+ E LAZER: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

Fernanda Santos de Abreu e Keila Souza Pereira Oliveira

15:20 - É POSSÍVEL VIVENCIAR LAZER DENTRO DE UMA UNIDADE PRISIONAL LGBT?

Felipe Rodrigues

15:40 - DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 6
ESTUDOS CULTURAIS, ESPACIALIDADES, TERRITÓRIOS E URBANIDADES 
Coordenação: Grupo de Pesquisa GEPLEC

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: AUDITÓRIO MARIA LÚCIA PAIXÃO

17:00 - THE CHARACTERISTICS OF PUBLIC LEISURE SPACES AND THE MOTOR BEHAVIOR 
OF THE ELDERLY

Veridiana Rêgo Athayde Pinto, Luciano Pereira da Silva e Vitor Leandro da Silva Profeta

17:20 - INTERSECÇÕES ENTRE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO, TRANSGRESSÃO E MEMÓRIA NA 
APROPRIAÇÃO DO MORRO DA FORCA PARA O LAZER

Denise Falcão, Josué da Silva Fernandes e Hipsia Ferreira Alves
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17:40 - LAZER COMO DIREITO SOCIAL E COVID 19: RECREIO PANDÊMICO

Dan Gabriel D’Onofre

18:00 - CONTRA-USOS DA CIDADE: EXPRESSÕES DO LAZER EM ALTAMIRA-PA

Francivaldo José da Conceição Mendes, Christianne Luce Gomes e Márcio Douglas Brito Amaral

18:20 – DEBATE

SESSÃO 2 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: AUDITÓRIO MARIA LÚCIA PAIXÃO

14:00 - ESPACIALIDADES E TERRITORIALIDADES DO FUTEBOL À LUZ DOS ESTUDOS CUL-
TURAIS

Elcio Loureiro Cornelsen

14:20 - CULTURA E IDENTIDADE LOCAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE CLUBES DE 
FUTEBOL DE PEQUENO PORTE

Gil Leite

14:40 - TERRA VIVA: PROPOSIÇÃO UTÓPICA DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL REGIONAL A 
PARTIR DA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CULTURAL

Elis de Araújo Miranda, Yuri Costa Moraes da Silva e Priscila Viana Alves

15:00 - FRONTEIRAS DA DIVERSIDADE E INTERCULTURALIDADE: A AMBIÊNCIA DE ATENÇÃO 
FEMININA-MATERNA. UMA ANÁLISE REFLEXIVA NO CAMPO DO SERVIÇO SOCIAL 

Gisele Justiniano de Faria Martins, Luzinete Rezende da Incarnação, Rosely Cubo Pinto de Almeida, 
Cleci Elisa Albiero e Vera Lúcia Chamas Basso

15:20 – DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 7
ESTUDOS CULTURAIS, COMUNICAÇÃO, ARTES, SENSIBILIDADE E SABERES POPULARES
Coordenação: Grupo de Pesquisa NaPrática

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2109

17:00 - RECURSOS POÉTICOS

Marilene Almeida, Gelka Barros e Janaina Silva Lages

17:20 - DRAMATURGIAS DOCENTES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DAS 
DANÇAS BRASILEIRAS

Júlia Nascimento e Gustavo Côrtes
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17:40 - CARTOGRAFIAS DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR: EXPERIÊNCIAS DE UMA AR-
TISTA-DOCENTE

Alexandra Aparecida dos Santos Noronha e Fernando Luiz Zanetti

18:00 - UM CORPO NO MUNDO: DESCOBRIR-SE SOMA PELA FRUIÇÃO ESTÉTICA EM DANÇA, 
VIA FOTOGRAFIA/AUTOFOTOGRAFIA

Bruna Ribeiro

18:20 - A(S) TRIBO(S) DO SAMBA DE GAFIEIRA NO RIO DE JANEIRO: TENSÕES, ENCONTROS 
E ENCRUZILHADAS

Aline Paixão

18:40 - DEBATE

SESSÃO 2 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2109

14:00 - O QUE PODE UM PODCAST? O CORPO BRINCANTE EM OURO PRETO: SOBRE LAZER 
E CULTURA

Denise Falcão, Hipsia Ferreira Alves e Josue da Silva Fernandes

14:20 - BRINCANTE: UM CORPO EM PERFORMANCE DE RESISTÊNCIA

Jose Martins

14:40 - LAZER E TEXTO CULTURAL: O REGISTRO DA DIFERENÇA NA HISTÓRIA EM QUADRI-
NHOS MAGDA

Edmilson Forte Miranda Jr

15:00 - EXCLUÍDOS PELA MÍDIA: UMA ANÁLISE SOBRE O PALHAÇO BRASILEIRO NA COMU-
NICAÇÃO DIGITAL

Nathan Vieira

15:20 - DEBATE

SESSÃO 3 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2014

14:00 - OS NÃO TABUS DA NUDEZ ENTRE OS NYANEKAS: CORPO, CULTURA E IDENTIDADE 

Aida Neusa Gomes Nelson Antônio

14:20 - DA CENTRALIDADE DA CULTURA À DIMENSÃO DA SAÚDE NA PRODUÇÃO DE CO-
NHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Beatriz Ruffo Lopes



25

14:40 - YOGA E SANNYASA - HABITAR E SER NO MUNDO

Lucas Procópio

15:00 - UM OLHAR DELUZEANO DE “CUCURRUCUCÚ PALOMA” DE TOMÁS MÉNDEZ, CAN-
TADA POR CAETANO VELOSO EM “HABLE CON ELLA” DE PEDRO ALMODÓVAR

Miguel Babo

15:20 - DEBATE

GRUPO DE TRABALHO 9
ESTUDOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO, ENSINO E FORMAÇÃO
Coordenação: Grupo de Pesquisa Oricolé

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2107

17:00 - UMA ANÁLISE DO CURRÍCULO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM ANIMA-
ÇÃO TURÍSTICA DA ESHTI

Gustavo Schünemann  e Hélder Ferreira Isayama

17:20 - A COMPREENSÃO DE CURRÍCULOS DE CURSOS TÉCNICOS EM LAZER E ANIMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL SOB A LENTE DOS ESTUDOS CULTURAIS

Adriano Silva

17:40 - CULTURA CORPORAL E CURRÍCULO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO FEST VERÃO DE 
SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ

André de Brito Oliveira e Renata Osborne

18:00 - “E O MOVIMENTAR-SE?” CONCEPÇÕES E RE-SIGNIFICAÇÕES PARADIGMÁTICAS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS DE DISCENTES INSERIDOS 
NO PIBID

Augusto Condé, Larissa Lellis e Doiara Santos

18:20 - AS CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE LAZER DOS ESTUDANTES: DIÁLOGOS COM O 
CURRÍCULO

Diego Moura e Marcília Silva

18:40 – DEBATE
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SESSÃO 2 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2107

14:00 - EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA (EPT): DIÁLOGOS POSSÍVEIS A PARTIR DOS ESTUDOS CULTURAIS

Marie Luce Tavares, Heleniara Amorim Moura, Cleiton Martins Duarte e Mônica de Freitas

14:20 - O PROJETO BANCA DA CIÊNCIA: SUBVERSÕES ENTRE LAZER, GÊNERO E EDUCAÇÃO

Cathia Alves e Luis Paulo de Carvalho Piassi

14:40 - A REPRESENTAÇÃO CULTURAL DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE
Danielle Soares e Clarissa Araujo

15:00 - PANDEMIA DE COVID-19 E RENDA, TRABALHO E LAZER DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO

Vagner Miranda Conceição e Robert Marra

15:20 – DEBATE

SESSÃO 3 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2108

14:00 - CURRÍCULO CULTURAL E (RE)PRODUÇÃO DE MODOS DE SER TORCEDOR

Mauro Lúcio Maciel Júnior

14:20 - CORPOS EM MOVIMENTO: MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE MULHERES NA EDUCAÇÃO 
DE TEATRO

Diane Boda, Marilia Velardi e Darília Ferreira

14:40 - COLETIVO NÓS DA ARTE

Gelka Barros

15:00 - RODAPÉ Nº3 

Telmo Ferreira

15:20 - DEBATE
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GRUPO DE TRABALHO 10
ESTUDOS CULTURAIS E OUTROS TEMAS
Coordenação: Grupo de Pesquisa GECE/NECO

SESSÃO 1 – 07/07/2022 (QUINTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2002

17:00 - PHYSICAL CULTURAL STUDIES: TENSIONAMENTOS ACERCA DA PRÁXIS E O CAMPO 
ACADÊMICO

Gabriella Gonçalves Mendes da Silva

17:20 - A FORMAÇÃO CULTURAL NO PENSAMENTO DE KARL MARX: TRABALHO E LINGUAGEM 

Lavinia Neves Moreno Silva 

17:40 - SOBRE A PRÁTICA DA ESCRITA E OS FLUXOS DO DESEJO NA VELHICE: UM ESTUDO 
DE CASO COM UM IDOSO ESCRITOR EM PORTUGAL

Francisco Welligton Barbosa Jr e Maria Manuel Baptista

18:00 - A POTÊNCIA DA ESCRITA COMO PRÁTICA DE LAZER E DIGNIDADE DA PESSOA HU-
MANA EM UM LITÍGIO TRABALHISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gustavo Eleutério Pena

18:20 – DEBATE

SESSÃO 2 – 08/07/2022 (SEXTA- FEIRA)

LOCAL: SALA 2002

14:00 – A IMPORTÂNCIA DO MILHO NA ALIMENTAÇÃO DE CABO VERDE

Raíssa Martins Viana e Ricardo Theophilo Folhes

14:20 - CORPO E GINÁSTICA NA MODERNIZAÇÃO DE SALVADOR NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Aline Machado e Viviane Rocha

14:40 - IMAGEM, ESTUDOS CULTURAIS E RESISTÊNCIA: INCÊNDIO E PATRIMÔNIO EM SÃO 
PAULO

Paulo Cezar Nunes Junior, Lucas Bená Oliveira e Raiany Eduarda Silva

15:00 - MEMORIAL DA PANDEMIA: O ACERVO DE TODOS NÓS

Alexandre Francisco Silva Teixeira e Pietra Diwan

15:20 - MATRIZES CULTURAIS, LAZER E AUDIOVISUALIDADES: EMPIRIA NAS REDES OLDFLIX

Vivianne Limeira Azevedo Gomes 

15:40 - DEBATE
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PROGRAMAÇÃO: MOSTRA DE VÍDEOS E FOTOGRAFIAS

08/07/2022 – 11 HORAS

VÍDEOS: SALA 2008

1. OFICIOSO E CLANDESTINO: A SOBREVIVÊNCIA DO LAZER AOS NÃO-DITOS DA PRÁTICA 
COTIDIANA ESCOLAR

Karine do Rocio Vieira Dos Santos, Sabrina Monique Bora de Andrade, Gabriela Resende Cardoso 
Resende, Gabriela Ingrid de Lima e Simone Aparecida Rechia

2. PERCEPÇÕES SENSORIAIS, A CASA E O CORPO

Camille Vitória Ribeiro, Caroline Adriana Ribeiro, Analice Cristina Souza, Emanuelle Braga, Ana 
Cecília Estevão e Adriano Silva

3. TRAVESSIAS FEMINISTAS ENTRE A PERFEIÇÃO E A EXAUSTÃO: PESQUISA DE UM CORPO 
TEATRAL E POLÍTICO

Maria de Maria Andrade Quialheiro

4. ESCOLASO: THE DIVERSITY THAT CONNECTS US

Veridiana Rêgo Athayde Pinto e Carlos Augusto Rocha Franco

5. COMO ERA GOSTOSO O NOSSO CINEMA: VINHETAS DE ABERTURA E CHAMADA

Rafael Rodrigo dos Santos Multirafa

6. VÍDEO SOBRE NOSSA CAPA - LICERE: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Rafael Rodrigo dos Santos Multirafa

7. RAÍZES DANÇANTES: EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO ENSINO MÉDIO

Khellen Soares, Claudiana Silva e Giogya Freitas

FOTOGRAFIAS- PRAÇA EEFFTO

1. REFLEXÕES SOBRE O MOVIMENTO MANGUEBEAT EM CONEXÃO COM A CIDADE, O LAZER 
E O CORPO

Aline Rodrigues e Thiago Lima

2. O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO COMO AÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Victor Fernandes Vieira, Samuel Lima Santos, Francisco Luiz de Marchi Filho, Tiago Onofre e 
Wilson Lino

3. QUANDO O YOGA É A VIDA: PROPOSIÇÕES PARA O RESGATE DE OUTROS NOVOS MUN-
DOS 

Lucas Procópio
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4. TERÇA DAS MANAS: “ATROPELANDO O PATRIARCADO”

Carla Augusta Nogueira Lima e Santos, Marcela Ferraz Viana, Andreza Barroso Gonçalves e 
Lucilene Alencar das Dores

5. UMA MULHER EM PÚBLICO ESTÁ SEMPRE NO SEU LUGAR 

Helena Ferreira

6. ENTRE CULTURAS, COR(PUS) PO NAS SARJETAS DA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ: UM 
DEBATE SOBRE TER E SER NO URBANO

Vera Solange Pires Gomes e Kassiano Rosa

7. TODA REVOLUÇÃO COMEÇA COM UM BILHETE QUE CIRCULA

Gustavo Eleutério Pena

8. MULHERES MIL: BORDADO A MÃO LIVRE: POSSIBILIDADES DE EMPODERAMENTO FEMI-
NINO

Aniele Morais e Rosane Santana

9. “MEU TAMBOR TÁ NA RUA, POVO BOM”: LAZER E O FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO

Raquel Rocha Nunes

10. A VADIAÇÃO DA CAPOEIRA ANCESTRAL: PRÁTICA DE LAZER QUE PRESERVA A MEMÓRIA 
CULTURAL AFRODIASPÓRICA

Leandro Palhares

11. A COMIDA TÁ NA RUA: A FEIRA DO VENETA, A COMIDA DE VERDADE E O ENFRENTAMEN-
TO DA FOME NO BRASIL DAS CARCAÇAS

Ana Paula da Silva Pena
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LAZER E ESCOLA: RELAÇÕES, SABERES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE – UM PROBLEMA DE PESQUISA

Mariana Soares Ferraz Malta
José Alfredo Oliveira Debortoli

RESUMO: Pesquisar os sentidos dados ao lazer pelos estudantes do ensino funda-
mental II (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no cotidiano de uma 
escola pública de tempo integral no município de Belo Horizonte é um dos desafios 
desse projeto de tese de doutorado. Esta escola foi escolhida por fazer um movi-
mento de inovação das práticas pedagógicas ao se inspirar na pedagogia criada 
pela escola da Ponte, em Portugal, que se destaca por ser uma escola inovadora 
em sua organização e estrutura escolar. Neste sentido, a escola do Encantamento 
(nome fictício) se estrutura também numa lógica diferente das escolas tradicionais. 
Entretanto, questionamos se, de fato, esta escola se constitui numa “escola outra”, na 
prática; se é uma escola que indaga a si mesmo sobre as possibilidades de ampliar, 
de ir além de uma forma escolar, de reconhecer no cotidiano outras relações, outras 
aprendizagens, outros modos de vivenciar esse cotidiano em construção do conhe-
cimento. O que se aprende e como se aprende nessa escola? Quais os sentidos que 
os estudantes atribuem ao lazer nas relações vivenciadas dentro desse cotidiano? 
A partir do problema, o objetivo geral do projeto é compreender em que medida a 
Escola do Encantamento ao fazer todo este movimento de construção pedagógica, 
se expressa como possibilidade de uma pedagogia outra no seu cotidiano escolar, e 
quais as contribuições que o olhar do lazer pode nos trazer para essa compreensão. 
Como objetivos específicos, busco conhecer as aprendizagens outras que acontecem 
com e entre os estudantes; bem como contextualizar os sentidos dados ao lazer pelos 
mesmos. Para cumprir com esses objetivos, a etnografia será o método de pesquisa 
escolhido, pois nos possibilitará fazer a observação participante no contexto escolar, 
olhando “de perto e de dentro”, observando, conversando, registrando em imagens 
e texto o cotidiano dos estudantes  (Magnani, 2012). 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Lazer. Pedagogia decolonial.

RESUMO: Investigar los significados dados al ocio por estudiantes de la Enseñanza 
Básica II (6º a 9º grado) y de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en el cotidiano 
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de una escuela pública de tiempo completo en la ciudad de Belo Horizonte es uno 
de los desafíos de este proyecto de tesis doctorado. Esta escuela fue elegida por 
hacer un movimiento de innovación en las prácticas pedagógicas al inspirarse en 
la pedagogía creada por la Escola da Ponte, en Portugal, que se destaca por ser 
una escuela innovadora en su organización y estructura escolar. En este sentido, la 
Escuela de Encanto (nombre ficticio) también se estructura en una lógica diferente 
a las escuelas tradicionales. Sin embargo, cuestionamos si, de hecho, esta escuela 
constituye una “otra escuela”, en la práctica; si es una escuela que se pregunta por las 
posibilidades de expandirse, de ir más allá de una forma escolar, de reconocer en la 
cotidianidad otras relaciones, otros aprendizajes, otras formas de vivir esa cotidianidad 
en la construcción del saber. ¿Qué se aprende y cómo se aprende en esta escuela? 
¿Cuáles son los significados que los estudiantes atribuyen al ocio en las relaciones 
experimentadas dentro de esta cotidianidad? A partir del problema, el objetivo general 
del proyecto es comprender en qué medida la Escola do Enchantamento, al hacer 
todo este movimiento de construcción pedagógica, se expresa como posibilidad 
de una pedagogía diferente en su cotidiano escolar, y qué aportes tiene la mirada 
de el ocio puede llevarnos a esa comprensión. Como objetivos específicos busco 
conocer los otros aprendizajes que suceden con y entre los estudiantes; así como 
contextualizar los significados que éstos otorgan al ocio. Para cumplir con estos 
objetivos, la etnografía será el método de investigación escogido, ya que nos permitirá 
realizar la observación participante en el contexto escolar, mirando “de cerca y desde 
adentro”, observando, conversando, registrando en imágenes y texto la cotidianidad. 
de los estudiantes (Magnani, 2012).

PALABRAS-CLAVE: Escuela. Ocio. Pedagogía decolonial.

Introdução

Pesquisar os sentidos dados ao lazer pelos estudantes do ensino fundamental II (6º ao 
9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no cotidiano de uma escola pública de tempo 
integral no município de Belo Horizonte é um dos desafios desse projeto de tese de doutorado. 
Esta escola foi escolhida por fazer um movimento de inovação das práticas pedagógicas ao se 
inspirar na pedagogia criada pela escola da Ponte, em Portugal, que se destaca por ser uma 
escola inovadora em sua organização e estrutura escolar.  Ao longo do tempo, o cotidiano escolar 
foi se tornando para mim um grande campo de pesquisa, onde me interessava observar como 
aconteciam as interações entre os estudantes, a forma como os mesmos se relacionavam nos 
espaços escolares, sobretudo, quando não estavam nas aulas de Educação Física.  

Neste contexto, após o mestrado, me engajei num grupo de estudos onde tive contato 
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com os estudos decoloniais, mais precisamente a pedagogia decolonial com contribuições de 
Catherine Walsh (2018) que fala da pedagogia de uma “escola outra” no seu sentido epistemo-
lógico e estrutural de uma mudança de paradigma da escola tradicional.  

O contato com os estudos decoloniais provocou em mim uma busca por escolas que já 
estivessem nesse caminho de uma proposta pedagógica inovadora. Nesse caminho de buscas 
me (re) encontrei com uma escola: a Escola da Ponte, em Portugal, idealizada pelo professor José 
Pacheco. A concepção pedagógica inovadora da Escola da Ponte se tornou uma referência para 
algumas escolas no Brasil que pensaram em modificar a forma do ensino escolar1. Esta escola se 
organiza sem a divisão de séries ou turmas por idade e as avaliações são realizadas em portifólios 
e roteiros de estudos levando-se em consideração o tempo de aprendizagem dos estudantes. 

Trazendo para as questões do projeto, questionamos  quais seriam as relações escolares 
que nos possibilitam afirmar que a Escola do Encantamento seja de fato, uma “escola outra”, na 
prática? Será que essa é uma escola que indaga a si mesmo sobre as possibilidades de ampliar, 
de ir além de uma forma escolar, de reconhecer no cotidiano outras relações, outras aprendi-
zagens, outros modos de vivenciar esse cotidiano em construção do conhecimento? O que se 
aprende e como se aprende nessa escola? Quais os sentidos que os estudantes atribuem ao 
lazer nas relações vivenciadas dentro desse cotidiano? 

Objetivos

A partir do problema, o objetivo geral do projeto é compreender em que medida a Es-
cola do Encantamento ao fazer todo este movimento de construção pedagógica, se expressa 
como possibilidade de uma pedagogia outra no seu cotidiano escolar, e quais as contribuições 
que o olhar do lazer pode nos trazer para essa compreensão. Como objetivos específicos, bus-
co conhecer as aprendizagens outras que acontecem com e entre os estudantes; bem como 
contextualizar os sentidos dados ao lazer pelos mesmos. 

Justificativa

As discussões sobre a Lazer e Educação dentro dos estudos do lazer ainda é um campo 
aberto de possibilidades de pesquisas acadêmicas. Numa pesquisa no site do repositório da 

1 A concepção pedagógica de organização da escola da Ponte, de currículo, de pensar a escola de 
uma forma diferente tem inspirado muitas escolas aqui no Brasil. O projeto Âncora, em São Paulo, 
a escola Amorim, em Salvador, são alguns dos exemplos de escolas que utilizam a organização e 
a estrutura da escola da Ponte como referência. Entretanto, é importante dizer que as escolhas pe-
dagógicas que a escola da Ponte fez não deve ser considerado como único, como modelo. Mas é 
uma concepção de escola que provoca uma reflexão e um diálogo com as concepções de escola 
estabelecidas no nosso sistema educacional brasileiro. 
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UFMG2, na busca pela palavra “Lazer”, o site faz uma seleção de todas as pesquisas cadastradas 
com esse tema. No link sobre o tema “lazer e educação”, das 17 pesquisas selecionadas, apenas 
4 trabalhos apresentavam uma ligação direta entre lazer e escola (Conceição, 2013;2018; Pereira, 
2000; Tavares, 2020). 

Neste contexto, o projeto aqui apresentado possui possibilidades novas de avançar nas 
discussões sobre as relações entre lazer e escola contribuindo para que novos olhares sejam 
incorporados às pesquisas, possibilitando uma ampliação nos conceitos e ideias que constituem 
o campo de estudos do Lazer.

A pesquisa trará contribuições dos estudos decoloniais para os estudos do lazer, ex-
pandindo os conceitos e fazendo novas conexões. Para além disso, pesquisar sobre a escola, 
em tempos de pandemia se torna ainda mais urgente, num momento onde as mesmas se 
encontraram um tempo, fechadas3, e estão aos poucos reabrindo, pois coloca em questão a 
centralidade dos conhecimentos ensinados pela escolarização, coloca em questão, a impor-
tância do ensino para o sistema educacional. Uma vez que não havia a figura do professor para 
ensinar, de que forma os estudantes aprendiam? O que eles aprendiam? Esta pesquisa ajudará 
nessas compreensões, colocando foco e apontando caminhos possíveis para mudanças reais 
na educação pública de Belo Horizonte. 

Referencial Teórico

Os referenciais teóricos são o ponto de partida da literatura que nos ajudam a traçar os 
caminhos por onde a pesquisa irá se desenvolver. Pesquisar o lazer no cotidiano da escola é o 
nosso foco, observando as relações que serão estabelecidas entre os estudantes nos espaços 
de aprendizagem na/da escola. O lazer será a “lente” pela qual iremos olhar os acontecimentos 
no contexto escolar. O acontecimento é aquilo que altera a aparente repetição da vida cotidiana, 
na qual todo dia é sempre tudo igual (França e Lana, 2008). Olhar os acontecimentos pela lente 
do lazer nos ajudará a observar e compreender melhor a complexidade das relações humanas 
que se desenvolvem no dia a dia da escola. Para o entendimento deste projeto partimos do que 
os estudos de Lazer já possuem enquanto literatura para avançarmos nas discussões (Gomes, 
2004, Baptista, 

Trazendo para o projeto, o lazer será compreendido enquanto o momento, o tempo 
que pode ser mensurado e o ócio enquanto as experiências vividas nesse tempo que serão 
consideradas a essência do ser humano, o que provoca o desenvolvimento e a vida. Nesse 
sentido, o lazer/ócio será contextualizado, ou seja, estamos falando de um lazer/ócio vivido e 

2 Visto em: www.repositorio.ufmg.br
3 Enquanto a escola estava em regime remoto, fiz movimentos de aproximação e envolvimento. Con-

versei com a vice-diretora que permitiu minha participação nas reuniões pedagógicas e nos grupos 
de Whatsapp organizados para essa fase do ensino remoto. 
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sentido pelas pessoas de forma única e particular num contexto específico, o que nos levará a 
entender a partir do olhar desses sujeitos o que os mesmos estão denominando como lazer. A 
partir desse processo de olhar através deles, a pesquisa buscará ampliar as discussões dentro 
do campo de estudos do lazer. 

Metodologia

Para cumprir com os objetivos propostos, este é um projeto de uma pesquisa etnográ-
fica a ser realizada no cotidiano da Escola do Encantamento, por um período aproximado de 12 
(doze) meses, período de um ano letivo4. Para tal, a inserção no campo a ser pesquisado, “olhando 
de perto e de dentro” (Magnani, 2012) se torna fundamental. A etnografia se apresenta como a 
abordagem conceitual-metodológica escolhida para buscar conhecer, explorar e entender os 
processos e sujeitos da pesquisa. Será necessário, observar a movimentação dos estudantes do 
6º ao 9º ano e dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos espaços/tempos da 
escola, fazer registros de imagens, registros no diário de campo, conversar com os estudantes 
para tentar captar o máximo dessa relação estudante-escola-experiências de lazer – aprendi-
zagem- saberes. O que eles aprendem? Como eles aprendem? 

O número de estudantes da escola a serem observados e entrevistados pode ser al-
terado ao longo do processo da pesquisa, de acordo com os interesses dos pesquisadores. A 
princípio será uma média de 60 estudantes ao longo do tempo da pesquisa de campo durante 
o ano letivo. Esse número se deve à escolha de se fazer 10 entrevistas narrativas em cada ano 
do ciclo do ensino fundamental e 20 entrevistas na EJA. 

A conversa será uma escuta atenta para que os estudantes possam nos contar sobre a 
escola, sobre as relações na escola que eles estabelecem, os acontecimentos no cotidiano da 
escola, como eles constrói seus conhecimentos. Para ouvir os estudantes e os professores serão 
utilizadas as entrevistas narrativas também como ferramentas dentro da pesquisa. 

REFERÊNCIAS

Conceição, V; P. da. Lazer, educação física escolar e adolescência: um estudo com escolares 
de Ribeirão das Neves – MG. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Estudos do Lazer – UFMG. 2013. Visto em:< http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9KYJJW> 
Acesso em 20/12/21

Conceição, V. P. da. Lazer, dança e educação física escolar. Tese (doutorado) – Universidade 
Federal de Minas Gerais, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 2018. 
Visto em <http://hdl.handle.net/1843/36143> Acesso em 20/12/21

4 Este período pode se estender devido aos períodos de greve dos professores que por ventura po-
dem acontecer durante o processo



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

48 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Gomes, C. L.; Elizalde, R. Horizontes latino-americanos do lazer/ Horizontes latino-americanos 
del ócio. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 

Gomes, C. L. Lúdico. In: Gomes, Christianne Luce (Org). Dicionário Crítico do Lazer. 1. ed. Belo 
Horizonte: Editora Autêntica, 2004.

Lana, L. C. C. ; França, R. O. Do cotidiano ao acontecimento, do acontecimento ao cotidiano. 
In:  E-Compós, Revista da Associação Brasileira dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação. Brasília, v. 11, n. 3, p. 1-13, set/dez 2008. Disponível em: https://www.e-compos.
org.br/e-compos/article/view/303/297.  Acesso em 10/01/2022.

Magnani, J. G. Da periferia ao centro: Trajetórias de pesquisa em Antropologia Urbana. São 
Paulo: Editora Terceiro Nome, 2012

Melo, V. A. de. Sobre o conceito de lazer. Revista Sinais Sociais. v. 8, n. 23. Setembro-dezembro, 
2013.

Tavares, M. L. Entre o dito, o não dito e o que se expressa: juventudes, experiências e o currículo-
lazer na escola. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional- UFMG. 2020.

Walsh, C., Oliveira, L. F., & Candau, V. M. (2018). Colonialidade e pedagogia decolonial: Para 
pensar uma educação outra. Arquivos Analíticos de Políticas educativas, 26(83).Visto em: http://
epaa.asu.edu/ojs/ Acesso em 02/01/2022.



49Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

PARA ALÉM DO PRESCRITO E OCULTO: O CURRÍCULO VIVIDO E O LAZER NA 
ESCOLA

Karine do Rocio Vieira dos Santos
Simone Rechia

RESUMO: Nesse artigo, o recorte empregado objetiva refletir por meio da análise 
de cotidianos escolares , como no currículo vivido da escola, o lazer resiste, mesmo 
que em outras faces do currículo, como o prescrito e o oculto ele se mantenha mar-
ginalizado e silenciado. Discute-se a suposta neutralidade do currículo, suas faces 
visível e oculta, bem como possibilidades para além delas, como o currículo vivido, 
no qual  diferentes formas de expressão são possíveis, dentre as quais o lazer, que 
se mistura a realidade vivida e sentida por meio de resistências, transgressões e 
clandestinidades que fazem parte da escola.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Currículo. Escola. 

RESUMEN: En este artículo, el enfoque utilizado pretende reflexionar a través del 
análisis de las rutinas escolares, como en el currículo vivido de la escuela, el ocio 
resiste, aunque en otros aspectos del currículo, como lo prescrito y lo oculto, queda 
marginado y silenciado. Se discute la supuesta neutralidad del currículo, sus caras 
visibles y ocultas, así como posibilidades más allá de ellas, como el currículo vivido, 
en el que son posibles diferentes formas de expresión, entre las que destaca el ocio, 
que mezcla la realidad vivida y sentida a través de resistencias, transgresiones y 
clandestinidades que son parte de la escuela.

PALABRAS-CLAVE:  Ocio. Currículo. Escuela.

Introdução

O trabalho aqui apresentado compõe a a pesquisa realizada em ocasião da tese de 
doutorado em educação intitulada “O currículo vivido no cotidiano escolar: minúcias de um 
lazer clandestino”5. Nesse artigo o recorte empregado objetiva refletir por meio da análise de 
cotidianos escolares , como no curriculo vivido das práticas escolares o lazer resiste. Mesmo que 
nas outras faces do curriculo, o prescrito e o oculto, ele se mantenha marginalizado e silenciado. 

5 Programa de Pós-graduação em Educação. Linha de Pesquisa Linguagem, Corpo e Estética na 
Educação. Universidade Federal do Paraná. 2022. Com financiamento da Capes/ProEx.
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Além da revisão de literatura fundamentada na compreensão do currículo, da histori-
cidade da escola e do cotidiano dos sujeitos ordinários (Certeau, 2014), este estudo balisou sua 
análise empirica a partir do trabalho de campo em duas fases. Na primeira utilizamos a meto-
dologia sociopoética, que tem como foco a “expressão da subjetividade dos participantes” por 
meio da pesquisa mediada por aparelhos tecnológicos, baseada em Conversas individuais e em 
grupo via aplicativo de mensagens (WhatsApp©), Rodas de Conversa via ferramenta de video-
conferência (Google Meet©), bem como produções artísticas, dentre elas, desenhos e vídeos. 
Na segunda fase da pesquisa realizamos a observação participante na escola que acolheu a 
pesquisa, registradas em Diário de Campo.

Um dos fundamentos sobre os quais a tese se alicerçou é o de compreender que ao 
discorrer sobre a escola e o conhecimento por ela (re)produzido, estamos tratando de currículo. 
Um currículo que não se efetiva apenas a partir do que dizem documentos, diretrizes e leis, mas 
também do cotidiano que emerge do chão da escola. 

Currículo é tudo aquilo que acontece nas escolas constituindo conhecimentos e signifi-
cações em meio as redes cotidianas do viver humano. Pesquisar e agir nos/dos/com os cotidia-
nos é se inserir no meio desses movimentos, compreender e intervir nos momentos em que se 
engendram, se metamorfoseiam, acontecem e criam conhecimentos, subjetividades, relações, 
significações, enfim, criam realidade (Soares; Alves, 2012, p. 42).

Nesse caso, o currículo é compreendido como o todo vivido, enredando o que ocorre 
dentro e fora da escola. Pois, tudo efetivamente está contido nas mesmas vidas.  Supor que 
essas dimensões são vividas de formas departamentalizadas nos parece tentar simplificar o 
essencialmente complexo, algo que não ajuda quando se tenta refletir sobre a escola.

Dessa forma, currículo pode ser compreendido, dentre outras formas, como mapa e 
como percurso. Ao cunhar esses termos, Certeau (2014) estava se referindo a espaços literal-
mente físicos, diferentes do currículo, que se realiza por processos (Baptista, 2021). No entanto, 
o currículo prescrito com direcionamentos específicos, se assemelha a um mapa, na medida em 
que também é uma “descrição redutora totalizante”, que postula itinerários de forma autônoma, 
expõe os produtos do saber, formando quadros legíveis, demarcatórios e tópicos (definidor de 
lugares) (Certeau, 2014).

Entendido enquanto um mapa, escrito por detentores do poder sobre o currículo, este 
foi, e ainda é, palco de inúmeras disputas sobre os saberes, conhecimentos e competências, que 
devem ou não fazer parte de seus repertórios. Nesse caso o lazer possui lugar marginalizado, 
silenciado por questões técnicas, consideradas mais relevantes no cenário brasileiro. 

A suposta neutralidade do currículo
Apple (1989, p. 46) afirma que a escola “não está divorciada das questões de poder 

da sociedade. Devemos perguntar o que constitui um conhecimento justificável antes que nos 
lancemos a ensiná-lo”. O currículo, desse modo, está sempre a serviço de interesses. Mas, sobre 
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quais interesses? Enquanto docentes esse é o principal questionamento ao prepararmos uma 
aula e escolher quais conhecimentos serão privilegiados. 

Para Althusser essa é uma questão que passa pela ideologia dominante, isto é, “[...] o 
sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de um homem ou de um grupo 
social.” (Althusser, 1980, p. 69). Esse sistema de ideias, enquanto “‘representação’ da relação 
imaginária dos indivíduos com as suas condições de existência” (idem, p. 77), se coloca em mo-
vimento nas ações práticas da vida cotidiana, impondo as formas pelas quais devem se dar tais 
ações e como elas deverão ser compreendidas. 

Ocorre que, para se perpetuarem essas ideologias necessitam produzir-se de alguma 
forma em nosso meio. É para dar conta dessa necessidade que instalam-se os aparelhos ideo-
lógicos do Estado, instituições que atuam na reprodução, legitimação e continuidade do Estado. 
Estes possuem dois modus operandi distintos de realizar esse aparelhamento, através da violência 
explícita e legalizada, ou de formas ideológicas, que trazem implicitamente a violência nas suas 
formas de ação.

São instituições especializadas que trabalham em nichos distintos (idem, p. 43). Fazem 
parte desse rol de instituições, além da escola, a imprensa, a família, a política, dentre outras. 
Nesse caso, podemos entender que a instituição escolar faz parte de um aglomerado de apa-
relhos ideológicos do Estado, os quais, para esse autor, “[...], concorrem para um mesmo resul-
tado: a reprodução das relações de produção, isto é, das relações de exploração capitalistas.” 
(Althusser, 1980, p. 62).

O oculto e o invisível no Currículo

A fim de que fosse eficiente, a escola deve ser silenciosa na sua forma de reprodução 
do sistema, sendo travestida de uma neutralidade artificial. Percebendo esse contexto, Jackson 
(19686, citado por APPLE, 1982, p.127), nos apresenta o currículo oculto: “normas e valores que são 
implicitamente, mas eficazmente, ensinados nas escolas e sobre os quais o professor em geral 
não fala nas declarações de metas e objetivos”. O que torna esse currículo oculto é a cegueira 
por ele induzida que privilegia determinadas concepções e normativas em detrimento de ou-
tras, isso ocorre de forma silenciosa, oculta, implícita nas práticas escolares e trata o conflito e 
o dissenso como algo essencialmente ruim. 

Inbricado a esse cenário está outra “[...] dinâmica relativamente autônoma em operação 
também nas escolas, que não é necessariamente redutível aos resultados e pressões do capital” 
(Apple, 1989, p. 22) e que, ainda, essa tentativa de homogeneização da mensagem transmitida 
de massa não significa, necessariamente, a homogeneização da mensagem recebida. 

6 JACKSON, Philip W. Life in classrooms. Teachers College Press.1968



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

52 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Para além do visível e do oculto: o currículo vivido

Retomando o inicio do trabalho, reiteramos que corroboramos com Soares e Alves (2012), 
de que na escola tudo é curriculo. Nesse caso, nos parece evidente pensar que desse modo o 
currículo não vive somente do que é visível e oculto, mas também de outras práticas correntes 
na escola – dentre as quais estão as  resistentes, transgressoras e clandestinas.

Aqui privilegiamos o ponto de vista discente da escola, a maior parte das pessoas que 
compõem o cotidiano escolar e que, por vezes, ainda são considerados como receptores passi-
vos, folhas brancas na qual se inscrevem conteúdos. Fazemos isso com base na apropriação de 
autores que olham as minúcias do dia a dia escolar. O principal autor nesse sentido, é Certeau, 
principalmente nos livros A cultura no plural (1995) e A invenção do cotidiano (2014), nos quais ele 
reconhece que as pessoas criam alternativas, brechas para driblar e superar as imposições das 
Estratégias, entendidas como

[...] cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se tornou possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, 
uma instituição científica) pode ser isolado (CERTEAU, 2014, p. 93).

Mesmo com os cerceamentos postulados pelas forças estratégicas que, de várias for-
mas, regem a vida, os seres humanos, de forma reagem, são criativos e inventam e reinventam 
meios de driblar as amarras. A essa capacidade criadora, Certeau denomina Astúcia. A “arte do 
fraco”, uma “ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma 
delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar se não o 
do outro” (2014, p. 94).

Na escola utiliza-se a todo tempo a sucata, entendida por Certeau como tudo aquilo 
que não é utilizado pela estratégia, locais, práticas, tempos e manifestações culturais desvalo-
rizados. Com esse “resto” exercita-se a “capacidade de reinventar com o que foi descartado”. O 
tempo que sobra na entrada das aulas, nos interstícios delas, quando há troca de professores, 
na volta para as salas após o recreio, a própria ida ao banheiro, tudo isso pode virar tempo de 
brincadeira. Os materiais da Educação Física7, equipamentos técnicos da área que servem ao 
ensino de diversas práticas corporais, se confundem e, em certos momentos, se transformam 
em brinquedos na escola a partir da ressignificação discente.

Nesse sentido, a depender de qual relação está se observando, a estratégia vai tecer suas 
ações ao redor de termos como mapear, impor, produzir. Enquanto a tática, o fraco e “dominado” 
da relação vai utilizar, manipular e alterar. Ao olhar a relação estudante-professor/a fica nítida a 
noção de estratégia-tática, mas essas relações de poder não são estáticas, se movimentam entre 

7 Tradicionalmente no Brasil: bolas, arcos, cordas, colchonetes, dentre outros.
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os sujeitos e as instituições a qual pertencem e representam. Em relação à direção da escola, 
por vezes, docentes usam de táticas, enquanto a direção se posiciona no campo da estratégia. 
Outras vezes, por exemplo, a direção se posiciona com táticas quando uma mantenedora, como 
a secretaria de educação estabelece algumas estratégias.

Ao olhar qualquer uma dessas relações haverá aqueles com mais potencial de poder e 
aqueles com menos, mas é ingênuo pensar que aquele que possui menos poder não se movimen-
ta em sentidos opostos ao que deseja a estratégia. Na maior parte das vezes, esse movimentar-se 
é sutil. Não procura “quebrar” o sistema. Mas empregar da maneira que lhe convém o que dele 
recebe, usar de inversões discretas, [metaforizando] a ordem dominante fazendo-a funcionar em 
outro registro. (Idem, ibidem). A essa inversão discreta, estamos chamando de brecha.

Esse olhar põe em evidência ações cotidianas de cunhar espaços de movimentação. 
Conscientemente, procurar os espaços não vigiados pela estratégia nos quais seja possível em-
brenhar-se e estabelecer seus próprios padrões de referência. Garcia (2018) nos esclarece que no 
cotidiano das escolas nada “grandioso” acontece, nada extraordinário, apenas “bobagens” como 
exemplifica a autora, coisas simples e pequenas, porém como mostra a docente, são ações que 
se repetem todos os dias, por meio das quais a escola produz e aprofunda marcas subjetivas. 

Considerações finais

O vocábulo currículo, que vem do latim curriculum, “pista de corrida”, para além de 
significar algo que deva ser feito, uma pista que ainda deverá ser percorrida, significa também 
o que já aconteceu, um caminho já percorrido, com todas as suas curvas, paradas, retornos e 
continuidades. Isto é, podem constar nessa corrida para além do escrito, elementos marginali-
zados e negligenciados.

Nesse sentido, no curriculo vivido diferentes formas de expressão são possíveis, dentre 
elas o lazer. Dessa forma, mesmo que o lazer ainda tenha pouco ou nenhum espaço no currículo 
formal, visível e oculto, ele se faz presente no cotidiano do currículo, se misturando na realidade 
vivida e sentida por meio de resistências, transgressões e clandestinidades das praticas que fazem 
parte da escola. Essa ação nem sempre busca sua visibilidade, por vezes se coloca furtivamente 
para poder se manter atuante, mas está lá, nas maneiras de fazer a própria instituição escolar.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA – O TRABALHO DE CAMPO DE UMA DISCIPLINA 
DO CURSO LAZER E TURISMO: ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

LAZER NO PARQUE URBANO MUNICIPAL LINEAR TIQUATIRA8

Renato Dias
Silvia Amaral

Reinaldo Pacheco

RESUMO: O presente trabalho consiste no relato de prática experienciado como 
requisito parcial na composição do plano da disciplina Inter semestral intitulada Se-
minários de lazer e turismo II: uso público em parques urbanos, elaborada e ministrada 
pelo Professor Reinaldo Pacheco, oferecida aos alunos do curso de Lazer e turismo 
da EACH-USP com possibilidades de participação de interessados externos. A me-
todologia aplicada no dia da visita ao parque foi qualitativa, permeada pela observa-
ção das estruturas quanto às condições reais de conservação do espaço e atenção 
às necessidades para possíveis intervenções no parque público linear Tiquatira. Os 
resultados do trabalho de campo ajudaram a mapear as condições estruturais, nos 
serviços oferecidos no entorno do parque Linear Tiquatira, e no estudo de propostas 
para promoção de intervenções nos parques urbanos com intuito de oportunizarem 
melhores usos da população.

PALAVRAS-CHAVE: Parque público urbano. Lazer.

RESUMEN: El presente trabajo consiste en el relato de una práctica experimentada 
como requisito parcial en la redacción del plan de la disciplina Intersemestral titulada 
Seminarios de ocio y turismo II: uso público en parques urbanos , elaborado e impartido 
por el profesor Reinaldo Pacheco, ofrecido a estudiantes del Turismo de Ocio y 
EACH-USP con posibilidades de participación de actores externos. La metodología 
aplicada el día de la visita al parque fue cualitativa, permeada por la observación 
de las estructuras respecto a las condiciones reales de conservación del espacio y 
atención a las necesidades de posibles intervenciones en el parque público lineal 
Tiquatira. Los resultados del trabajo de campo ayudaron a mapear las condiciones 

8 Agradecemos ao Professor Reinaldo Pacheco pela oportunidade de participar como ouvinte nesta 
disciplina, pela contagiante preocupação que ele possui com a Gestão dos Parques Públicos Urba-
nos e pelas contribuições neste trabalho. Agradecemos ainda pela participação de todos os alunos 
do curso Lazer e Turismo, em especial à aluna Giovanna Lopes Liza que demonstrou enorme inte-
resse na elaboração do trabalho final da disciplina.
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estructurales, en los servicios que se ofrecen en el entorno del parque Lineal Tiquatira 
, y en el estudio de propuestas para promover intervenciones en los parques urbanos 
con el fin de generar mejores oportunidades para la población.

PALABRAS-CLAVE: Parque público urbano. Ocio.

Introdução

O propósito deste trabalho consiste em relatar uma experiência vivenciada em uma 
disciplina Inter semestral intitulada Seminários de lazer e turismo II: uso público em parques ur-
banos, realizada nos meses de fevereiro e março de 2022, realizada pelo professor Reinaldo Pa-
checo aos alunos do curso de Lazer e turismo da EACH-USP. A participação aconteceu devido a 
oportunidade apresentada pelo professor com a alternativa de abertura de vagas para pessoas 
externas interessadas em cursá-la.

A disciplina proporcionou um estudo teórico com indicação de boas referências e expli-
cações do professor ao longo de seu desenvolvimento. Possibilitou ainda uma imersão prática 
em um trabalho de campo, com intenções de estabelecer relações aos estudos realizados com 
as objetivações encontradas durante a visita. 

Dentre outros parques públicos visitados, o Linear Tiquatira foi escolhido para aprofun-
dar as observações e anotações quanto as Políticas Públicas de Lazer e seu uso público. A visita 
durou aproximadamente 03 horas e oportunizou a compreensão da importância deste espaço 
para o lazer como garantia do direito social.

Concordamos com Pacheco & Raimundo (2014), ao nos anunciarem que:

Metodologia 

A metodologia desenvolvida no estudo de campo foi qualitativa, pautada na observa-
ção atenta das estruturas, condições de conservação e atenção às necessidades para possíveis 
intervenções no parque público linear Tiquatira. É importante destacar o uso do documento 
“Parques Urbanos – roteiro de observação”, elaborado pelos professores Reinaldo Pacheco e 
Sidnei Raimundo, que auxiliou na atenção focada ao objeto de estudo.

Os registros foram realizados em um caderno de campo e com a câmera do próprio 
aparelho celular para a obtenção das fotografias, consideradas necessárias para futuras reflexões.

Discussão

Os parques públicos urbanos configuram-se como importantes espaços para o uso de 
diversas práticas de lazer. Neste contexto, é fundamental mapear as estruturas, equipamentos 
existentes, atividades oferecidas para possibilitar melhorias em políticas públicas como planos 
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de estado para o bem-estar da população, em especial da do local em que está inserido, no 
bairro da Penha, Zona Leste do município de São Paulo.

É importante estudar os parques públicos para compreender os usos que a população 
faz nos momentos de lazer e compreendê-lo como Política Pública Permanente de ocupação 
do tempo livre, com necessidade de constante manutenção estrutural, promoção de eventos, 
estabelecimento de parcerias com escolas, academias, empresas da região entre outras formas 
que podem auxiliar na oferta de serviços. 

Os objetivos para o trabalho de campo foram: identificar e mapear os equipamentos 
de lazer existentes no parque linear Tiquatira; observar as práticas de usos para o lazer que os 
usuários praticavam no dia da visita; sugerir propostas que possam ampliar as possibilidades de 
uso público para o lazer.

O Linear Tiquatira, inaugurado em 2007, foi o primeiro parque linear do município de 
São Paulo e recebeu o nome do Engenheiro Werner Eugênio Zulauf, está localizado no bairro 
da Penha, Zona leste da cidade. O parque está entre o rio Tiquatira e ao longo da Avenida Go-
vernador Carvalho Pinto, com aproximadamente 320 mil metros quadrados (Áreas Verdes das 
Cidades, 2013).

O parque é estruturado com os seguintes equipamentos públicos para uso do lazer: 
pistas para caminhada e cooper, pista de skate, pista de bicicross, quadras poliesportivas, cam-
po de futebol, cancha de bocha, playgrounds, teatro de arena, áreas de convivência, aparelhos 
de ginástica para a terceira idade, suporte para deixar a bicicleta e o destaque para a ciclofaixa 
de lazer no entorno do parque. Existe um Clube Escola pertencente a Secretaria Municipal de 
Esportes e um Clube da Cidade no interior do parque.

Biagolini (2018) desenvolveu em seu Doutorado uma pesquisa que objetivou avaliar 10 
parques lineares existentes na cidade de São Paulo com aspectos qualitativos e quantitativos. O 
Linear Tiquatira estava entre os parques estudados e foi o mais bem avaliado pelo autor, apon-
tando melhores condições no oferecimento de visitas da população com qualidade e grandes 
possibilidades para ampliação dos serviços disponíveis. O autor destacou apenas a falta de 
iluminação no período noturno e falta de manutenção em alguns espaços.

Neste sentido, considera-se fundamental o investimento público para cuidado, manuten-
ção e ampliação e melhorias da infraestrutura dos espaços disponíveis com a criação de novos 
equipamentos para uso do lazer, bem como investimento na iluminação pública do parque afim 
de garantir mais segurança aos praticantes noturnos.

Com o trabalho de campo foi possível mapear as estruturas do parque e seus principais 
usos públicos para o lazer da população presente no dia da visita. Notou-se um grande uso da 
pista de skate por crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, pessoas caminhando 
sozinhas, acompanhadas por outras pessoas ou com seus cães, outros correndo, andando de 
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bicicleta ou de patins e uma família jogando frescobol. Além das práticas de lazer que exigem 
mobilidade corporal, observou-se a presença de pessoas, sozinhas ou acompanhadas, sentadas 
nos bancos e muretas existentes no parque.

Entre as observações, notou-se alguns homens em roda praticando uma atividade 
esportiva com uma bola, na qual pode ser denominada de “Altinha” em que consiste em passar 
a bola para os companheiros e mantê-la sempre no alto, sem tocar o solo. Em um momento, 
a bola foi chutada com mais força, saiu do controle dos jogadores e parou na encosta do rio 
Tiquatira. Como ampliação da segurança do local, observou-se a necessidade de colocar uma 
tela de proteção, por exemplo, para evitar que a bola caia no rio e que as pessoas percam seu 
objeto de lazer ou ainda, que alguma pessoa caia, ocasionando acidentes.

Para ampliação dos usos do lazer, aponta-se a possibilidade da realização de oficinas 
voltadas para o ensino de diferentes práticas corporais e esportivas, como skate, futebol, voleibol, 
corrida, jogos, esportes com raquetes, entre outros.

Mais abaixo (Figura 1) nota-se a presença da ciclofaixa de lazer, considerada como 
importante alternativa para a locomoção mais ativa e mais sustentável, porém é preciso contar 
com a atenção de todos os motoristas para que não invadam a área destinada ao trânsito com 
bicicletas.

Figura 1 - Ciclofaixa de lazer, localizada na Av. Governador Carvalho Pinto.

Fonte: Autor, 2022.
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Considerações finais

A visita ao parque Linear Tiquatira auxiliou na observação reflexiva, na ampliação das 
possibilidades de apontamentos de sugestões e intervenções nos parques urbanos para opor-
tunizarem melhores usos do lazer da população. O parque oferece um espaço bem arborizado 
com uma temperatura agradável, com boas estruturas para as práticas de atividades físicas e 
esportivas, além de outras formas de lazer, destacando sua relevância aos moradores do entorno 
e daqueles que podem se locomover por meio de bicicletas nas ciclo faixas ou por ônibus, pois 
possui alguns pontos ao longo da avenida principal.

A garantia de um parque urbano como o Linear Tiquatira, considerado uma Área de 
Proteção Permanente (APP), é uma luta pela garantia do espaço público como política que deve 
ser oferecida à população para os diversos momentos de lazeres. Sendo assim, é fundamental 
que as pessoas também auxiliem no cuidado e preservação do parque como responsabilidade 
socioambiental da cidade.

É essencial que trabalhos de campo como este sejam pensados nos cursos de graduação 
e pós-graduação para compreensão dos alunos quanto às condições estruturais, estudos das 
práticas de lazeres e a possibilidade de ampliação no oferecimento das atuais e novas práticas. 
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OS ESPAÇOS DE LAZER DA CIDADE IMPERIAL SOB A ÓTICA DA 
COMUNIDADE DO CEFET/RJ – UNED PETRÓPOLIS

Suzana Campos

RESUMO: O presente trabalho traz resultados de uma pesquisa que objetivou ana-
lisar o entendimento de lazer, práticas e espaços de lazer fruídos pela comunidade 
do Cefet/RJ-Uned Petrópolis em seu cotidiano, assim como qualificavam esses 
equipamentos. De caráter qualitativo e quantitativo, utilizou-se de aplicação de 
questionário para a coleta e interpretação de dados. Apesar de uma pequena parcela 
dos respondentes da pesquisa estar insatisfeita com os equipamentos de lazer do 
município, constata-se a necessidade de se ofertar mais opções de lazer gratuitas e 
de qualidade à população e visitantes.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Comunidade cefetiana. Equipamentos de lazer .

RESUMEN: El presente trabajo trae algunos resultados de una investigación que tuvo 
como objetivo analizar la comprensión acerca del ocio, así como algunos hábitos de 
la comunidad del Cefet/RJ - Uned Petrópolis en su vida diaria. De carácter cualitativo 
y cuantitativo, se utilizó un cuestionario para recolectar e interpretar los datos. A pesar 
de que una pequeña parte de los encuestados está insatisfecha con las instalaciones 
de ocio de la ciudad, existe la necesidad de ofrecer más opciones de ocio gratuitas 
y de calidad a la población y visitantes.

PALABRAS-CLAVE: Ocio. Comunidad cefetiana. Instalaciones de ócio.

Introdução

O lazer, enquanto um campo de experiências culturais lúdicas, é vivenciado e compreen-
dido de maneiras diversas pelos sujeitos, visto que o entendimento de mundo e das dimensões 
da vida são absorvidos de formas diferentes pelas pessoas ao longo de sua existência. Teori-
camente, há imprecisões conceituais devido à pluralidade de termos que envolve e caracteriza 
essa dimensão da cultura, como recreação, ócio e tempo livre. Portanto, pesquisar esses modos 
de entendimento e vivências se faz mister para compreensão da complexidade do fenômeno 
e de que maneira as pessoas absorvem o divertimento, o lúdico, o contemplativo e as práticas 
culturais em seu cotidiano.

Esse trabalho, fruto de uma pesquisa desenvolvida em 2018 na disciplina “Teorias do 
Lazer”, do curso Bacharelado em Turismo do Cefet/RJ – Uned Petrópolis e intitulada “Entendendo 
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o lazer da comunidade cefetiana” teve por objetivo analisar o entendimento de lazer, algumas 
práticas e espaços de lazer fruídos pelos docentes, discentes e técnicos administrativos do cam-
pus em seu cotidiano, assim como esses qualificavam tais lugares/equipamentos. Procurou-se 
reconhecer quais são e como são qualificados os equipamentos de lazer frequentados pelo 
público-alvo. A investigação priorizou identificar e avaliar dados sobre os equipamentos de lazer 
do município de Petrópolis/RJ (conhecida por “Cidade Imperial”) destacados pelos respondentes 
do questionário aplicado.

Destaca-se que 40% dos respondentes entendem o lazer enquanto uma atividade 
prazerosa. É relevante tal posicionamento, pois reflete o paradigma coletivo sobre a ludicidade, 
mesmo considerando que os discentes do curso de Turismo são a maioria entre os respon-
dentes (43,5% do total), e representa um público, que, de alguma maneira já teve contato com 
mais conteúdos teóricos no que se refere a essa temática. Apesar das diferentes perspectivas e 
termos que se apresentam para definição e entendimento do lazer, considera-se o mais comum 
de se discutir, encontrar e relacionar é o lazer como algo oposto ao trabalho, colocando em re-
levância o homo faber e o lazer enquanto um direito daqueles que trabalham, um momento de 
realização de atividades lúdicas prazerosas no momento de folga, do fim de semana merecido 
e das férias remuneradas. 

Reconhecendo que o imaginário é uma representações do real, a visão apresentada 
sobre lazer por parte do grupo pesquisado reflete em suas práticas de lazer cotidianas que são 
realizadas em um espaço, muitas vezes caracterizados por atrativos turísticos e/ou “simples-
mente” equipamentos de lazer. O questionário traz perguntas destinada a avalição da qualidade 
desses equipamentos no município em que os respondentes vivem e em Petrópolis, mas para 
esse resumo expandido, serão priorizados as impressões sobre as instalações da Cidade Imperial. 

Metodologia 

Esse trabalho, de caráter qualitativo e quantitativo, teve sua metodologia baseada na 
associação da pesquisas descritiva e exploratória e o método investigativo consistiu na aplica-
ção de questionários com perguntas fechadas, claras e objetivas, assim como questões abertas 
para que os respondentes pudessem expor livremente sua opinião acerca do questionado. Foi 
fundamentado pela pesquisa bibliográfica, buscando explicar as questões apresentadas por 
meio de referenciais teóricos publicados em artigos, livros entre outras fontes.

Direcionou-se a aplicação do questionário a todos os estudantes, docentes e técnicos-
-administrativos concursados do Cefet/RJ -  Uned Petrópolis, excluindo, dessa maneira, apenas 
os funcionários terceirizados caracterizados pelo pessoal responsável pela limpeza do campus. 

O questionário foi desenvolvido dentro da plataforma formulários  google e disponibilizado 
virtualmente para o público alvo por um período de três semanas. 
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Resultados e considerações finais

O lazer constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludicamente pelos sujeitos, 
estando presente na vida cotidiana em todos os tempos, lugares e contextos. Acredita-se na 
essencialidade dessa dimensão na vida das pessoas, considerando seu significado para o desen-
volvimento pessoal e humano, lugar e momento de fruição simples pelo prazer à relevante esfera 
de transformação do status quo e educação libertadora e propiciadora de criticidade.  Partindo 
dessa crença, trabalhos como esse, que vem buscando compreender os saberes, vivências, 
espaços e apropriações dos sujeitos do lazer no seu dia a dia, se faz mister para reconhecer a 
dinâmica das cidades, uso dos espaços públicos e privados para o lazer e pensar em políticas 
públicas e atuação do animador cultural/profissional do lazer na educação para e pelo lazer e 
fazer assegurar o lazer enquanto direito social previsto na Constituição brasileira.

Considera-se a atuação do profissional de lazer como um mediador de vivências de 
caráter político e pedagógico, ou seja, como um “animador cultural” que trabalha substancia-
do na intervenção pedagógica. Melo destaca que, como tecnologia educacional, propõe uma 
construção:

[...] com base no princípio de estímulo às organizações comunitárias (que pressupõe a 
ideia de indivíduos fortes para que tenhamos realmente uma construção democrática), 
sempre tendo em vista provocar questionamentos acerca da ordem social estabelecida 
e contribuir para a superação do status quo e para a construção de uma sociedade mais 
justa (Melo, 2006, p.28).

As práticas cotidianas de lazer trazem em si uma vertente política e o profissional da 
área, tem uma reponsabilidade de educar e mediar as vivências de forma que os envolvidos 
possam se tornar agentes atuantes no combate a injustiças, a mudarem a si próprios, de coragem 
cívica e procedendo democraticamente. O desafio é criar condições para que todos possam ter 
acesso aos meios de produção cultural e encarar que todos são potenciais produtores culturais. 
O aumento da acessibilidade potencializará a circularidade cultural, intervindo em uma tradição 
que não é estática. Dessa forma a arte cumpre seu papel quando permite ao indivíduo exercer 
sua possibilidade de crítica e escolha. 

Quando se tem a oportunidade de vivenciar e conhecer as diversas manifestações 
culturais por meio do lazer, o sujeito passa entender, respeitar, criticar as diferenças, da mesma 
maneira que se conscientiza para as questões sociais, políticas e culturais que se manifestam 
no currículo oculto dessas atividades humanas. 

O lazer, por si só, tem potencial educativo, um espaço de intervenção no mundo e de 
aquisição de conhecimento e autonomia dos indivíduos. Por conseguinte, quanto maior o grau 
de escolaridade do indivíduo, mais opções de lazer ele se beneficia, privilegia e dá preferência. 



63Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Para Pedrão e Uvinha (2017, p.39) “a educação e a escolaridade são, portanto, um dos caminhos 
para que as práticas e vivências em lazer possam ser realizadas de maneira voluntária e, ao 
mesmo tempo, consciente”.

A busca pela equidade no acesso ao lazer é almejada e se condiciona a igualdade de 
oportunidades e na diversidade de práticas culturais para todos os cidadãos. De acordo com 
Pinto (2008):

a função política da educação pelo e para o lazer se efetiva na medida em que vincula 
à realidade social, às possibilidades de compreensão dessa realidade e de acesso a 
outros modos de conhecê-la e de nela agir com liberdade de expressão e de trocas de 
experiências entre sujeitos e grupos nesse processo (p.49).

As trocas permitidas na ludicidade e as mais diversas formas de experenciar o lazer 
pelos sujeitos se dão, dentre tantas maneiras, nos espaços públicos de lazer entre outros equi-
pamentos e instalações construídas para usufruto da população e visitantes, principalmente no 
considerado tempo livre. Entender como esses espaços são utilizados, por quem e como são 
avaliados favorece a compreensão de como a vivência do lazer se concretiza na vida da popula-
ção. Considerando a dimensão continental do Brasil e suas diversas realidades, são necessárias 
pesquisas em âmbitos locais que gerem dados e contribuam para o planejamento e gestão de 
políticas públicas de maneira focada, principalmente se pensarmos em uma cidade já turística, 
como é o caso de Petrópolis/RJ, foco de estudo desse trabalho. Os resultados parciais serão 
apresentados a seguir.

Os discentes do curso de Turismo são a maioria entre os respondentes, somando 43,5% 
do total, seguidos por docentes (30,7%) e cerca de 70% dos respondentes vivem no município de 
Petrópolis, e o restante mora na baixada fluminense e cidade do Rio de Janeiro, locais próximos ao 
município serrano. Aqui será exposta a avaliação que os respondentes fazem dos equipamentos 
de lazer da “cidade imperial”, apesar da pesquisa ter tido dois momentos: um se respondia sobre 
os locais de lazer da cidade onde moravam e outro especificamente sobre Petrópolis. Conside-
rando que a maioria já reside nessa cidade, as impressões relatadas transmitem uma realidade 
de quem tem mais vivências naquele contexto.

Uma das questões levantadas foi sobre quais os espaços de lazer os respondentes 
frequentavam no município de Petrópolis, a maioria citou os atrativos naturais e parques (24,2%), 
seguido pela escolha de praças (22,7%). A escolha de parques e áreas naturais pode ter influên-
cia do projeto de extensão da Unidade muito difundido no curso de Turismo e que incentiva os 
alunos à visitar parques aturais e praticar de trilhas. Com relação a praça, é um equipamento de 
lazer comum e de caráter gratuito da cidade. A terceira opção mais citada foi “atrativos históricos-
culturais” (19,7%), que também pode ser influência das visitas técnicas do curso de turismo. Na 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

64 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

sequência aparecem o cinema (10,6%), bares e restaurantes (9,1%); shoppings e teatro empatados 
com (6,1%) e academia com 1,5% das escolhas. 

Uma observação interessante é sobre a baixa porcentagem de frequentadores do Sho-
pping, acredita-se que, por Petrópolis contar apenas com uma unidade de porte pequeno, não 
há uma grande procura. Contudo, em uma outra questão sobre os hábitos de lazer dos respon-
dentes, não direcionada para o município de Petrópolis, 41% disseram frequentar usualmente 
este tipo de lugar, mas essa visitação acaba sendo em shoppings da região metropolitana do 
Rio de Janeiro.

Quanto ao nível de satisfação referente aos equipamentos de lazer ofertados em Petró-
polis, 41% se consideram satisfeitos e 5,1% muito satisfeitos. Ao mesmo tempo 35,9% selecionou a 
opção “pouco satisfeito” e apenas 5,1% disseram estar insatisfeitos. Dentre os entrevistados 12,2% 
responderam desconhecer os equipamentos de lazer da cidade, por não residirem na cidade 
e frequentar a mesma só para cursar a faculdade. É crucial entender todos os motivos para tal 
desconhecimento e como a cidade precisa se engajar em termos de divulgação, acessibilidade 
e incentivos para receber a população circunvizinha, assim como por que tantas pessoas estão 
pouco satisfeitas com o que se apresenta.

Quando perguntado se indicariam os equipamentos de lazer do município para alguém, 
44,1% responderam que sim, o que comprova o nível de satisfação apresentado anteriormente. 
Os respondentes que indicariam em parte os equipamentos de lazer da cidade representaram 
37,2%, se assemelhando à resposta de “pouco satisfeitos” da pergunta anterior. Por fim, quase 7% 
responderam que não recomendariam os equipamentos de lazer da cidade e o restante, como 
já apontado, desconhecem. 

A última questão é complementar e aponta os motivos pelos quais os respondentes 
indicariam ou não os equipamentos de lazer do município. Como essa pergunta era livre, ou seja, 
sem opções de respostas, pode-se resumir as opiniões dessa maneira: muitos disseram apenas 
gostar dos equipamentos e que recomendariam mais a visitação dos atrativos turísticos locais 
(históricos e/ou naturais) como atividades de lazer do morador local. Contudo, se queixaram dos 
preços dos ingressos de alguns desses atrativos que acabam inviabilizando a própria comunidade 
de frequentar tais lugares. Observou-se também uma queixa sobre o estado de conservação de 
instalações de gratuitas lazer e de poucas opções “divertidas” voltadas ao público jovem da cidade.

Conclui-se que o município de Petrópolis, apesar de ser uma cidade turística muito 
conhecida no Brasil, precisa atender as necessidades de lazer da comunidade local que almeja 
por mais equipamentos viáveis para vivências cotidianas das práticas culturais lúdicas, políticas 
públicas que incorporem os atrativos turísticos como possibilidade real de lazer aos moradores 
e incentivo para que cidadãos das cidades próximas frequentem mais as possibilidades de lazer 
da cidade imperial. Quanto mais pesquisas forem realizadas em todos os níveis, sejam locais, 
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regionais ou nacionais, mais subsídios terão para assertividade na execução, monitoramento e 
avaliação nas ações de lazer.

A proposta da realização da pesquisa em questão é que seus resultados sirvam de base 
para um futuro projeto de pesquisa sobre uso de espaços públicos e equipamentos de lazer no 
município de Petrópolis.
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COMO O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA É PERCEBIDO PELA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA PÉ DO MORRO NO NORTE DE TOCANTINS?

Stephanni Gabriella Silva Sudré
Silvio José de Lima Figueiredo

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo central analisar o olhar da Comu-
nidade Quilombola Pé do Morro em Aragominas no Tocantins, sobre o Turismo de 
Base Comunitária (TBC). Foram estabelecidos como objetivos específicos: a) iden-
tificar o interesse da comunidade sobre o turismo, b) elencar os atrativos turísticos 
da comunidade para o TBC c) destacar os agentes sociais do turismo envolvidos na 
visitação de seus atrativos. Utilizou-se abordagem qualitativa para geração e análise 
de dados, empregando pesquisa bibliográfica, observação participante e entrevistas. 
Observou-se que a comunidade percebe o TBC como uma ferramenta para seu de-
senvolvimento, com foco nas práticas culturais e evidências do patrimônio cultural 
e natural presente em seu território, assim como, geração de renda, preservação 
ambiental, valorização cultural e educação das relações étnico-raciais.

PALAVRAS-CHAVE: Quilombola. Percepção. Turismo de base comunitária.

ABSTRACT: The present study aimed to analyze the look of the Quilombola 
Community Pé do Morro in Aragominas, Tocantins, on Community Based Tourism 
(TBC). The following specific objectives were established: a) to identify the community’s 
interest in tourism, b) to list the tourist attractions of the community for the TBC c) to 
highlight the social agents of tourism involved in visiting its attractions. A qualitative 
approach was used to generate and analyze data, employing bibliographic research, 
participant observation and interviews. It was observed that the community perceives 
the TBC as a tool for its development, focusing on cultural practices and evidence of 
the cultural and natural heritage present in its territory, as well as income generation, 
environmental preservation, cultural appreciation and education of ethnic-racial 
relations. 

KEYWORDS: Quilombola. Perception. Community-based tourism.

Introdução 

A região Amazônica é formada inúmeros grupos tradicionais e comunitários, dentre eles 
os seringueiros, castanheiros, babaçueiros e ribeirinho e por 368 comunidades remanescentes 
de quilombos (Brasil, 2015, 2020; Pinto, 2007). Vem sendo acentuada a complexidade sobre a 
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gestão de seu patrimônio natural e cultural, quanto pelas ameaças sofridas quantitativa-quantita-
tivamente, além da incapacidade de dar suporte às atividades realizadas por suas comunidades. 
Tais aspectos estão no interior dos debates globais e remetem a um dos maiores desafios da 
atualidade frente às questões sociais, sanitárias e de conjectura política.

As comunidades tradicionais quilombolas brasileiras são grupos formados por descen-
dentes e remanescentes dos povos originários da África, migrados pela escravidão que viveram 
nos quilombos brasileiros, em regiões rurais. Estas comunidades foram sendo tardiamente reco-
nhecidas e com seu direito territorial garantido e à preservação de suas manifestações culturais. 
Mesmo assim, ainda hoje sentem os efeitos das pressões socioambientais, principalmente no 
que se refere às suas identidades, à valorização sociocultural e à autonomia econômica-social 
(Leite, 2000).

Algumas alternativas econômicas se destacam no universo das comunidades quilom-
bolas, dentre elas o turismo de base comunitária (TBC), pelo seu potencial em fortalecimento 
do grupo, na medida em que demanda a autogestão e participação comunitária. Tais esforços 
surgem devido à identificação e são determinados por valores étnicos, e expressões culturais 
autênticas, em meio a paisagens naturais conservadas, que são aspectos potenciais param o TBC.

O turismo sob os pressupostos do planejamento e organização é a forma de gestão do 
turismo que mais se adequa à realidade das comunidades quilombolas a este contexto baseia-
-se no turismo de base comunitária. O TBC vem se afirmando como uma alternativa frente ao 
turismo massificado no qual predomina o consumo desorganizado das culturas locais (Cruz, 2009).

A percepção da comunidade sobre o turismo é foco de recentes estudos e apresenta 
bases nos conceitos da importância da participação comunitária no turismo e na percepção 
ambiental como estratégia sustentável (Santos et al., 2020). A percepção, as atitudes e os inte-
resses das comunidades em relação ao turismo estão longe de ser homogêneas e harmônicas 
(Maldonado, 2014, p. 28). 

 Assim, a percepção das comunidades quilombolas sobre o turismo é essencial fator 
agregador ao planejamento e organização da atividade, ainda que alguns roteiros turísticos te-
nham reconhecimento do mercado. Em sua maioria, são das agências de turismo, operadoras 
de turismo, hotéis, dentre outros, o ponto de vista reconhecido como experiências relevantes 
para a organização econômica e social. Quando a comunidade entra como parte do processo, 
os resultados tornam-se mais palpáveis do ponto de vista social e econômico, refletindo tal de-
senvolvimento no próprio produto, que por sua vez, será vivenciado pelo turista.

Nesse contexto, a presente investigação teve como objetivo central analisar o olhar da 
Comunidade Quilombola Pé do Morro em Aragominas no Tocantins, sobre o Turismo de Base 
Comunitária (TBC). Foram estabelecidos como objetivos específicos: a) identificar o interesse 
da comunidade sobre o turismo, b) elencar os atrativos turísticos da comunidade para o TBC c) 
destacar os atores sociais do turismo envolvidos na visitação de seus atrativos.
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O trabalho foi desenvolvido no âmbito da Pesquisa Científica “Etnodesenvolvimento 
quilombola através do turismo”, registrado no GPU nº 3687, da Universidade Federal do Tocan-
tins, campus de Araguaína. E no campo do Doutorado em Pós-graduação em Desenvolvimento 
Sustentável em Trópicos Úmidos do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia na Universidade 
Federal do Pará – UFPA/NAEA.

Procedimentos Metodológicos 

Na Amazônia brasileira na porção norte do estado de Tocantins (Brasil, 2015), localiza-se 
a comunidade quilombola Pé do Morro, em Aragominas (Figura 1). 

Figura 1 - Mapa das Comunidades Quilombolas do Tocantins.

Fonte: Governo do Tocantins (2017).
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De natureza interdisciplinar, com proposta qualitativa em seus procedimentos e ins-
trumentos para geração de dados, foram empregadas as técnicas de observação participante, 
entrevista semiestruturada e análise bibliográfica (Alves-Mazzotti; Gewandsznajder, 1998). Para 
Dencker (2000) é característica das pesquisas qualitativas a utilização de diferentes técnicas de 
coleta de dados em campo, por meio da pesquisa aberta e a observação.

 A primeira fase aconteceu na realização da pesquisa bibliográfica, a segunda fase foi 
de pesquisa de campo, e ocorreu por meio da aplicação de entrevista na comunidade com 
auxílio da Associação Quilombola do Pé do Morro e sua diretoria. As entrevistas ocorreram em 
novembro de 2021 com 17 respondentes durante o evento do dia de Finados na comunidade. A 
última fase aconteceu com a observação participante, e buscou-se interagir com a comunidade 
e identificar como acontece o turismo na localidade, gerando relatórios para cada uma das visitas 
com caderno de campo e banco de dados fotográficos.   

Resultados e Discussões

A pesquisa apresentou que todos os entrevistados têm algum envolvimento com a 
visitação ou turismo do local. Em maior ou menor medida, os membros da comunidade mencio-
nam já ter recebido visitantes e turistas que participaram das atividades quando propostas para 
esse grupo ou receberam em seu estabelecimento alguns desses visitantes. E grande parte os 
entrevistados compreenderam que os visitantes foram motivados pela natureza. Isso porque a 
comunidade tem como parte de seu patrimônio natural e cultural a Área de Preservação Am-
biental Pé do Morro, que protege o Morro da Velha por meio de uma unidade de conservação 
de uso sustentável com reconhecido potencial turístico.

O fato importante é a integração entre a comunidade e o Morro da Velha, pois todas 
as expressões culturais desse grupo são conectadas por ele próprio, e tornam-se atrativas à 
visitação, desde a paisagem, a natureza conservada, o trajeto em trechos de grande dificuldade, 
a convivência em penitência, oração e fé. O resultado desse processo para o turismo tem nos 
eventos e festividades religiosas o principal atrativo, que movem anualmente aproximadamente 
cinco mil pessoas.

 A percepção sobre os benefícios do turismo para a comunidade foi mencionada pelos 
entrevistados, que reconhecem a visitação como parte do exercício religioso de muitas pessoas 
da região, crentes na santidade dos muitos símbolos da comunidade.

O turismo de base comunitária e a visitação são observados sob a ótica do potencial 
de geração de trabalho e renda e todos os aspectos econômicos do turismo; assim como a 
divulgação da comunidade e da cultura quilombola; atração de estudos e pesquisas científicas; 
a criação de opções de lazer, educação racional étnica; a redução da discriminação da cultura 
negra e compartilhamento dos conhecimentos tradicionais.
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Na tentativa de compreender sobre as dificuldades de se desenvolver o turismo e a visi-
tação na comunidade, destacaram-se os aspectos da infraestrutura básica, como a ausência de 
sinalização urbana e da gestão do turismo na APA Pé do Morro. Ainda foram mencionados a falta 
de divulgação, o interesse político, o investimento, o suporte técnico e formação da comunidade 
e a necessidade de eventos orientados para as características da comunidade.

 Sobre o principal atrativo turístico e de visitação na comunidade, e principalmente ao 
Morro da Velha: os entrevistados destacaram com a preservação do cerrado em transição com 
a floresta Amazônica; as Trilhas dos Romeiros e dos Quilombolas; o Mirante; a Igreja no pé do 
morro, Igreja do topo do morro, o cemitério dos pioneiros-romeiro, monumento (mausoléu) do 
beato Manoel de Barros e o Morro da Velha.

 Foi questionado aos moradores sobre os lugares ou características que gostariam de 
integrar as visitações, ao que responderam sobre os lugares, paisagens, conhecimentos tradicio-
nais, personagens da comunidade, história do município, a sede e salão de festas da Associação 
Quilombola Pé do Morro, as Festas da Consciência Negra e Dia da Chegada da comunidade ao pé 
do morro da velha, e o Morro (sem nome) que compõe a formação geológica do Morro da Velha. 

Quando questionados sobre os agentes da comunidade que são envolvidos na visitação 
turísticos, foram mencionados que diretamente a Prefeitura Municipal de Aragominas; Secretaria 
Municipal de Turismo; Associação da Comunidade Quilombola; Igreja Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro. E indiretamente a Universidade Federal do Tocantins; Secretaria de Educação; Diocese 
de Tocantinópolis e Escritório da Igreja de Araguaína; Grupo de Ciclistas de Araguaína, Grupo de 
Motociclista de Araguaína e região. 

Considerações Finais

O presente estudo demonstrou que a comunidade tradicional quilombola Pé do Morro, 
já recebe visitantes e turistas e tem clareza dessa atividade como uma possibilidade de de-
senvolvimento ligado às suas características culturais. Evidenciaram que o patrimônio turístico 
da comunidade alcança a história, os saberes e fazeres locais, compondo as atratividades e 
potencialidade turísticas. Observou-se o TBC como potencial de etnodesenvolvimento e uma 
ferramenta importante de manutenção e pertencimento ao território e a cultura quilombola, 
além de apresentar uma série de atrativos e conhecimentos ligados ao turismo e a atratividade 
desse grupo.

Os atrativos são muitos e amplamente relacionados aos aspectos naturais e culturais 
e apresenta a necessidade de planejamento e organização da atividade de forma que possa 
extrair do que já vem sendo feito maiores benefícios, e com membros sendo formados pelos 
conhecimentos formais e técnicos do turismo poderão construir projetos e programas através da 
ótica da comunidade. Os efeitos benéficos nos aspectos sociais e econômicos são percebidos 



71Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

pela comunidade e com a manifestação de interesse desses membros torna-se fundamental 
para a gestão da visitação.

A pesquisa revelou a necessidade de investimentos e sensibilização da comunidade 
para o desenvolvimento do turismo, e a necessidade de redimensionamento e organização dos 
atrativos já existentes. Desse modo, o plano de desenvolvimento turístico para a região orientará 
onde e como atuar na região. Além disso, os entrevistados apontaram quais são os impactos que 
podem ser gerados pelo turismo na localidade, de forma que os planejadores turísticos saberão 
onde e como atuar para sanar ou pelo menos minimizar tais impactos.
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MEMÓRIAS DAS PRÁTICAS DE DIVERTIMENTO EM CAMPINAS NO FIM DO 
SÉCULO XIX (1870-1900) 

Danilo Ciaco Nunes
Silvia Cristina Franco Amaral

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi contextualizar as relações de sociabilidade 
dos divertimentos em Campinas a luz das transfigurações do capitalismo do período 
na cidade, nas três últimas décadas século XIX (1870-1900), a partir da observação 
dos discursos da imprensa, considerando fontes primárias os códigos de postura, 
atas e arquivos da Câmara Municipal e relatos de viajantes, bem como os discursos 
da imprensa local e almanaques do período.

PALAVRAS-CHAVE: Campinas (SP) - história. Recreação. Capitalismo,. Civilização 
moderna.

ABSTRACT: The objective of this work was to contextualize the sociability relations 
of  entertainment in Campinas in the light of the transfigurations of capitalism of the 
period in the city, in the last three decades of the 19th century (1870-1900), from the 
observation of the press speeches, considering primary sources of posture codes, 
minutes and archives of the City Council and travelers’ reports, as well as the speeches 
of the local press and almanacs of the period.

KEYWORDS: Campinas (SP) - history, Recreation. Capitalism. Civilization modern.

Introdução 

Um pequeno conjunto de fotografias do acervo fotográfico do Museu da Imagem e do 
Som de Campinas, com produção estimada na última década do século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX, imprimiram na memória imagética da cidade práticas de sociabilidade 
atreladas aos momentos distintos do trabalho, principalmente de locais de organização dessas 
práticas, como praças, bulevares, bailes, carnavais, teatro e hipódromo, que marcam essa memória 
e abrem grande campo de investigação, ainda pouco explorado pelas pesquisas acadêmicas 
da educação física. 

É perceptível, nesta iconografia, que a pujante cidade cafeeira, nesta transição do 
século, mesmo magoada pelos ciclos da epidemia de febre amarela, era possuidora de um 
lastro de práticas ordenadas não explicáveis pelo acaso. Formas e sistemas de organização 
postos, que representavam as distinções de classe nos próprios regramentos destes costumes,  
aqui em destaque os divertimentos. Formas que conversavam muito mais com o modelo de 
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produção industrial que ainda se avizinhava em seu futuro, do que com as dinâmicas de produção 
escravagista agrícola que precederam este período e ainda marcavam a sociedade.

Compreender essas relações foi a motivação deste estudo, e cabe aqui o destaque de 
Lapa sobre a importância dos estudos de caso em Campinas:

Riquíssima em implicações políticas, sociais e econômicas, hegemônica mesmo sobre 
considerável área do estado, a sua integração na história provincial e nacional é de tal 
ordem que não hesitamos em afirmar que inúmeras interrogações propostas no âmbito 
histórico-sócio-econômico do Brasil meridional poderão encontrar a devida compre-
ensão, ou mesmo resposta, em boa parte, na evolução campineira (Lapa, 1966, p. 296).

Desse modo, o objetivo deste trabalho é distinguir os principais divertimentos iden-
tificados pela memória imagética e pela imprensa em Campinas nas três últimas décadas do 
século XIX (1870-1900), identificando as relações de sociabilidade diante das transfigurações do 
capitalismo do período na cidade.

Metodologia 

Para apoio às pesquisas em jornais, usamos como referência a metodologia proposta por 
Tânia Regina de Luca (Pinsky, 2005, p. 111–153), que sugere uma série de procedimentos analíticos 
em relação aos periódicos, sendo: encontrar fontes e constituir uma longa e representativa série; 
localizar as publicações na história da imprensa; atentar às características de ordem material; 
assenhorar-se da forma de organização interna do conteúdo; caracterizar o material iconográ-
fico presente, atentando para as opções estéticas e funções cumpridas por ele na publicação; 
caracterizar o grupo responsável pela publicação; identificar os principais colaboradores; as 
fontes de receitas; identificar o público a que se destinava; e analisar todo o material de acordo 
com a problemática escolhida.

Outras fontes importantes para este trabalho foram as formas narrativas estabelecidas 
nas obras dos memorialistas campineiros, e a memória imagética fotográfica dos acervos públicos.

Com devida atenção às características da construção da memória por diferentes pers-
pectivas ao longo do tempo, a narrativa memorialista e imagética são constituídas por relatos 
de observadores na perspectiva da conservação e a tessitura da essência do passado (Brefe, 
1993), aqui problematizados em suas posições de construção de memória e no apagamento e 
silenciamento das questões.

Discussão

O antropocentrismo, o domínio da natureza pelo homem, também marca a modernidade, 
o controle da luz, das águas, das distâncias, a própria forma com que as pessoas se reconhecem, 
espacialmente nesta nova cidade, se altera em seus símbolos. 
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A cidade foi o local de acontecimentos da vida moderna. A modernização da sociedade, 
enquanto um processo, transforma a relação do sujeito com o espaço em que ele vive. Algo 
em torno de uma vida que se torna mais pública, onde esses espaços, novos palcos de novas 
experiências, advindas das transformações sociais do período, muitas vezes, possuem um forte 
caráter educativo.

A modernidade imputava, a partir de seus princípios, a reorganização dos espaços e dos 
tempos, sob pressupostos da disposição dos espaços diferenciados e funcionalmente especia-
lizados para as atividades (Mendonça, 2009), como os mercados, escolas, matadouro, praças.

Lapa (2008) ao analisar as transformações da cidade de Campinas no fim do século XIX, 
apresenta o período como o “primeiro grande momento de modernidade” em Campinas, uma 
“modernidade tardia”, de um movimento que se apresentara na Europa com, talvez, um século 
de antecedência em “espaços econômicos-sociais bem definidos”, enquanto, nesta cidade, de-
senvolveu-se em suas contradições, ideais que precipitaram os próprios contextos que criaram 
resistências, características próprias e “ajustes à nova ordem social”.

Ser moderno no caso é ser republicano e abolicionista, imigrantista e amante do pro-
gresso, higiênico e sintonizado com o que ia pela Europa e Estados Unidos, considerados 
modelares para serem transplantados, em muitas de suas soluções e costumes, para 
Campinas, então cenário ou protagonista de movimentos que aceleravam a sua velo-
cidade histórica, redistribuíam seu espaço, tornavam suas noites mais claras e melhor 
aproveitadas, alterando suas formas de utilização das horas diurnas, a qualidade de vida, 
o viver na cidade enfim (Lapa, 2008. p.17).

É no trabalho de Simmel (2006) que se consolida a preocupação de um campo da so-
ciologia na análise da vida em grupos como unidades, ou seja, independente de seus “destinos 
históricos” ou práticas políticas, o que lhes era comum por se constituírem sociedades, a distinção 
da vida individual e o sujeito na sociedade.

Para o autor, a sociabilidade põe de lado as “motivações concretas ligadas à delimitação 
de finalidades da vida”, onde forma e conteúdo estão na experiência de maneira indissociada, 
a “forma lúdica da associação” não centrado nos interesses, mas autônomos e com interesses 
em si mesmo.

A modernização da sociedade transforma a relação do indivíduo com o espaço em 
que ele vive. A vida torna-se mais pública e os espaços públicos da cidade se transformam em 
locais de novas experiências, cabendo então novas formas e controles dos usos destes espaços 
e atividades. 

Ao nos debruçarmos sobre os primeiros Códigos de Posturas percebemos um primeiro 
grupo de atividades que regulavam as atividades tradicionais. Em um primeiro grupo, diversões 
alusivas a espaços privados, como os jogos das casas de tabolagem mediante arrecadação 
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de taxa municipal, guardados os limites da frequência a exceção de menores, da família e de 
escravizados.

E um outro grupo, referente aos grandes espaços, das ruas, dos clubes e teatros, as 
Cavalhadas, bandas de máscaras, bailes mascarados, o circo de bolantins (teatro de bonecos), 
e o circo de cavalinhos.

Escapa às então tradições, e se apresenta pela modernidade, na cidade que se expan-
dia, um dos novos atrativos, os espaços públicos de lazer. O primeiro espaço público relatado, 
pensado para o divertimento em Campinas, foi o Boulevar Campineiro9, inaugurado em outubro 
de 1876, ano em que se iniciou também a construção do Passeio Público10, inspirado no homô-
nimo da cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, o Bosque dos Jequitibás foi construído (década 
de 1880), terreno privado do lavrador de primeira classe Francisco Bueno Miranda, que chama 
Ramos de Azevedo para construir um jardim Inglês para recreio dos Campineiros.

No esteio das edificações para os divertimentos outros dois movimentos a construção 
do hipódromo Campineiro (1878) e o crescimento das sociedades recreativas que ganhava 
sofisticação, identidade e normatização pública, estão muito bem representadas pelos jornais, 
memorialistas e acervos imagéticos da cidade do período.

Considerações Finais

O século XIX foi palco de muitas mudanças dos fenômenos sociais, físicos e econômi-
cos nas cidades. As alterações tecnológicas, econômicas e demográficas estabeleceram novos 
planos para seus espaços, mudanças que produziram e foram produzidas nestas relações.

Sinais claros na revisão do material apresentam esperadas contradições no desenvol-
vimentos das práticas, mudanças em compassos diferentes, fruto de resistências às demandas 
que não representavam a totalidade dos pleitos das pessoas da cidade. 

O desenvolvimento da economia cafeeira e a acumulação do capital livre possibilitou 
a aceleração da ocupação do espaço urbano e viabilizou investimentos em algumas melhorias 
nas condições de vida de parte das pessoas, as relações das sociabilidades, enquanto produtos 
e produtoras de novas formas, à luz de uma orientação de progresso, estabelecia o savoir vivre, 
o refinamento como referência moderna de distinção e de rearranjo dos estratos e das classes 
sociais e sofria resistências.

O impulso à marcha ao estado moderno se fez presente nas relações econômicas de 
produção, nas disputas políticas e nas sociabilidades do período. Era preciso uma nova educação 
de corpos e mentes. A urbanização e os usos da cidade se destacaram.

9 Atual Av. Moraes Sales. 
10 Atual Centro de Convivência. 
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Estabelecer o civilizado e o incivilizado a partir do refinamento das práticas permitiu 
conduzir um rompimento com o passado colonial sem um desalinhamento entre as classes 
econômicas distintas dos dois períodos, mantendo estruturas de interesse da nova ordem, per-
suadindo, inclusive, grande parte das classes que não estavam incluídas no acordo, podendo, 
de certa maneira, expandir a barbárie como racionalidade.

Modernidade e civilidade perpassaram pelas sociabilidades e pelos divertimentos em 
Campinas no fim do século XIX, e fizeram parte de um movimento estruturado em um conjunto 
de mudanças que passou a disputar parâmetros simbólicos e materiais, capazes de suportar as 
novas formas de produzir e viver.
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IMAGINÁRIO PORTUGUÊS DAS FESTAS NO ESTADO NOVO PORTUGUÊS:  AS 
RELAÇÕES QUOTIDIANAS ENTRE CORPO E CULTURA

António Pernas

RESUMO: A partir de uma investigação etno-antropológica não estruturada, procura-
mos desenvolver um estudo que visa a compreensão do imaginário português relativo 
às festas do período do Estado Novo em Portugal. A nossa investigação incidirá em 
particular em sujeitos na quarta idade e que se formaram com o Salazarismo, entre 
as décadas de 50 e 70 do século passado. Desconstruindo a festa, a partir de uma 
perspetiva deleuziana, olhamos para o lazer e os corpos que se envolvem no tempo 
e espaço da festa, esquadrinhando relações entre corpo e cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Festa. Lazer,.Cultura. Corpo. 4ª Idade.

ABSTRACT: From an unstructured ethno-anthropological research, we seek to develop 
a study that aims at the understanding of the Portuguese imaginary concerning the 
festivities of the Estado Novo period in Portugal. Our research will focus in particular 
on subjects in their fourth age and formed under Salazarism, between the 50s and 
the 70s of the last century. Deconstructing the party, from a Deleuzian perspective, 
we look at leisure and the bodies that are involved in the time and space of the party, 
scrutinizing relationships between body and culture.

KEYWORDS: Party. Leisure. Culture. Body. 4th Age.

Introdução

A propaganda do Estado Novo tratou o lazer de uma forma populista, recorrendo a ence-
nações do país e da sua história (Trindade, 2020) para entreter o povo. A bem conhecida “política 
do espírito” (Raimundo, 2015) tentou influenciar todo uma nação, na grande maioria, analfabeta, 
com discursos atiçados em que a cultura era usada como meio de propaganda e de fachada, de 
forma a que o regime fosse sempre glorificado, bem como o seu chefe máximo: Salazar.

Era assim importante para o regime político dessa época que o povo se distraísse e 
fosse à festa (Duvignaud, 1973; Caillois, 1979; Bataille, 1993; Durkheim, 1995; Freud, 2011; Girard, 
2012) ou que meramente a levasse a cabo numa forma de “representar” o social, mesmo que 
por vezes se restringisse apenas ao espaço íntimo da habitação.

Parafraseando Latif e Sousa o relevante foi no passado e é no presente o entendimento 
do “lugar ocupado pela festa na cultura e nas sociedades”(2018, p. 2).
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Articulando diferentes formas de tradições ou festas com elementos ritualizados (O’Neill, 
2008), quisemos perceber no leque alargado de atividades de lazer que o Estado Novo prometia, 
como vivenciam hoje ainda os nossos idosos octogenários o tempo da festa, do excesso, do caos, 
do que Maffesoli (1982) considera como transgressões de moralidade imposta e todo o fascínio 
que ainda encerram para toda a sociedade (pp. 126–127).

Entrámos na festa típica da aldeia, para tentar questionar como reagiam os corpos, 
de que forma disputavam territórios no espaço e no tempo; que múltiplos sentidos existiam 
na festa mascarada, como jogavam com as máscaras na festa; que tipos de comportamentos 
festivos tinham; que rituais apreciavam; que memórias estariam ainda bem vivificadas do tempo 
do Estado Novo.

Salientam Latif e Sousa que “a festa como força subversiva ou como ponto de viragem 
no processo cultural apresenta uma via profícua para investigação das relações do corpo com 
a cultura” (2018, p. 4).

A partir de uma configuração crítica, abordámos através do panorama dos Estudos 
Culturais, aquilo que Hall (2019) observa como paradigma, isto é, a importância das quebras 
significativas – onde velhas linhas de pensamento são perturbadas, constelações antigas des-
locadas, e elementos, velhos e novos são reagrupados em torno de um conjunto diferente de 
premissas e temas (p. 47). Ao seguir este padrão de pensamento de Stuart Hall nos Estudos 
Culturais, conjugado numa assunção de ideias velhas e novas e de questões políticas e micro-
políticas suscetíveis de reformular toda a noção de cultura, visitámos o imaginário da festa, como 
suporte de um controlo ideológico e cultural do passado português na época do Estado Novo, 
em mulheres e homens que o viveram em idade relativamente jovem e que constituem agora 
a quarta idade portuguesa.

O imaginário português das festas

As festas em Portugal fizeram sempre parte de um imaginário que se pretende divertido 
e buliçoso, comendo, bebendo, cantando e dançando, mas sempre atravessado por tradições 
religiosas e místicas. Um espaço produtivo, calendarizado, que é possível ler a partir da teoria 
de Henri Lefebvre (2006), quando este fala das festas enquanto delimitação do tempo que se 
realiza no espaço.

Ao viajarmos do passado ao presente, tentámos perceber porque é que a festa, olhada 
e sentida por múltiplas formas pode originar a suspensão ou o caos.

Noutra latitude e longitude do “corpo festivo” e de acordo com Latif e Sousa os “teóricos 
opõem a festa à cultura como um evento cíclico, marcado pela supressão ou transgressão das 
regras sociais. . .. É vista como função da cultura ou como extrapolação da cultura” (2018, pp. 2–3).

Segundo Durkheim (1995) a festa tem o propósito de reunir os indivíduos, pôr as massas 
em movimento, e assim induzir um estado de efervescência – por vezes até de delírio – que 
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não é isento de parentesco com o estado religioso. O homem é levado para fora de si próprio, 
afastado das suas ocupações e preocupações comuns (pp. 386–387).

Outras festas esboçam uma identidade (religiosa/milagreira) da cultura portuguesa. A 
peregrinação a Fátima é disso um exemplo. Desenvolvida com enorme esforço psicológico e 
físico, é direcionada a um local de culto e de festa, que continua a atrair milhares de portugueses 
e estrangeiros. Podemos mesmo recuar no tempo, chegar a 1928, e logo aí perceber que a reali-
dade não foi diferente, pois, Madureira (2008) descreve o caminho que conduzia a Fátima como 
um formigueiro de gente: vinham de todo o Portugal, de norte a sul. Acreditavam que Fátima 
era um local onde se realizavam milagres, curas de aleijados, paralíticos, tísicos, etc. (pp. 47–48). 

Ir a Fátima em peregrinação, “num eterno presente que encerra simultaneamente o 
passado e o futuro” (Maffesoli, 2001, p. 46) não passará de um sacrifício (Girard, 2012)?

- Ai... se eu pudesse das pernas ... todos os anos ia à santinha pedir ajuda... 
Ouvem-se com alguma frequência este tipo de confidências entre os mais idosos. Em 

particular, o desabafo revela esses sentimentalismos “protetores” que Teixeira (2019) diz existi-
rem por “santos e Nossa Senhora”. Carateriza-os um universo simbólico, onde a centralidade se 
movimentava entre os camponeses e o ser divino (ou heroicamente divinizado), numa economia 
da dádiva (p. 15).

Latif e Souza (2018) ao refletirem sobre a festa e a pertinente potência de subversão, 
questionam a importância da incidência da performatividade no interior da performance ritual, 
ou seja, até que ponto construímos a festa, até que ponto ela nos constrói. Criar um corpo festivo, 
a partir da análise destas autoras, implica uma colocação fora da razão moral instrumental pro-
dutiva, de forma a reencontrar um devir em fluxo de sensibilidades e influências, des-organizar 
o corpo para proporcionar novas energias. O corpo festivo é um corpo sem órgãos, não obedece 
a intuições preliminares, mas inventa o seu devir a cada passo, suspiro ou solavanco. Entendem 
assim Latif e Sousa que esse corpo não caminha para um fim, mas espraia-se, corcoveia, escorre 
em todas as direções, não desliza, pulsa, treme, arrasta, foge, ou melhor, transforma o solavanco. 
Entre pulsar, arrastar e fuga, é devir-intenso, devir-animal, devir-impercetível (pp. 7–8).

Corpos ritualizados

Entre mímicas narradas com corpos, a festa alberga o ritual, quer seja a cantar, a dançar, 
ou noutra qualquer performance, mas não se restringe ao mesmo, pois se o corpo, segundo 
Gil, “define o espaço em que a metáfora tem origem, também fundamenta aquele em que a 
metonímia funciona” (1997, p. 43).

Nas andanças deste tipo de práticas e rituais, entre “desordem e civilização” Maffesoli 
(1982) reconhece que tal como acontece com a organização individual, a sociedade é moldada 
tanto pela luz e sombra, errante como sedentária, e é sempre lamentável que um destes valores 
prevaleça. (p. 179).



81Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Socialmente, na festa, brincamos, dançamos, gesticulamos, pulamos, damos empur-
rões, tropeçamos e às vezes até caímos. Rompemos, afinal, com as inquietações quotidianas do 
sagrado de transgressão caillosiano (1979). Aprendemos as técnicas de um corpo (que o mito 
diviniza), transplantado para um corpo ritualizado (sagrado/profano) que se entranha pela festa 
dentro. A festa tem um potencial de reorganizar. Falamos de um ou mais processos em que o 
corpo é questionado com mitos, disputas, alianças, que se fazem e desfazem, sempre à volta 
de questões sobre o poder. Um corpo que segundo Gil (1997) é permutador de códigos e que 
sozinho nada significa, nada diz, dado que apenas fala a língua dos outros (p. 23–24). É esse poder 
atribuído a uma ou mais práticas ritualísticas que importa aprofundar.

Falamos de corpos em espaços de lazer, onde as traduções são constantes na sua 
liminaridade (Turner, 1974).

Ora, a continuação desse ignorar do indivíduo e do corpo no século XXI, é passível de ser 
anulado se a ideia de lazer, concetualizada politicamente, for ativada nas ruas, numa ocupação 
do espaço público, congregando festas e outros eventos, como um movimento de resistência. O 
lazer é afinal um direito dos trabalhadores, consignado na Constituição da República Portuguesa 
pela alínea d) do artigo 59º (Constituição, 1989). Mas, então e os outros? Os jovens, os deficientes, 
os reformados, etc.? Efetivamente, terão todos os cidadãos direito ao lazer, ou não? Os que não 
trabalham também terão direito ao lazer?

Considerações Finais

É necessário tornar a cultura, a participação cultural, capaz para promover o 
desenvolvimento sustentável das comunidades. A festa não está para lá da cultura e nem ao 
contrário da mesma. Continuará a festa típica da aldeia na zona de lazer a proporcionar ainda, 
como no século passado, ao corpo do indivíduo, a imersão na folclorização da cultura (Castelo-
-Branco & Branco, 2003)?

O Estado Novo tentou dominar esse corpo, exercendo um controlo territorial, sem uma 
natureza espontânea, fazendo antes uso de uma natureza governada por normas, instituciona-
lizada da estrutura social (Turner, 1974). Podia mesmo transportá-lo até à festa, mas sob o jugo 
da dominação, da fiscalização das consciências.

Menospreza-se o facto desse mesmo corpo, de acordo com Foucault (2004), embora 
estigmatizado por múltiplos acontecimentos, ser também o corpo onde nascem desejos, o 
corpo onde os erros se atam e desatam, vão à luta, apagam-se uns aos outros e continuam em 
conflito (p. 15).

A festa pode conter outros alcances espirituais e ser até um refúgio e abrigo para “almas” 
que apenas a sentem religiosamente ou apenas desconstruir-se em atividades de lazer e de 
cultura: “Na verdade, falar de lazer implica prestar especial atenção ao contexto físico e social, 
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bem como às experiências de cada pessoa” (Baptista & Gil, 2015, p. 113). Seja qual for a escolha, 
individual ou múltipla, existe nela um espaço e um tempo.

Noutra perspetiva social que nada tem de ontológica, a festa suscita interrogações per-
formativas, rituais, que experimentam a hipótese de existir alguma meta a ultrapassar na festa, 
algum limite, alguma forma de a produzirmos e de ela nos produzir a nós. A subversão da festa, a 
panóplia de gestos e símbolos, trocadilhos de ideias, articulações, subjetividades, tornar-nos-ão 
mais inteligíveis quando atuamos como atores no espaço e no tempo?
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ENTRE TANGOS E BATUQUES: AS DANÇAS, COMO FENÔMENO CULTURAL, 
NOS CLUBES SOCIAIS DA CIDADE DO SALVADOR ENTRE OS ANOS DE   1912 

E 1935

Viviane Rocha Viana
Aline Machado

RESUMO: O processo de industrialização e a tentativa de urbanização ocorridas entre 
os séculos XIX e XX, em diferentes localidades no Brasil, contribuíram para o início do 
processo de mudanças na organização espacial das cidades e a relação entre classes 
e grupos na sociedade urbana. Na cidade do Salvador, essa nova construção espacial, 
promoveu também novos hábitos e modos de vida da população, de maneira que os 
clubes sociais durante as primeiras décadas do século XX vão crescendo e com eles 
as danças passam a fazer parte do cotidiano das pessoas como importantes práticas 
de sociabilidade e divertimento. Desse modo, o estudo em tela buscou como objetivo 
identificar e analisar as danças, como fenômeno cultural, nos clubes sociais da cidade 
do Salvador nas primeiras décadas do século XX (1912 e 1935). Para isso, utilizamos 
como fonte jornais e revistas encontrados na Hemeroteca Digital e no IGHB. Como 
resultados identificamos que algumas vivências socioculturais à época marcaram a 
vida dos associados dos clubes, como os bailes carnavalescos e os chás das cinco, 
e com elas a dança esteve fortemente presente.

PALAVRAS-CHAVE: Dança. Clubes sociais. Práticas culturais.

RESUMEN: El proceso de industrialización y el intento de urbanización ocurridos entre 
los siglos XIX y XX, en diferentes localidades en Brasil, contribuyeron para el início 
del proceso de cambios en la organización espacial de las ciudades y la relación 
entre clases y grupos en la sociedad urbana. En la ciudad del Salvador, esta nueva 
construcción espacial, promovió también nuevos hábitos y modos de vida de la 
población, de manera que los clubes sociales durante las primeras décadas del siglo 
XX van creciendo y con ellos los bailes pasan a formar parte de la vida cotidiana de 
las personas como importantes prácticas de sociabilidad y diversión. De ese modo, 
el estudio en pantalla buscó como objetivo identificar y analizar las danzas, como 
fenómeno cultural, en los clubes sociales de la ciudad del Salvador en las primeras 
décadas del siglo XX (1912 y 1935). Para ello, utilizamos como fuente periódicos 
y revistas encontradas en la Hemeroteca Digital y en el IGHB. Como resultados 
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identificamos que algunas vivencias socioculturales a la época marcaron la vida de 
los asociados de los clubes, como los bailes carnavalescos y los tés de las cinco, y 
con ellas la danza estuvo fuertemente presente. 

PALABRAS-CLAVE: Danza. Clubes sociales. Prácticas culturales.

Introdução

Nas primeiras décadas do século XX, a população da cidade do Salvador vivenciou em 
várias localidades, mas sobretudo nos espaços em que a economia da cidade era intensa, como 
os bairros localizados na região central, importantes reformas urbanas como consequência de 
um novo regime político e, principalmente, do processo de urbanização que a cidade passara 
diante da tentativa de se tornar uma capital moderna e civilizada.

Neste período, a elite baiana buscava uma nova configuração socioespacial que es-
tivesse associada às referências europeias de civilidade. Desse modo, passaram a criar outros 
espaços, ou mesmo, ressignificando os já existentes, como os clubes sociais, e, por consequên-
cia, conheceram novas práticas de divertimento que permitiriam também a vivência de novas 
experiências socioculturais.

Sendo assim, esta nova configuração permitiu que os clubes já existentes na cidade 
desde o século XIX, bem como os clubes sociais que surgiram em meio ao processo de urba-
nização, ganhassem notoriedade como espaços de práticas socioculturais, cujas vivências iam 
para além das práticas esportivas existentes à época. A grande maioria destes clubes foi criada 
por jovens da elite urbana, que para Santos (2011) e Rocha Júnior (2019), contribuíra para forta-
lecer práticas esportivas já existentes, ou ainda, possibilitar à elite práticas de novos esportes e 
outras experiências de lazer.

Diante deste cenário, ressalta-se que a vida social da população que habitava a capital 
baiana, estava representada na profusão dos clubes e outros espaços criados especialmente 
para a prática da dança, o que Ickes (2013) vai destacar em seu estudo como sendo este mo-
mento, um marco importante que demarca, portanto, a presença da dança nos clubes sociais, 
como uma relevante prática cultural para o estabelecimento das relações e dos valores sociais 
da população baiana nas primeiras décadas do século XX.

Para compreendermos esta conjuntura trilhamos o caminho da pesquisa histórica, a 
qual permite ampliar horizontes e legitima temáticas que, em outros momentos, eram margi-
nalizadas. Todavia, ela também apresenta possibilidades de reflexões e delineia um campo de 
investigação, neste caso, sobre as práticas corporais, e em particular a dança, a qual se tornou 
para a população da cidade do Salvador uma importante prática de divertimento e de sociabi-
lidade nas primeiras décadas do século XX. 

Diante do contexto apresentado, optamos pelo debate metodológico com base na 
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História Cultural, cuja dança ou mesmo suas representações culturais, foram marco principal 
do estudo. Faz-se necessário ressaltar que o caráter documental passou a compor as fontes de 
informações para o estudo e desse modo foram utilizados jornais e revistas que circularam na 
cidade do Salvador e em todo o estado baiano, como fontes de pesquisa. Para o acesso a es-
tas fontes o acervo da Hemeroteca Digital e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, foram 
bastante explorados.

Considerando que o caráter de relevância da pesquisa está diante da possibilidade de 
compreender a presença de determinados fenômenos socioculturais, a dança, num determinado 
tempo e espaço, o estudo objetivou identificar e analisar as danças, como fenômeno cultural, 
nos clubes sociais da cidade do Salvador nas primeiras décadas do século XX (1912 e 1935).

 A cidade do Salvador, seus clubes sociais e suas danças

No início do século XX, a capital baiana passou por uma grande reforma urbana na 
tentativa de se tornar mais moderna e civilizada. Diante do processo de urbanização, houve a 
criação de novas estruturas espaciais, bem como da ressignificação de espaços já existentes, 
com a intenção de que novas práticas de sociabilidades e de divertimento pudessem estar pre-
sentes, consequentemente de que novos lugares de encontros e eventos sociais, frequentados 
pela elite da cidade, passassem a fazer parte do cotidiano desta população.

Neste período, alguns clubes foram criados e outros tiveram suas sedes reformadas 
para atender às demandas de um novo ideal de sociedade. Passaram, por tanto, a atender outras 
necessidades que não apenas esportiva, uma vez que familiares e amigos de esportistas pas-
saram a frequentar os clubes e a usufruir do seu cotidiano, mais especificamente de atividades 
que promovessem encontros sociais e divertimento.

Os clubes, considerados de elite, segundo Santos (2011) passaram a realizar atividades 
festivas tornando-se espaços importantes para o divertimento e a sociabilidade da população 
que vivia na capital baiana. Desse modo, a dança passa a fazer parte mais intensamente de uma 
nova rotina e de novos modos de vida da população.

À época em questão, estes clubes sociais considerados como espaços privados, cujo 
acesso era garantido a sócios, portanto, a pessoas pagantes e seus respectivos convidados, 
contribuíram para a mudança no estilo de vida da sociedade soteropolitana. Vale dizer que a 
elite que se fazia presente nestes clubes era composta por ricos comerciantes, intelectuais, 
políticos e médicos. Já aos populares atribuímos a presença dos estivadores do porto, pequenos 
comerciantes dentre outras categorias profissionais consideradas mais simples, que passaram 
a vivenciar novas formas de sociabilidade e divertimento em que diferentes estilos de dança 
passaram a fazer parte de elementos culturais que circularam, portanto, entre a elite e os 
populares, nos seus respectivos clubes.



87Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Em busca das informações relacionadas à presença das Danças encontramos diferentes 
clubes sociais da cidade em alguns jornais e periódicos em circulação àquele período e que 
estarão destacados a seguir, como o jornal A Notícia, edição publicada em 1914, o qual traz uma 
nota sobre a presença do Club Caixeiral como um espaço importante de sociabilidade. Este clube 
tinha caixeiros como associados e, diferentemente de outros clubes da cidade, cujas atividades 
esportivas estavam sempre presentes, ele promovia festas, chás das cinco, saraus dançantes e 
bailes carnavalescos, como forma de promover uma maior aproximação entre os sócios. Nestes 
eventos o tango, a valsa, o jazz e as marchinhas de carnaval estiveram presentes como gêneros 
musicais e danças que animaram seus associados.

Já o Club Bahiano de Tênis fundado em 1916, foi um espaço importante para a disse-
minação da prática do tênis. Era considerado um clube de elite e todas as atividades sociais e 
esportivas tinham sempre muito luxo e requinte, principalmente os torneios de tênis. Sobre ele, 
o jornal A Capital, no dia 23 de fevereiro de 1927, publicou uma nota anunciando o convite da Di-
retoria do clube para um baile à fantasia e anunciando sua atração musical como forma de atrair 
seu público associado. Neste evento, as músicas mais animadas, que compunham os gêneros 
musicais carnavalescos fizeram a alegria dos associados.  

Também, o jornal A capital publicou uma nota da diretoria do clube convidando sócios 
e familiares para uma festa à fantasia em comemoração ao carnaval do ano de 1927. O estilo de 
música tocado era o jazz, o que demonstra um estilo mais requintado no carnaval do clube. Para 
este ritmo as danças requeriam movimentos mais pulsantes, oportunizando as pessoas dançarem 
mais livres, ou ainda, em alguns momentos, aos pares. As festas realizadas no Clube de Bahiano 
de Tênis promoviam encontros sociais importantes e muita diversão entre as pessoas presentes.

Já o Diário de Notícias, edição publicada em 1923, fez uma referência à inauguração do 
Grêmio Azulino, como também era chamado o clube Associação Athlética da Bahia, convidado 
seus associados para a grande festa de inauguração do seu palacete sede, como também para 
alguns torneios esportivos comemorativos.

Após a inauguração da sua sede no bairro da Barra, o clube passou a oferecer aos seus 
associados, além das festas, muitos campeonatos esportivos internos, como futebol, críquete e 
tênis. Além de ter excelentes espaços para a prática destes esportes, contava também com uma 
pista de patinação, outra modalidade esportiva que estava no cenário da cidade naquele momento 
(Porto Filho, 2012). Com a movimentação festiva em sua sede e todos os equipamentos para a 
prática esportiva, a Associação Athlética passou a ser o clube mais bem equipado de Salvador 
e, consequentemente, passou a ser o mais frequentado pela elite da sociedade soteropolitana.

Outro momento festivo e importante para os associados do clube configurava-se nas 
festas de réveillon. Sempre muito aguardadas pela sociedade local e pela imprensa que acom-
panhava e noticiava todas as festas do clube como uma forma de apoio e/ou demonstração de 
contentamento para com o progresso que acontecia na cidade.
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Já os clubes considerados populares, poucos noticiados nas revistas e jornais até o 
final da década de 1920, foram se espalhando pela cidade e atendendo a uma grande e impor-
tante demanda da população. É necessário ressaltar que com base nos elementos culturais de 
matriz africana, estes clubes realizavam festividades, cujas danças estavam relacionadas mais 
diretamente aos ritmos percussivos e se tornaram um importante movimento de resistência 
sociocultural que atravessa o tempo e o espaço na história da população baiana. 

Conclusão

No âmbito da presença das diferentes danças nos clubes sociais da cidade do Salvador, 
vale dizer que estas ocuparam um lugar de destaque como um importante fenômeno cultural 
presente nas práticas de sociabilidade e divertimento da população que viveu na capital baiana 
nas primeiras décadas do século XX. 

Encontramos ao longo do estudo algumas festividades que se fizeram presentes como 
eventos importantes nos diferentes clubes sociais, como bailes dançantes, inclusive carnava-
lescos, os quais marcaram fortemente o período, assim como a realização de chás das cinco e 
soirées. Todos contribuindo para com os novos modos de vida da população que viveu entre os 
anos de 1912 e 1935 uma importante e necessária reestruturação urbana.
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NECROLAZER – APONTAMENTOS E PERPECTIVAS DOS DIVERTIMENTOS DA 
POPULAÇÃO NEGRA EM SALVADOR-BA NO PÓS-ABOLIÇÃO (1890-1910)11

Danilo da Silva Ramos

RESUMO: O presente trabalho12 é parte dos resultados de uma pesquisa de mestra-
do, em andamento, intitulada “Divertimentos da População Negra em Salvador-BA 
(1890 – 1910)”. Pretendemos13 discutir a partir de periódicos, legislações e diários de 
viajantes como se desenvolveram os divertimentos da população negra em Salvador 
(Bahia), no período do pós-abolição14 entre 1890-1910. 

PALAVRAS-CHAVE: Necrolazer. Divertimentos. População negra. Pós-abolição. (Re)
existência

RESUMEN: El presente trabajo forma parte de los resultados de un proyecto de 
investigación de maestría, en curso, titulado “diversión da población Negra em 
Salvador-BA (1890 - 1910)”. Pretendemos discutir, a partir de las publicaciones 
periódicas, la legislación y los diarios de los viajeros, cómo se desarrolló el 
entretenimiento de la población negra en Salvador (Bahía) en el período posterior a 
la abolición, entre 1890-1910. 

PALABRAS-CLAVE: Necrolazer. iversión. Población negra. Post-abolición. (Re)
existencia

11 Esta pesquisa é parte dos resultados da pesquisa em andamento realizada no mestrado em Estu-
dos do Lazer. Orientada pelo prof. Dr.  Cleber Augusto Gonçalves Dias e coorientada pelo prof. Dr. 
Coriolano Pereira da Rocha Júnior. 

12 Agradeço a Renta Sá Mota por fornecer base organizativa que me liberou o tempo necessário para 
escrever este trabalho, e ao prof. Dr. Helder Isayama pelo incentivo a construir este trabalho e par-
ticipar do congresso.

13 Este trabalho será escrito na terceira pessoa, por acreditar que algumas ideias, expressões e ideo-
logias são fruto de uma construção coletiva, mesmo que subjetivamente. Então, algumas palavras 
colocadas no papel não são (em meu ver) ideias apenas individuais, acredito que encontro aqui uma 
forma de homenagear todos aqueles que pavimentaram o caminho e não puderam sobreviver ao 
tempo. Ressalto que em alguns momentos este padrão poderá ser quebrado com a finalidade de 
expor alguma experiência pessoal.  

14 A história Oficial coloca o fim da escravidão como sendo o dia da assinatura da abolição pela Prin-
cesa Isabel em 13 de maio de 1888. É uma data importante, entretanto, fazemos parte de um movi-
mento que defende o fim da escravidão como um processo de luta da população de escravizados 
e seus apoiadores. Um movimento muito maior que não veio da benevolência de qualquer figura da 
história. 
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Introdução, Justificativa e Objetivos

A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que fez e faz história

Segurando esse país no braço, meu irmão
O cabra que não se sente revoltado

Porque o revólver já está engatilhado
E o vingador eleito

Mas muito bem-intencionado
Elza Soares (A Carne)15

Conhecer o passado é necessário para que a humanidade tenha vestígios de quais 
ações ocorreram para configuração do tempo presente. A análise do passado baremas para 
construção do futuro, não cabe a nós historiadores este exercício. Inclusive tenho dificuldade em 
encarar a História como fruto de eventos lineares e livres de contradição, pelo contrário. Assim, 
defendo que a história é parte dos saberes necessários para humanidade construir a estrutura 
para um mundo livre e igualitário. 

O presente trabalho está inserido nos estudos sobre a história e memória do Lazer, 
por sua vez é um campo de estudos “novo”, Gomes e Melo (2003) fizeram um “estado da arte” 
sobre as produções sobre o lazer. Faz se necessário pontuar que o Lazer em nossa análise é 
um campo do conhecimento tão importante quanto qualquer outro. Gomes e Rejowski (2005) 
estudaram o desenvolvimento de teses em que o Lazer foi estudado, entre os anos de 1972 e 
2001, demonstram que os trabalhos que estavam voltados a História do Lazer foram apenas 7%. 
Soma-se a este breve panorama do campo um estudo feito por Soares et al. (2020) das teses e 
dissertações produzidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos 
do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, os resultados apontam para a baixa quantidade de trabalhos que versam 
sobre as regiões fora do eixo Sul-Sudeste. 

Somamos a estas análises as considerações de Dores (2022) e Neto (2020), os pesquisa-
dores indicam que existe a necessidade de incluir nas pautas do estudo do Lazer as discussões 
sobre a Negritude. Ponderam que as produções existentes ainda são relativamente baixas e por 
isso, a importância da construção deste conhecimento.  

O objetivo geral do trabalho é analisar os divertimentos da população negra em Salva-
dor (BA) no pós-abolição (1890-1910). Acreditamos que nosso estudo se insere neste contexto 
de dar voz as pessoas negras, por vezes marginalizadas16 pela historiografia oficial, como diz um 

15 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yktrUMoc1Xw 
16 Usamos o termo marginalizadas no sentido de estar fora do centro de análise e não como sendo 

fora da lei etc. 
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provérbio africano de origem desconhecida “enquanto o leão não souber falar, a história será 
contada pelo caçador”.

O período abarcado pelo estudo está inserido em um contexto de mudanças estruturais 
no Brasil, passávamos para o regime republicano o que significou a busca por ideais moder-
nizantes em diversos âmbitos da sociedade da época. Assim, tivemos um momento em que a 
“mentalidade coletiva” ou o “espírito do tempo” estavam em fase inicial como nos indica Carvalho 
(2005), este momento vai impactar nas leis vigentes do país, ao passo que tivemos a publicação 
de uma nova constituição federal (1891) e do código penal (1890). Em nossa análise a publicação 
do código penal antes da constituição é uma pista de como o novo regime político não alteraria 
em estruturalmente as condições existentes para a população negra de ex-escravizados, pelo 
contrário. 

As datas que dão início e fim ao período pesquisado foram escolhidas a partir do prisma 
de uma história vista de baixo como proposto por Sharpe (1992), partimos de acontecimentos 
com indivíduos comuns das camadas populares, iniciando por uma crônica carregada de racismo 
sobre um Samba17 e finalizando em uma reclamação de alguns moradores pedindo intervenção 
da polícia contra “um grupo de desocupados que se diverte em estoirar com pedras, bombas 
de clorato, queimar roqueiras e jogar batedoura, à rua do Sodré, sobretudo, no chamado Beco 
de Seminário18”.  

Metodologia

Para nossa pesquisa utilizamos os periódicos disponíveis fisicamente no Instituto His-
tórico e Geográfico da Bahia – IHGB, Biblioteca Central do Estado da Bahia, Arquivo Público do 
Estado da Bahia-APEB, Hemeroteca Digital Brasileira-BNDigital, diários de viajantes, legislação, 
censos populacionais e bibliografias que versem sobre os temas abordados. Assim, fazemos as 
análises e discussões das fontes junto as camadas citadas.   

17 NO BOND. Pequeno Jornal, Salvador, n. 264, p. 2, 31 dez. 1890.  
18 COM a polícia. Gazeta do Povo, Salvador, ano 1418, p. 1, 16 mai. 1910.  
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“Num infernal barulho de canzás, atabaques e outros instrumentos” – Primeiras 
pistas de nossa investigação

Meu choro não é nada além de carnaval
É lágrima de samba na ponta dos pés

A multidão avança como vendaval
Me joga na avenida que não sei qual é

Elza Soares (Mulher do Fim do Mundo)19

Utilizaremos dois divertimentos para discussão o Samba/Batuque20 e o Candomblé. 
Destacamos que encontramos essas fontes em sua ampla maioria, para não afirmar totalidade 
(devido as crônicas) nas páginas policiais. Cabe indicar que as fontes não são isentas da historici-
dade em que são produzidas, ou seja, são produzidas com um proposito, por mãos específicas, 
com a finalidade de chegar em determinada camada social etc., como nos indica Bloch (2002). 
Então, nós, historiadores devemos ter ciência destas condições e buscar navegar por estas fontes 
sem nos deixarmos guiar pela força das águas do tempo presente, o que poderia nos levar ao 
anacronismo, erro maior de um historiador.

Foram frequentes as vezes em que os periódicos se referiram aos Sambas e Batuques 
como selvagens, contrários ao ideal de modernidade, imorais, infernal e outros adjetivos nega-
tivos.  Deixamos alguns fragmentos que exemplificam nossa argumentação.

 Pedem-nos que chamamos a atenção do Sr. subcomissário de polícia do distrito de 
Nazaré, para um furioso e barulhento samba que se organiza quase todos os domingos e dias 
santificados em um Beco sem saída à Rua do Jogo do Carneiro. Ainda nestes três últimos dias, 
os festejos de Reis, os ditos sambistas divertiram-se a seu modo dia e noite muito, perturbando 
o sossego público com seus e baticuns incessantes.21 

Sabemos que de agora em diante, por deliberação do coronel comandante do 16º bata-
lhão gerará todas as noites patrulhas do mesmo batalhão, nas imediações do quartel do Forte de 
São Pedro, com o fim de evitar ajuntamento de praças em vendas e samba na ladeira da Fonte.22 

O Sr. José Maria Tourinho, chefe de polícia, oficiou aos delegados e subdelegados desta 
capital, recomendando-lhes proibição formal dos sambas, batuques e candomblés, gêneros 
de diversões que muito depõem de nossos créditos de povo civilizado e que são verdadeiros 

19 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=L7y7ZaeZ0r8
20 O Batuque em alguns momentos foi o termo utilizado para designar o Candomblé e o próprio Sam-

ba. Considerado como um termo capaz de abarcar as práticas da população negra, aos olhos do 
colonizados.   

21 A Baia. Salvador, n.3567, p.1, 07 jan. 1908.
22 Jornal de Notícias. Salvador, n.5516, p.2, 27 mai. 1898.
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centros de atentados à moral e a ordem pública. Se, desta feita, os desejos daquela autoridade 
encontrarem repercussão no ânimo dos seus subalternos, s.s. terá prestado um serviço.23

Selecionamos estes três exemplos de como apareciam as fontes em relação ao samba 
para apresentar os elementos, o primeiro em relação a vigilância por parte da população, no sen-
tido de pedirem a repressão policial ao Samba, pois, esta sedo perturbado o sossego público. O 
segundo está ligado a máquina do estado através da polícia criar linhas de vigilância/repressão 
com funcionamento específico e consequentemente mantenedor da ordem. Por fim a terceira 
é a demonstração de como o estado pode ser moldado por leis menores que a constituição, ou 
seja, pelas instancias como o município (quando existir) e o estado, pois, a constituição federal 
de 1891 liberava qualquer ajuntamento para a realização de culto religioso, independentemente 
de sua matriz. 

Relatarmos é a constatação da forma em que os periódicos sexualizavam os corpos das 
mulheres negras em suas páginas (quando tratavam dos costumes aqui apresentados). 

Em relação as repressões sofridas nos candomblés podemos indicar as prisões pelo fato 
do costume ocorrer apenas. Aqui vemos também as intersecções conceituais da Necropolítica, 
Machismo, Racismo e consequentemente o Necrolazer (que discutiremos no fim deste trabalho). 
Uma síntese do costume poderá ser evidenciada na política do encarceramento em massa da 
população negra já na virada do século XIX para o XX.

7 DE JUNHO - Uma força de Urbanos cercou, por ordem superior, a meia noite, um 
candomblé no logar Cruz das Almas, Brotas, trazendo presos oito indivíduos, entre o quase um 
idiota de nome Raymundo Nonato, de cujo corpo os “feiticeiros, tiravam bichos e trinta diabos 
vermelhos, pelo que se achava o infeliz cheio de feridas e queimaduras, por onde os seus curan-
deiros” diziam ter de sair os maus espíritos e a desavença. 24 

Considerações
Mil nações

Moldaram minha cara
Minha voz

Uso pra dizer o que se cala
O meu país

É meu lugar de fala
Elza Soares (O que se cala)25

Pensamos na utilização de um termo que fosse capaz de exprimir como os costumes da 
população negra tem um atravessamento específico, que passada pelo estado (elite dominante) 

23 Gazeta do Povo. Salvador, n. 161, p.2, 07 fev. 1906.  
24 7 DE JULHO. Correio do Brazil: Orgam Democrata. Salvador, n.231, p.2, 07 jun. 1904.
25 https://www.youtube.com/watch?v=PFBzfCf2Uic
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e seus aparelhos como a polícia26 e o judiciário (determinadas leis). Desta forma, ancorados no 
conceito de Necropolíca de Mbembe (2018) adaptamos para Necrolazer. Significa que em de-
terminados costumes das pessoas negras como o Samba e o Candomblé, o estado terá não só 
o direito de decidir se eles podem ou não ocorrer, mas também de decidir sobre a vida destas 
pessoas. Mas o efeito colateral do Necrolazer é a construção da identidade negra através dos 
costumes via experiência coletiva comum como sugerido por Thompson (1998), e/ou pelo con-
ceito das pessoas negras serão colocadas como o outro e/ou outremização por motivos ímpares 
a exemplo da prática de algum divertimento, Morrison (2019). Não podemos deixar de registrar 
que até este momento da pesquisa toda documentação juntada faz auxiliar a confirmação do 
racismo estrutural histórico e dialético como sugerido por Almeida (2019). Estes costumes po-
dem ser aglutinados na sugestão conceitual de Quilombo sugerida por Nascimento (1985), ao 
passo, que foram espaços para desenvolvimento das pessoas negras enquanto seres humanos, 
fortalecimento dos laços comunitários, espaços de sociabilidades e construção de identidade. 
Formando assim um ciclo de existir para (re)existir e igual em contrário.
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CONSUMO DE TURISMO E LAZER: UMA ANÁLISE SOBRE O PÚBICO 
LGBTQIA+ EM TERESINA-PI

Laércio Ramon da Silva Nascimento
Alexandre Rabêlo Neto

Shaiane Vargas da Silveira

RESUMO: Esta pesquisa analisou os aspectos do consumo do lazer e turismo do 
púbico LGBTQIA+ em Teresina-PI. Utilizou-se um estudo exploratório, descritivo, de 
natureza qualitativa, por meio de análise de conteúdo de (Bardin, 2011). Tendo como 
instrumento uma entrevista estruturada destinada a três sujeitos que se denominam 
da comunidade LGBTQIA+, foi possível compreender as perspectivas do consumo 
da comunidade e confrontá-los junto a literatura, o estudo teve direcionamento 
por categorias de pesquisas consideradas a partir da análise previa de pesquisas já 
realizadas sobre essa temática.  Nos resultados, vê-se que é possível avançar um 
pouco mais na diversificação da oferta de lazer e consolidação da identidade cul-
tural, combatendo o desrespeito e preconceito relativo a esse público específico. 
As ações que movimentem a comunidade LGBTQIA+ necessitam de articulações 
do poder público e da iniciativa privada para que ambas se complementem, para 
atender demandas históricas, sociais, políticas, culturais e econômicas que vem se 
construindo em torno do público LGBTQIA+.

PALAVRAS- CHAVE: Lazer. Turismo. Consumo. LGBTQIA+.

ABSTRACT: This research analyzed aspects of leisure and tourism consumption by 
the LGBTQIA+ public in Teresina-PI. An exploratory, descriptive, qualitative study was 
used, through content analysis by (Bardin, 2011). Having as an instrument a structured 
interview aimed at three subjects who call themselves the LGBTQIA+ community, it 
was possible to understand the perspectives of community consumption and confront 
them with the literature, the study was guided by research categories considered 
from the previous analysis of research already carried out on this topic. In the results, 
it can be seen that it is possible to advance a little more in the diversification of the 
leisure offer and consolidation of the cultural identity, fighting disrespect and prejudice 
regarding this specific audience. Actions that move the LGBTQIA+ community need 
articulations of the public power and the private initiative so that both complement 
each other, to meet historical, social, political, cultural and economic demands that 
have been built around the LGBTQIA+ public.

KEYWORDS: Leisure. Tourism. Consumption. LGBTQIA+.
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Introdução 

Consumir lazer e o turismo, na lógica é perpassar a ideia de cultura e entretenimento, 
capaz de promover uma interação social. Em sua caracterização, o turismo e o lazer (Gomes, 
2004, p. 125) consistem em uma dimensão da cultura construída por meio da vivência lúdica das 
manifestações culturais. Considerar o lazer e o turismo como uma dimensão da cultura sugere 
que as vivências de cada indivíduo são movidas por significados. Em meio a diversidade cultural, 
o público LGBTQIA+ vem construindo perfis diversificados advindos de ações efetivas, para o 
exercício pleno da cidadania. (Guerra, Wiesinieski & Brasileiro, 2018). 

Para Santos, Costa e Araújo (2017), o crescimento do movimento pela comunidade LGB-
TQIA+ passou a migrar de um mercado marginalizado para uma indústria próspera na maior parte 
do mundo ocidental. Por outro lado, tanto mercado quanto a academia não possuem como alvo 
a inclusão do sujeito LGBTQIA+, nota-se, portanto, uma ausência em relação às suas demandas 
históricas, sociais, políticas e culturais (Moreira & Campos, 2019).

Nessa concepção instiga-se a compreender esse objeto de estudo, visto que nas capi-
tais do Brasil, o universo LGBTQIA+, conforme Amorim e Vasconcelos (2012) “é majoritariamente 
formado por pessoas de poder aquisitivo e escolaridade superior à média dos demais habitan-
tes, demonstra maior desejo por turismo, cultura e bens de consumo em geral”. Segundo Silva 
e Isayama (2020), trabalhos sobre as temáticas lazer, políticas públicas e população LGBTQIA+, 
são, ainda, insipientes. O que aponta uma carência na produção de trabalhos que tratem as 
abordagens não só comerciais mais também políticas públicas de lazer que estão relacionadas 
à população LGBTQIA+ e mercado empreendedor. 

Nesse sentido, questiona-se: Como se configura o consumo de lazer e turismo do pú-
bico LGBTQIA+ em Teresina-PI? Sendo assim, o objetivo do estudo é: Analisar os aspectos do 
consumo do lazer e turismo do púbico LGBTQIA+ em Teresina-PI. 

Consumo de Turismo e Lazer LGBTQIA+

Para caracterizar o consumo LGBTQIA+ no que consiste a pratica de lazer e do turismo, 
com a prática identificada como hedonista, utilizam-se as estatísticas disponíveis recentemente 
publicadas pela (OMT, 2017) que dão conta de que há uma relação entre o aumento do consu-
mo de bens e serviços em viagens de lazer com o público gay. O consumo relaciona-se com o 
sentido que a experiência proporciona, é uma forma de identificar-se com determinado grupo. 
Desta forma, a posse de determinados bens, ou usufruto de determinados serviços auxilia os 
indivíduos na construção de uma identidade.

A inserção social homossexual hoje denominado LGBTQIA+ se dá por meio de suas 
experiências aliadas a sua forma de viver, uma das formas de inclusão social se dá por meio do 
consumo (Stefani, 1998). Ademais, existem certos espaços destinados ao consumo específicos 
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para as denominadas minorias sociais, com a finalidade de se auto afirmarem enquanto consu-
midores potenciais, e por meio deste empoderamento de inclusão social. Além disso, o debate 
sobre identidade sexual trazido pelo movimento LGBTQIA+, acarretou na ascensão das tendências 
de consumo específicas deste público (Sanches, Mancini & Nascimento, 2011).

Para (Lipovetsky, 2007, p. 61), “nada ilustra melhor a dimensão hedonística do consumo 
que o papel crescente dos lazeres em nossas sociedades”. Assim, as despesas voltadas para 
o lazer e cultura têm ocupado espaço nas finanças de parte da população. Para (Lipovetsky, 
2007), o turismo caracteriza-se por ter se tornado a primeira indústria mundial, o que fez com 
que analistas apontassem para um novo capitalismo voltado para o divertimento e lazer, e de 
produtos culturais.

Conforme Ortolano (2010), ainda são poucos os espaços de lazer para jovens e demais 
pessoas assim bem como para o público LGBTQIA+ do Brasil. Nesse aspecto, nota-se a impor-
tância da criação de ambientes de lazer que consigam contemplar as pessoas LGBTQIA+, funda-
mentais para a construção de significados, definições sobre sexualidade, desejo, identidade, nos 
quais a sexualidade possa ser considerada e sua descoberta seja tratada com mais naturalidade, 
encontrando um estilo de vida. (Reis & Martins, 2020). Nesse sentido, as políticas de lazer foram 
sendo vinculadas às práticas educacionais, entendendo que essas atividades eram capazes 
de proporcionar o desenvolvimento pessoal e cognitivo, sendo inserido nas escolas, nas peni-
tenciárias, nos acolhimentos institucionais e dentre outros espaços (Almeida & Gutierrez, 2004).

Metodologia da pesquisa 

Esse estudo caracteriza-se como exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, seu 
método prevê a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados: entrevistas e análise docu-
mental na modalidade de análise de conteúdo (Bardin, 2011). 

Utilizou-se uma entrevista que partiram de 5 (cinco) questionamentos direcionados a 3 
(três) sujeitos residentes em Teresina, capital do Piauí, participantes da comunidade LGBTQIA+. 
As entrevistas foram realizadas remotamente a fim de obedecer aos cuidados com COVID-19. O 
roteiro de entrevista foi: (1) Considerando o consumo e o turismo e lazer o que você busca nesse 
mercado em Teresina? Você se sente atraído ao turismo e lazer em Teresina? (2) Como você avalia 
a oferta dos serviços de turismo e lazer ao público LGBTQIA+ é possível descrever essas ofertas? 
(3) Você considera que o público LGBTQIA+ busca apenas diversão e entretenimento, você se 
sente representado? (4) Você considera que o público LGBTQIA+ vem passando por diversidade 
cultural, onde não só a diversão é levada como entretenimento, mais também a busca de co-
nhecimento, valores e identidade. Você consegue sintetizar o seu perfil sobre a LGBTQIA+? (5) 
Numa perspectiva econômica e social, o turismo e lazer em Teresina é uma atividade acessível? 
O que você considera melhorar para que esse público seja contemplado como um todo? 
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Análise dos Resultados 

Quanto à busca do consumo do turismo e lazer e sua representatividade no mercado em 
Teresina, entre os entrevistados foi unânime os anseios enquanto aquilo que buscam, respeito, 
entretenimento, liberdade, além de ambientes mais calmos com boa música, porém, enquanto 
representatividade, os ambientes oferecidos à comunidade LGBTQIA+ ainda se limitam em bares 
e boates.

E3. Eu busco identidade e representatividade, e acima de tudo a segurança e o confor-
to necessário para que a diversão seja completa. Em Teresina considero um local em 
transformação, o lazer em especial ao público citado ainda deixa muito a desejar, por 
poucas opções.

Os locais de lazer LGBTQIA+, como as boates bares, ficavam centralizados nas perife-
rias, distantes das áreas tradicionais de lazer das cidades. Essas áreas eram marcadas como 
locais de convivência que proporcionavam a essas pessoas liberdade de expressão e sexual, 
fora dos espaços heteronormativos (Costa & Bernardes, 2013). Esses espaços são fundamentais 
para a construção de significados, definições sobre sexualidade, desejo, identidade, nos quais a 
sexualidade possa ser considerada e sua descoberta seja tratada com mais naturalidade (Reis 
& Martins, 2020).

E1.  A oferta se tratando de uma capital acredito que ainda seja regular, pois temos poucos 
lugares para o público LGBTQIA+, merecia mais lugares que atendessem nosso público.
E2. Acredito que por vivermos ainda em cidade um tanto retrograda, a lei da procura e 
da oferta ainda é um tanto escassa em nossa cidade, o medo atrelado ao preconceito 
e à violência ao público LGBTQIA+ ainda são fatores que me fazem repensar em andar 
pelos poucos lugares ofertado ao público gay.

Segundo Freitas e Ghiraldello (2014), se algumas ofertas de lazer forem criadas e direcio-
nadas a um público específico, ela consegue motivar essas pessoas que se identificam a participar, 
estimulando o consumo das atividades ofertadas. Ao que remete à exploração da identidade 
LGBTQIA+ e sua diversidade nos dias de hoje e a construção desse perfil no mercado LGBTQIA+.

E1. Acredito que também falta cultura. Cinema com filmes com temáticas LGBTQIA+, 
peças teatrais. as pessoas estão cada vez mais procurando lugar inclusivos, onde pos-
sam ser quem são, sem medo de sofrer alguma violência (homofobia). E lugares onde 
nós, temos espaço e somos respeitados e inclusos.

A promoção de princípios e práticas de respeito à diversidade sexual e identidade de 
gênero é um meio importante para que os diferentes grupos sociais desconstruam a ideia de 
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um mundo apenas heteronormativo. diversidade cultural, o público LGBTQIA+ na última década 
tem crescido e alcançado visibilidade, construindo perfis diversificados sobre as maneiras de ser 
divertir e de estar bem. (Guerra, Wiesinieski & Brasileiro, 2018). Isso, consequentemente, ajuda na 
formação de opinião pública favorável, além do acordo de leis que garantam a plena cidadania 
à população LGBTQIA+ (Mello, Brito & Maroja, 2012). 

E2.  Acessível eu acredito que seja, ela não é explorada da maneira que deveria ser, 
ainda não são muitos os lugares para tal atividade de lazer. Pensar em políticas públicas 
de lazer é o primeiro passo as comunidades LGBTQIA+, isso não apenas em boates ou 
bares, mas a própria história de luta e representatividade numa sociedade ainda que 
mais mata gay e trans ainda se faz necessário um pensamento de âmbito mais amplo, 
não podemos falar de diversão a uma sociedade que não respeita o que é diferente.

Considerações finais

O estudo revelou que, apesar das conquistas pela igualdade e reconhecimento social, 
estar no meio social ainda é um desafio para o público LGBTQIA+, mesmo que seja para a buscar 
o Lazer e o Turismo. 

A visão dos consumidores é de confiança em acreditar que os tempos estão caminhando 
para uma mudança, onde possam encontrar a identidade LGBTQIA+ no cinema, na literatura, na 
música, nas séries de TV, nas telenovelas, teatro dentre outros meios, mostrado sua represen-
tatividade.

O fato é que ações que movimentem a comunidade LGBTQIA+ necessitam de articula-
ções do poder público e da iniciativa privada para que ambas se complementem, para atender 
demandas históricas, sociais, políticas, culturais e econômicas perfis que vem se construindo 
em torno do público LGBTQIA+. 
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TURISMO E LAZER: UMA ANÁLISE SOBRE A PARTICIPAÇÃO FEMININA EM 
VIAGENS DE CORRIDA DE RUA

Ellen C. Teodoro
Ana Paula G. S. Oliveira

RESUMO: Este estudo discute as relações existentes entre lazer e turismo presentes 
na prática de corrida rua vivenciadas pelo público feminino. É parte dos resultados de 
uma monografia de graduação. O recorte aqui apresentado consiste em um resultado 
que emergiu abrindo novas possibilidades de análise. Este estudo visa demonstrar a 
relação entre o gênero feminino e masculino enquanto turistas praticantes de corrida 
de rua. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que trata das temáticas lazer, turismo, 
corrida de rua e gênero feminino. Foram enviados 1.279 formulários, 375 foram res-
pondidos, e 196 foram validados para a análise. O resultado do estudo demonstrou 
que o número de mulheres que viajam para participar de provas de corrida de rua é 
significativamente menor do que o número de homens, sendo a falta de tempo e de 
recursos financeiros algumas das possíveis causas para esta desigualdade observada.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Turismo. Corrida de Rua. Gênero. Mulher.

RESUMEN: Este estudio discute las relaciones entre el ocio y turismo presentes en 
la práctica de carreras de calles probada por el público femenino. Es parte de los 
resultados de una monografía de pregrado. El recorte aquí señalado consiste en un 
resultado que se averiguó abriendo nuevas posibilidades de análisis. La meta de 
dicho estudio es demostrar la relación entre los generos masculino y femenino como 
turistas que practican carrera de calle. Se hizo una búsqueda bibliográfica que trata 
las temáticas del ocio, turismo, carreras de calle y el género femenino. Se enviaron 
1.279 formularios, se contestaron 375 y se validaron 196 para su análisis. El resultado 
de dicho estudio demostró que el número de mujeres que viajan para participar de 
carreras de calle es significativamente menor al número de hombres. Se observó 
también que la falta de tiempo y recursos financeiros son algunas de las posibles 
causas de esta hallada desigualdad.

PALABRAS-CLAVE: Ocio. Turismo. Carreras de Calle. Género. Mujer. 
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Introdução

É notável o aumento do número de adeptos ao exercício regular da corrida de rua. Os 
espaços públicos estão sendo cada vez mais ocupados por pessoas de diferentes idades, gênero, 
classes sociais e econômicas. Seguindo esse ritmo, percebe-se a participação expressiva da 
mulher neste contexto. 

Ao possibilitar experiências de bem-estar por meio do contato com novas culturas e 
atratividades turísticas, muitos praticantes têm feito da corrida de rua um pretexto para viajar. 
Para Netto (2010, p. 70) “sempre irá existir um motivo pelo qual o turista sairá em viagem, seja ele 
oculto ou manifestado. Mesmo quando não queremos viajar, temos uma motivação para fazê-lo”. 

Durante o meu percurso na faculdade de turismo da Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG, realizei o trabalho de conclusão de curso intitulado “Viajar para correr ou correr 
para viajar? Fatores motivacionais relacionados à prática de corrida de rua e suas interações com 
o turismo”. Entre as informações que se destacaram está o fato do número de entrevistados do 
gênero masculino que viajam para correr ser quase três vezes maior do que o feminino. Este 
resultado gerou certas inquietações. Afinal, pesquisas já realizadas com corredores de rua ama-
dores relatam que o número de homens e mulheres que praticam tal atividade é proporcional. 
Logo, é inevitável não questionar o porquê de as mulheres viajarem menos que os homens com 
esse mesmo objetivo. Assim, este estudo objetiva refletir sobre a diferença entre o número de 
mulheres que viaja para participar de corridas de rua em relação ao número de homens. 

Esta pesquisa é de caráter exploratória e abordagem quantitativa. A pesquisa de campo 
aconteceu entre os dias 21 de abril de 2020 a 20 de maio de 2020. Foram enviados 1.279 questio-
nários online estruturados, destes, 375 foram respondidos e 196 foram validados. Os questionários 
foram enviados para atletas amadores de corrida de rua por meio das seguintes mídias sociais: 
Whatsapp, Facebook, Instagram e Telegram. 

O processo de análise ocorreu a partir da tabulação em programa Excel for Windows 
2010, sustentado por análises estatísticas descritivas básicas. Os dados foram organizados em 
tabelas e gráficos com a frequência percentual. 

Os resultados obtidos sinalizaram para as diferenças entre os gêneros. A análise apre-
sentada neste estudo visa refletir sobre as diferenças históricas entre homem e mulher presentes 
também na corrida de rua.

Base Teórica

Turismo e lazer

Existem diversos estudos que tratam da relação entre turismo e lazer, porém devido 
a relevância e dinamicidade das áreas, as discussões concernentes a esse respeito se fazem 
necessárias. 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

104 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

As semelhanças que aproximam as áreas do lazer e do turismo ainda causam confusão. 
O turismo, por vezes é visto como uma resultante do lazer e uma de suas práticas. A dificuldade 
em distinguir entre ambas atividades é um dos motivos que justificam a necessidade de manter 
as discussões sempre presentes. Para Oliveira (2019, p. 53) “lazer e turismo são fenômenos sociais, 
complexos, dialéticos e multidisciplinares”. 

Gomes (2014) defende a abordagem do lazer como sendo uma necessidade humana 
e dimensão da cultura. Este pensamento promove uma conexão muito próxima com o turismo. 
A pesquisa O Lazer no Brasil, realizada com a finalidade de coletar dados e informações dos 
hábitos e comportamento de lazer do brasileiro confirmam essa relação ao demonstrar que “80% 
dos entrevistados declararam vontade de viajar” (Isayama e Stoppa, 2017, p.121). 

As possibilidades que a corrida de rua oferece de convívios e bem-estar social, além 
de promover o afastamento das práticas cotidianas e a realização de desejos como a superação 
física tornam essa atividade uma importante prática de lazer. 

A facilidade em se iniciar na corrida de rua pode ser um dos fatores motivadores para 
o crescente aumento de praticantes. Desse modo, percebe-se que é possível alcançar os mais 
variados tipos de público, como exemplo, o feminino, que é o objeto de estudo deste trabalho.

A partir de então, busca-se compreender as expectativas e as vivências experimentadas 
por essas mulheres que encontram nas vias, seus momentos de lazer. 

Mulheres na Corrida

Ao longo dos anos o papel social da mulher vem passando por significativas mudanças 
em todos os setores. Mesmo estando longe do ideal almejado, pode-se dizer que nos últimos 
tempos ocorreram importantes avanços no combate às injustiças provocadas pela desigualdade 
entre os gêneros. A atual realidade mostra que apesar das conquistas, ainda vivemos em uma 
sociedade patriarcal, machista e resistente a afirmação da mulher enquanto sujeito social.

O fator tempo é sem dúvida um dos maiores obstáculos a serem vencidos. Os autores 
Bonalume e Isayama (2018) observaram que, com a inserção da mulher em espaços como o 
mercado de trabalho, as tarefas domésticas passam a ser desempenhadas no chamado tempo 
livre, conferindo a elas uma dupla jornada de trabalho. Sem condições de cumprir tantas tarefas 
ao longo do dia, a tendência é abster-se daquelas que gostariam de fazer, como as atividades 
relacionadas ao lazer. 

Mesmo com todas as dificuldades até então apresentadas, a mulher persiste em ocupar 
o seu espaço. No caso das corridas de rua, o número de mulheres chega a ser equiparado ao de 
corredores do gênero masculino nos centros urbanos. A corrida de rua pode ser vista como um 
momento em que as corredoras passam em companhia própria e distante das preocupações 
cotidianas.
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Os efeitos da experiência durante a corrida podem ser ainda mais prazerosos se forem 
vivenciados durante uma viagem programada com a finalidade de participar de um evento de 
corrida. 

Netto (2010) destaca a experiência como um dos princípios fundamentais do turismo. 
É possível afirmar que cada experiência é única, portanto deixar de vivê-la, pode causar um 
sentimento de frustração, uma vez que não poderá ser compensada por outra ação. 

Espera-se, portanto, que mais mulheres tenham a oportunidade de ocupar seu espaço 
no ambiente público através da prática da corrida de rua e que ao desejar e decidir por viajar 
para participar de uma prova de corrida em outra localidade, que esta corredora possa desfrutar 
de experiências positivas e transformadoras. 

Resultados

A tabela 1 demonstra o perfil dos corredores de rua amadores que viajam ou já viajaram 
para participar de provas de corrida de rua em outras cidades. Duas faixas etárias foram as mais 
expressivas para caracterizar os sujeitos da pesquisa, que em sua maioria possuem idade entre 
30 e 49 anos de idade. Entre as corredoras, a maioria das entrevistadas tem entre 30 e 49 anos. 
O resultado é exatamente o mesmo quando se trata do nível de escolaridade. As mulheres que 
mais viajam para correr são graduadas e pós-graduadas. Pode-se inferir que, a partir da idade 
e do nível de escolaridade apresentado, esse perfil de corredora já apresente certa autonomia 
sobre o seu tempo e independência financeira.

Tabela 1 - Identificação dos Corredores de Rua

Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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Considerando o ato de viajar como uma das motivações para que a pessoa inicie ou 
se mantenha praticando a corrida de rua, torna-se relevante questionar os entrevistados sobre 
a frequência com que costumam viajar para participar de corridas de rua em outras cidades. 

Gráfico 1 – Frequência de Viagem

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

De acordo com o gráfico 1, a maioria dos corredores de rua viaja mais de quatro vezes 
por ano para participar de provas de corrida de rua. Os resultados demonstram que as viagens 
realizadas com a finalidade de praticar a corrida fazem parte do modo de vida do corredor, con-
siderando que mais de 80% dos entrevistados viajam no mínimo duas vezes por ano. 

A partir da tabela 2 nota-se que o número de praticantes de corrida de rua do gênero 
masculino é consideravelmente maior do que o feminino. Apesar da tardia inserção da mulher 
na corrida em relação à presença masculina, dados já demonstram o aumento da participação 
das mulheres na atividade. De acordo com o site O Globo27, um estudo sobre o primeiro mapa 
global da corrida recreativa, realizado pelo “State of Running 2019” analisou 107,9 milhões de 
resultados de 70 mil provas de corrida, em 193 países, entre 1986 e 2018. Os dados informaram 
que 50,24% dos corredores de rua em 2018 são mulheres. Considerando ser um dado recente e 
global, percebemos a diferença com a tabela 2, em que o número de homens que saíram em 
viagem para correr é maior do que o número de mulheres, ainda assim, é importante notar que 
as mulheres também estão viajando cada vez mais ao ano com esta finalidade.

27 https://oglobo.globo.com/brasil/mulheres-sao-maioria-em-corridas-de-rua-no-brasil-23744608
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Tabela 2 – Relação entre o perfil do praticante de corrida e a frequência de 
viagem

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

A relação entre a faixa etária e o grau de instrução evidencia ainda mais a questão das 
diferenças entre o gênero dos entrevistados. Dos corredores com idade entre 40 e 49 anos, 19 
são homens e apenas 4 são mulheres. Essa proporção continua similar com as demais idades. 
Em relação ao grau de instrução, a diferença mais acentuada está entre os que têm segundo 
grau completo, sendo 18 homens contra apenas 1 mulher. O único perfil que se equiparou está 
entre os pós-graduados.

A Voopter Internet do Brasil SA28, é um aplicativo gratuito para Android e iOS que com-
para os preços e mostra as melhores promoções de passagens aéreas. Em 2018, a empresa 
apresentou uma pesquisa online que contou com a participação de 5.419 brasileiras, para saber 
quais são as razões que dificultam as viagens delas além de traçar o perfil das viajantes. A ação 
ganhou o título de Viaje, Mulher e foi dedicado ao Dia Internacional da Mulher. O objetivo foi 
dar mais visibilidade para os desafios que as viajantes brasileiras enfrentam, além de provocar 
questionamentos, reflexões e ações rumo à igualdade.

28 https://voopter.com.br/viajemulher
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Ao serem questionadas sobre as razões que as impedem de viajar mais, o principal 
obstáculo apontado é a falta de dinheiro, seguido da falta de tempo, insegurança, medo e a 
falta de companhia.

O fator relacionado à falta de tempo corrobora com os resultados da pesquisa O Lazer 
do Brasileiro já discutidos neste estudo. Fica evidente que a jornada dupla de trabalho das mu-
lheres dificulta o acesso a prática de esportes, atividades de lazer e viagens. 

Deixar de viajar por insegurança, medo e falta de companhia pode ser explicado pelo 
grande desafio enfrentado em relação à violência de gênero. Esse fator impede as mulheres de 
terem a experiência da viagem solo e tantas outras que são desejadas por elas. 

A partir desses indicadores, percebe-se que as lutas enfrentadas por elas como a 
equiparação salarial, igualdade de horas trabalhadas e direito a segurança pessoal são reais e 
interferem diretamente em suas práticas de lazer.

Espera-se que os dados apresentados possam contribuir para a conscientização do 
direito de igualdade das mulheres de viajar e participar de atividades esportivas tanto em seu 
cotidiano como nos destinos turísticos que preferirem.

Considerações Finais

Este trabalho demonstrou que as mulheres avançaram em várias conquistas, mas muitas 
ainda são incipientes e carecem de olhares mais atentos para que os avanços não retrocedam.

Levando-se em conta a corrida de rua como uma atividade de lazer vimos que o número 
de corredoras chega a ser igual ou até maior do que o número de homens que praticam essa 
atividade. Porém, ao prosseguir na corrida, percebe-se que a mulher ainda encontra dificuldades 
quando se trata de viajar para participar de competições que são normalmente realizadas em 
cidades turísticas.

Considerando que o número de corredoras e corredores seja equivalente, chama a 
atenção o número de mulheres que viajam para correr ser significativamente menor. É possível 
deduzir que fatores como a falta de tempo e de recursos financeiros sejam alguns dos maiores 
dificultadores.

Vale a pena dar continuidade ao estudo e refletir não apenas sobre a participação femi-
nina no esporte e nas corridas de rua, mas também sobre o seu comportamento e experiências 
de viagem. Resultados como esses ajudam a repensar quais fatores ainda existem e se tornam 
limitantes para que a representação feminina nestes e em tantos outros contextos seja mais 
expressiva.
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A VIVÊNCIA DE MULHERES NEGRAS TRIPULANTES NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE INTERSECCIONAL

Gabriela Santos

RESUMO: Considerando as implicações sociais do turismo e como este setor tem 
historicamente negligenciado as experiências de grupos tradicionalmente margi-
nalizados, a presente pesquisa objetiva, através de uma perspectiva interseccional 
(Adriana Moreno-Cely et al., 2021; Angela Davis, 2016; Collins, 2016; Crenshaw, 1991), 
identificar as intersecções de racismo e sexismo no setor aéreo brasileiro e apresentar 
as experiências de assédio e exclusão de corpos negros femininos vivenciadas pelas 
mulheres tripulantes entrevistadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Mulheres negras. Interseccionalidade. Setor aéreo. Brasil.

ABSTRACT: Considering the social implications of tourism and how this sector has 
historically neglected the experiences of traditionally marginalized groups, the present 
research aims, through an intersectional perspective (Adriana Moreno-Cely et al., 
2021; Angela Davis, 2016; Collins, 2016; Crenshaw, 1991), to identify the intersections 
of racism and sexism in the Brazilian airline industry and to present the experiences 
of harassment and exclusion of black female bodies experienced by the female crew 
members interviewed.

KEYWORDS: Tourism. Black women. Intersectionality. Air sector. Brazil.

Introdução

Por envolver processos que são construídos a partir de realidades sociais complexas e 
variadas – frequentemente hierárquicas e desiguais – as implicações sociais do turismo, como 
fenômeno, requerem uma abordagem analítica que trate a diferenciação social (Kinnaird & Derek, 
1996). O setor do turismo, compactuando com padrões sociais mais amplos, tem, historicamente, 
negligenciado as experiências de grupos tradicionalmente marginalizados, resultando, segundo 
Benjamin e Dillette (2021), na completa invisibilidade das/os negras/os na esfera das viagens.

Justificativa

As pesquisas sobre racismo no turismo, embora já se façam presentes fora do Brasil, 
ainda são incipientes no país. Investigações voltadas ao setor aéreo, por sua vez, são raras no 
contexto internacional (Yu & Hyun, 2021) e inexistentes no país. Assim sendo, esta pesquisa se 
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mostra relevante por problematizar a questão e, ainda, por pensá-la em um debate intersec-
cional – refletindo também sobre gênero. Ao identificar a baixa produção de pesquisas e ações 
na academia brasileira que discutam as relações raciais no turismo (Oliveira, 2021), assim como 
as desigualdades de gênero neste setor (Gabrielli, 2021), aliadas à ausência de debates sobre a 
intersecção de tais categorias sociais no setor aéreo, justificamos a presente investigação. 

Objetivos 

A partir da contribuição teórica de Judith Butler (2009) e Grada Kilomba (2019) acerca 
da performatividade de gênero e da ideia de precariedade e do racismo generificado, esta 
pesquisa objetiva identificar as intersecções de racismo e sexismo no setor aéreo brasileiro (1) e 
apresentar as experiências de assédio e exclusão de corpos negros femininos vivenciadas pelas 
mulheres entrevistadas.

Base teórica

Segundo Butler (2009), em seu artigo intitulado “Performatividade, Precariedade e Po-
líticas Sexuais”, a reprodução do gênero requer uma negociação com o poder e não há gênero 
sem a reprodução de normas. Estas, por sua vez, não dizem respeito, apenas, a instâncias de 
poder, nem refletem apenas relações de poder mais amplas. As normas, segundo a autora, 
são uma forma como o poder opera. Em seu processo de reprodução, no entanto, as normas 
correm o risco de desfazerem-se ou refazerem-se de maneiras inesperadas, abrindo, assim, a 
possibilidade de reconstrução da realidade de gênero em novas linhas.

Em sua análise pós-estruturalista, e relacionando a performatividade de gênero com 
a ideia de precariedade, Butler (2009) questiona quem conta como sujeito e quem não conta. 
Performatividade, neste sentido, tem a ver com “quem” pode ser entendido como sujeito reco-
nhecível, cuja vida vale a pena proteger e, quando perdida, lamentar.

“Precariedade”, por sua vez, designa, segundo a autora, a condição politicamente indu-
zida em que certas populações sofrem com a falha das redes sociais e econômicas de apoio 
e tornam-se diferencialmente expostas à violência e à morte. As instituições sociais e políticas, 
idealmente projetadas para minimizar as condições de precariedade dentro do Estado-nação, 
terminam por produzir populações desprivilegiadas, regularmente exploradas pelo capitalismo 
(patrocinado pelo Estado).

Para entender a participação feminina no setor aéreo, utilizamos dados da Organização 
Internacional do Trabalho (ILO, 2019) que, em paper intitulado “Women and aviation – Quality 
jobs, attraction and retention”, relevou a realidade que os homens são maioria entre pilotos, me-
cânicos e engenheiros, enquanto mulheres são maioria entre comissárias de bordo; que estas 
foram historicamente objetificadas e sexualizadas em propagandas de companhias aéreas e que 
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um número significativo de atendentes de voo sofre assédio sexual de passageiros e colegas 
de trabalho. 

O assédio sexual pode ser definido como insinuações sexuais não desejadas, pedidos 
de favores sexuais e outras condutas físicas e verbais de natureza sexual (Calvet, Cond, Ballart 
& Almela, 2021), com consequências para a saúde mental e física das vítimas (Cho, 2002). No 
âmbito do turismo, Cho (2002) aponta que a necessidade de contato social, as longas jornadas de 
trabalho e o contato direto com clientes expõe as trabalhadoras do setor. Ainda de acordo com 
o autor, na maior parte das vezes o assédio sexual é verbal, por meio de comentários sexuais, 
piadas e insinuações. O assédio pode, ainda, assumir a forma física (com contatos indesejados), 
visual (com comentários ou gestos sobre a aparência) e outros tipos. 

Dentre os postos de trabalho do setor do turismo, as comissárias de voo, juntamente 
com recepcionistas e camareiras, estão entre as profissionais mais propensas a sofrer esses tipos 
de constrangimentos. Além disso, a gentileza que essas profissionais precisam oferecer quando 
da execução de seus trabalhos as tornam mais vulneráveis (Cabezas, 2006).

Metodologia e análise

Adotando uma perspectiva interseccional (Adriana Moreno-Cely et al., 2021; Angela Davis, 
2016; Collins, 2016; Crenshaw, 1991), buscamos referências dos domínios de poder elencados por 
Collins e Bilge (2021), que abrangem as dimensões estrutural, cultural, disciplinar e interpessoal 
aplicadas ao setor aéreo brasileiro. 

Como recurso metodológico para a elaboração desta pesquisa qualitativa, foram rea-
lizadas entrevistas com seis mulheres negras brasileiras, das quais duas são pilotas formadas e 
quatro comissárias de bordo. Todas as entrevistas foram realizadas entre os meses de outubro 
a novembro de 2021, posteriormente transcritas e codificadas a partir da análise temática. 

Grada Kilomba (2019) analisa como o “sujeito negro” é inspecionado como um “objeto” 
de fetiche, um “objeto” de obsessão e desejo, a romantização como uma forma comum da nar-
rativa colonial, que transforma as relações de poder e abuso sexual, muitas vezes praticadas 
contra a mulher negra, em gloriosas conquistas sexuais, que resultam num novo corpo exótico, 
e ainda mais desejável. Historicamente, mulheres negras têm tido essa função de serem corpos 
sexualizados e reprodutores de trabalhadoras/es (Collins, 2000; hooks, 1981, 1992).

Dentre os tipos de assédio enfrentados pelas mulheres negras entrevistadas destaca-
se a chamada “troca”. Neste caso, as mulheres que, assim como os homens, podem ser bene-
ficiadas com a “camaradagem” por parte dos pilotos, através da partilha/aquisição das horas 
de voo necessárias para a formação, sofrem assédio em função da proposta de que as horas 
necessárias sejam trocadas por sexo. 

A performatividade de gênero, nos casos vivenciados pelas tripulantes, as coloca num 
lugar/espaço em que as roupas a serem usadas, assim como a maquiagem e a forma como o 
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cabelo é usado influenciam diretamente, ameaçando, por vezes, a possibilidade de assumirem 
e/ou manterem-se em seus cargos. Como explicam Calvet et al. (2021), comissárias de voo re-
presentam alguns dos profissionais de turismo a que mais são impostos padrões físicos de corpo, 
de modo que as empresas exigem que elas se vistam de modo atrativo e que tenham uma boa 
aparência – isto é – que sejam magras, jovens e bonitas.

Se, por um lado, as comissárias são convocadas a performar a “mulher sexy” – que 
serve aos passageiros um copo de água ao mesmo tempo em que, devidamente maquiada 
e com as unhas feitas, se equilibra no salto alto com os cabelos perfeitamente alinhados – as 
pilotas devem se esforçar para performar o “desaparecimento da mulher”, o que, segundo as 
entrevistadas, coincide com o “apagamento da sua beleza”, que estaria diretamente relacionado 
com um “apelo sexual”. 

Por meio dos relatos das entrevistadas identificamos o momento transformador, que 
denominamos de “tomada de consciência” vivenciado por elas, que diz respeito ao “entendi-
mento” de que são mulheres negras. Segundo Madeline Swegle, 33 anos, comissária de bordo, 
devido ao fato de ter crescido em uma família que não a tratava como mulher negra, ela cresceu 
sem entender o significado de “ser negra” e, consequentemente, sem lutar contra o racismo e 
pela igualdade de direitos. Em uma de suas falas, ela expõe a transformação comportamental 
vivenciada após finalmente descobrir que era uma mulher negra. 

Os casos de assédio, assim como de racismo, são rotineiramente invisibilizados e si-
lenciados por parte dos colegas e chefes com os quais as mulheres trabalham. Via de regra, as 
mulheres sofrem intimidação por parte dos colegas para que não efetivem a formalização das 
denúncias, o que costuma ser alcançado mediante a ameaça de demissão.

Percebemos, assim, como as mulheres analisadas representam a parcela da população 
que vive de forma precária, segundo a ideia de precariedade defendida por Judith Butler (2009). 
O silenciamento das mulheres negras tripulantes com relação aos casos de assédio reflete a 
alocação diferencial de reconhecimento, e aqueles que não aparecem e não podem aparecer 
como “sujeitos” dentro do discurso hegemônico. A precariedade, segundo Butler, é uma rubrica 
que reúne mulheres, queers, transgêneros, pobres e apátridas. 

“Não escutar”, segundo Kilomba (2019), é uma estratégia que protege o “sujeito branco” 
de reconhecer o mundo subjetivo das pessoas “negras”. Historicamente, isso tem sido usado 
como marca da opressão, significando a negação da subjetividade de pessoas “negras”, bem 
como seus relatos pessoais de racismo.

Considerações finais

Os resultados encontrados permitem vislumbrar os efeitos, no setor aéreo brasileiro, 
da simbiose entre os três sistemas de dominação/exploração anunciados por Saffioti (1987) 
– patriarcado, racismo, capitalismo. Neste sentido, buscamos apresentar como as tripulantes 
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negras sofrem diferentes formas de assédio e exclusão, vinculadas a normas que relacionam 
seus corpos à sexualidade, sendo possível vislumbrar a precariedade refletida na ausência de 
suporte institucional e político. 

Entretanto, percebemos a emergência, o desenvolvimento e o fortalecimento do pen-
samento e da consciência crítica entre as tripulantes, que, ao entenderem como estruturas de 
dominação racistas, machistas e sexistas históricas atuam em suas próprias vidas, têm sistema-
ticamente as questionado e criado um processo de resistência e reinvenção do setor aéreo no 
Brasil. 
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NEGOCIAÇÕES E APRENDIZAGEM COM MULHERES: PRIMEIROS PASSOS DE 
EXPERIÊNCIAS ETNOGRÁFICAS NO CAMPO DO LAZER

Jordania Eugenio
Juliana de Paula

RESUMO: O presente artigo aborda o processo inicial de imersão no campo a partir de 
duas experiências de pesquisas em desenvolvimento. Ambos os trabalhos têm como 
foco a experiência social de mulheres em dois contextos específicos. Compreendendo 
a prática da etnografia como um processo de contínua aprendizagem, este estudo 
aponta como sucederam-se as negociações para a entrada em campo além do viés 
institucional, sendo centrais as relações construídas com as mulheres envolvidas nos 
respectivos contextos das pesquisas. Em diálogo com a perspectiva desenvolvida por 
Magnani (2018), as pesquisas operam com a noção de lazer de forma não objetificada 
e visam revelar como esse fenômeno emerge na vida das mulheres. Nesse sentido 
é possível acessar, mesmo que inicialmente, os modos como as mulheres nos dois 
contextos pesquisados tecem suas relações com o fenômeno do lazer e como suas 
experiências sociais carregam marcas de resistência e luta cotidiana. 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa etnográfica. Lazer. Mulher. 

RESUMEN: Este artículo aborda el proceso inicial de inmersión en el campo a partir 
de dos experiencias de investigación en desarrollo. Ambos trabajos se centran en 
la experiencia social de las mujeres en dos contextos específicos. Entendiendo la 
práctica de la etnografía como un proceso de aprendizaje continuo, este estudio 
apunta cómo las negociaciones para el ingreso al campo se dieron más allá del sesgo 
institucional, siendo centrales las relaciones construidas con las mujeres involucradas 
en los respectivos contextos de investigaciones. En diálogo con la perspectiva 
desarrollada por Magnani (2018), la investigación opera con la noción de ocio de 
manera no objetivada y tiene como objetivo revelar cómo ese fenómeno emerge en 
la vida de las mujeres. En este sentido, es posible acceder, aunque inicialmente, a las 
formas en que las mujeres en los dos contextos investigados tejen sus relaciones con 
el fenómeno del ocio y cómo sus experiencias sociales llevan marcas de resistencia 
y lucha cotidiana.

KEYWORDS: Investigación etnográfica. Ocio. Mujer.
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Introdução 

As pesquisas aqui apresentadas são partes de investigações que vêm sendo desen-
volvidas no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade 
Federal de Minas Gerais. A aproximação das mesmas se deu através de discussões relativas aos 
debates teóricos do campo do lazer, à complexidade das experiências sociais de mulheres, à 
aprendizagem advinda da entrada em campo e ao saber etnográfico. O objetivo deste trabalho 
é apontar de que modo se sucederam as primeiras negociações em campo e a aprendizagem 
com as mulheres interlocutoras das pesquisas; a saber: mulheres participantes de um bloco afro 
de carnaval da cidade de Salvador e mulheres em situação de rua atendidas por um equipamen-
to público na cidade de Belo Horizonte. Para tanto, utilizamos da etnografia na perspectiva da 
teoria vivida (Peirano, 2008) em que, para além de um método, ela é tomada como uma forma 
de empreender a pesquisa em suas dimensões de realização e análise.

Etnografia, lazer e mulheres: aproximação e contextualização das pesquisas 

Para além de serem desenvolvidas em um mesmo Programa de Pós-Graduação e, por 
isso, se aproximarem no que diz respeito ao diálogo teórico com o campo do lazer, as pesqui-
sas que originam este trabalho se assemelham também em outros dois vieses significativos: 
método e interlocução com mulheres. Quanto ao método, a escolha pela etnografia em nossas 
pesquisas dialoga diretamente com os seus objetivos, da mesma forma que relaciona-se com 
a concepção de que alguns arranjos sociais são melhores percebidos quando observados de 
perto, em pleno funcionamento. Nas palavras de Magnani (2015), com um olhar de perto e de 
dentro, uma vez que um olhar de fora e de longe tende a privilegiar variáveis de ordem macro, o 
que não é o contexto das referidas pesquisas, que se debruçam sobre grupos sociais específicos 
atravessados por questões de classe, raça e gênero. 

Dito isso, é preciso contextualizarmos os dois estudos. O primeiro deles, realizado com 
mulheres participantes do Bloco Afro Ilê Aiyê, objetiva descrever, a partir das experiências nesse 
contexto, os processos a partir dos quais os corpos dançantes de mulheres negras re-existem, 
se articulam e agem no mundo. Atualmente configurado como uma associação cultural, o Ilê 
Aiyê desenvolve diversa ações sociais e educativas pautadas em valores antirracistas. 

O segundo estudo, por sua vez, refere-se a pesquisa desenvolvida junto de mulheres em 
situação de rua atendidas por um equipamento público da cidade de Belo Horizonte, chamado 
Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam). O objetivo dessa investigação é compreender 
de que forma o lazer se manifesta no cotidiano das mulheres em situação de rua que frequentam 
o local. O Ciam oferece às mulheres infraestrutura para higiene pessoal, lavagem/secagem de 
roupas, alimentação, ambiente para descanso com colchões, sala de tv, atividades coletivas e 
direcionamento a respeito de serviços municipais de saúde, assistência social, educação e mo-
radia; funcionando de segunda a sexta-feira, de 09 às 17h.
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Em aspectos teóricos-metodológicos, operamos com a perspectiva de Peirano (2007), 
que considera o fazer etnográfico como teoria vivida, compreendendo que a etnografia se con-
figura para além de um método, sendo a mesma “uma forma de ver e ouvir, uma maneira de 
interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação” (p.7). Concepção que nos direciona 
ao ponto de vista de Gomes, Faria e Bergo (2019), de que é o próprio campo quem impulsiona 
os movimentos e caminhos teóricos-metodológicos a serem percorridos pelo pesquisador. 

Ao encontro disso, e em diálogo com a ótica de Magnani (2018), que acredita que a 
complexidade da vida abarca diferentes possibilidades de arranjos no que se refere ao lazer; 
compreendemos, assim como o autor, esse fenômeno de forma não objetificada, reconhecendo 
que ele emerge na vida dos sujeitos de acordo e por influência de aspectos sociais, políticos 
e econômicos. Além disso, tomamos como necessária a formulação de concepções próprias 
contextualizadas, críticas e alternativas sobre o tema; de modo a privilegiar novos olhares sobre 
o lazer produzidos em outros tempos e espaços contra-hegemônicos (Gomes e Elizalde, 2014). 

Os contextos nos quais realizamos as investigações, se revelaram como dois cenários 
distintos que testemunham e impulsionam, concomitantemente, práticas sociais das mulheres 
interlocutoras das pesquisas, ora reconhecidas ora estranhadas por nós como um arranjo de 
lazer, visto os contornos e novos significados que o fenômeno tem para elas. Até porque, ao 
tomarmos o lazer como prática cultural, em um sentido amplo, compreendemos que o mesmo 
inclui diversos interesses humanos em suas diferentes linguagens e manifestações (Melo e Alves 
Jr., 2012). Por isso, observa-se a princípio que, embora os objetivos das pesquisas e mesmo os 
contextos das mesmas sejam distintos, o encontro das investigações – além do método e da 
interlocução com mulheres – acontece também nas sutilezas e frestas nas quais o lazer surge 
e parece ter significado semelhante para as mulheres de ambas as pesquisas, ainda que a ati-
vidade e/ou prática seja diferente. 

Falas que guiam caminhos: a aprendizagem com outras mulheres 

Antes mesmo de adentrarmos nos respectivos campos, reconhecemos a necessida-
de de realizar investigações comprometidas com as mulheres no que tange, especialmente, 
a participação delas nos estudos. Assumimos a urgência de produzir investigações em que 
as interpelações e demandas dos sujeitos envolvidos façam parte do processo (Segato, 2012). 
Dessa maneira, nas negociações para a entrada em campo, além das autorizações institucionais, 
foi primordial a construção de relações com as mulheres envolvidas nas respectivas pesquisas. 
Sendo a permissividade – sutil ou direta – delas, quem guiou (e ainda guia!) nossos passos em 
campo e definiu as condições de acesso. Sendo possível, assim, identificar limites anunciados nos 
discursos e, consequentemente adaptar ou mudar nossas posturas de acordo com o limite posto. 

Guardada as especificidades de cada pesquisa, duas questões – uma de cada estudo 
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– indicaram limites e ao mesmo tempo possibilidades de aprendizagem com as mulheres par-
ticipantes. A primeira delas refere-se aos atravessamentos raciais identificados na investigação 
com mulheres participante do Ilê Aiyê:

No primeiro encontro, o confronto. Olga me escutou e me disse as palavras que eco-
avam dentro de mim desde o início desse caminho: “O que uma mulher branca pode 
falar sobre nós? Eu não consegui nem terminar a graduação! Seremos usadas? O mé-
rito depois vai para quem? No final das contas, é você que atravessa a porta… (Nota do 
caderno de campo).

A outra questão diz respeito a identidade de gênero das mulheres em situação de rua 
atendidas pelo Ciam; havendo mulheres na casa que se identificam como transexuais, travestis 
e não-binário. 

No terceiro dia de campo, já havendo certo diálogo natural com a Leila, cometi pela 
primeira vez um erro no pronome de tratamento ao direcionar-me a ela, tendo usado 
o pronome masculino; mais especificamente a palavra “maravilhoso”. No momento em 
que falei, percebi o equívoco, assim como quem estava ao nosso redor. Leila nada dis-
se e, eu, constrangida também me silenciei, não conseguindo me desculpar (Nota do 
caderno de campo).

As duas situações relatadas se aproximam nos limites e na aprendizagem com as res-
pectivas mulheres. No caso de Olga, do Ilê Aiyê, a mesma deixa demarcada as diferenças raciais 
e mesmo de classe contidas naquela relação que se iniciará, ao passo que seus questionamentos 
e o posterior aceite em ser interlocutora da pesquisa, permite diferentes aprendizagens a partir 
de seu cotidiano e suas lutas. Leila, mulher em situação de rua, por sua vez, ao silenciar-se diante 
de um erro no uso do pronome com o qual se identifica – entendido também como mais uma 
violência contra seu corpo – evidencia, talvez, o limite primordial para aquela relação dar certo; 
à medida que, com o passar do tempo e o também aceite em ser interlocutora da investigação, 
permite que a pesquisadora aprenda com ela e com suas experiências diárias. 

A partir das relações construídas com as mulheres participantes de ambas as pesquisas, 
não foram raros os relatos e denúncias de racismo, machismo, preconceito de classe, transfobia 
e violência policial contra seus corpos. Havendo por parte das mesmas, consciência das viola-
ções sofridas nas ruas, casas, escolas, trabalho e nos diferentes ambientes sociais que, juntos, se 
configuram também como espaços de lutas cotidianas dessas mulheres. Lutas que se diferem 
de acordo com o modo de vida e o contexto no qual cada mulher está inserida. Entretanto, o Ilê 
Aiyê e o Ciam se aproximam na forma como são entendidos pelas mulheres interlocutoras de 
cada estudo, sendo ambos os espaços reconhecidos como locais de luta cotidiana; quer seja 
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uma luta de pertencimento identitário, quer seja uma luta pelo direito em descansar seus corpos 
com dignidade. 

Eu digo sempre que as pessoas que tem um contato com o Ilê ela passa por um re-
nascimento. Identitário principalmente, as pessoas que são negras... o reconhecimento, 
o fortalecimento, o entendimento... Eu sou uma pessoa que sempre vivi muito a minha 
cultura, a minha história, pelo fato da minha ligação com o terreiro de candomblé, mas 
quem passa pelo Ilê Aiyê é muito diferente. Toda Deusa que entra... e isso é uma coisa 
que eu gosto sempre de sinalizar, toda deusa que entra, ela entra de um jeito e sai de 
outro (Dora).

Quando eu entro aqui não dá vontade nem de ir embora. Sabe quando você chega num 
lugar que você chega chorando e sai sorrindo? É o CIAM. O que eu mais gosto aqui são 
as atividades... Eu gosto desses momentos porque é o momento que eu “tô” ali para 
aprender e posso também tá ensinando. É troca de sabedoria, é um aprendizado. A rua 
pode tirar tudo da gente, mas não pode tirar o aprendizado (Luísa).

Isso posto, entendemos que até o momento os contextos investigados parecem propiciar 
e testemunhar a prática de atividades e experiências sociais do interesse dos respectivos grupos 
de mulheres. Seja por meio das ações culturais no Ilê Aiyê, ou nos momentos de atividades co-
letivas, escuta e descanso dos corpos das mulheres que frequentam o Ciam, o que nos parece é 
que as mulheres tomam tais experiências como formas de resistirem às suas realidades violentas 
ou mesmos fortalecerem suas lutas cotidianas.      

Algumas considerações 

A realização de um empreendimento etnográfico revela-se como um contexto de 
aprendizagens e negociações. Nos casos específicos que inspiraram a escrita desse artigo, duas 
pesquisas de doutorado em desenvolvimento, o encontro entre as mulheres, pesquisadoras e 
interlocutoras, fez emergir confrontos, desconfortos, mas também permitiu apurar o olhar para 
realidades em que o atravessamento de raça, gênero e classe se faz pulsante. O fenômeno do 
lazer, nesses contextos, é possível de ser observado no curso das experiências sociais, imbricado 
por vivências de luta e resistência. 
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MULHERES NA RODA DE CHORO DO FORTE DE COPACABANA: ESTUDO 
EXPLORATÓRIO

Beatriz Yaunner
Maria Manuel Baptista

RESUMO: O presente trabalho apresenta um estudo exploratório, parte inicial da 
pesquisa de doutoramento em desenvolvimento no campo dos Estudos Culturais, 
que investiga a participação de mulheres nas rodas de choro no Brasil e em Portugal. 
Por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando observação participante, análise 
de imagens e entrevistas em profundidade como procedimentos metodológicos, 
pretendemos estudar a articulação entre corpos, gênero e lazer no contexto da Roda 
de Choro do Forte de Copacabana.

PALAVRAS-CHAVE: Música. Lazer. Mulheres na roda de choro.

ABSTRACT: This paper presents an exploratory study, an initial part of the doctoral 
research being carried out in the field of Cultural Studies, which investigates the 
participation of women in roda de choro in Brazil and Portugal. Through a qualitative 
approach, using participant observation, image analysis and in-depth interviews, 
as methodological procedures we intend to study the articulation between bodies, 
gender and leisure in the context of the Roda de Choro do Forte de Copacabana.

KEYWORDS: Music. Leisure. Women in roda de choro.

Introdução

O presente trabalho é um estudo exploratório, parte da pesquisa de doutorado em 
processo de realização, que investiga de que forma se articula a participação das mulheres nas 
rodas de choro no Brasil e em Portugal. Dentre as questões investigadas na tese, procuramos 
cartografar, do ponto de vista da interseccionalidade, quem são/foram essas mulheres. 

Conseguimos apurar até o presente momento da pesquisa que apesar de uma expres-
siva participação feminina na música da Belle Époque carioca (Vermes, 2011), período em que 
surgiu o Choro, as mulheres em geral tocavam para o entretenimento de suas famílias. Também 
encontramos neste período, mulheres viúvas e imigrantes que precisavam de uma fonte de renda 
e conseguiam trabalhar ensinando música. Em sua grande maioria eram pianistas, instrumento 
musical que para além de encobrir parcialmente o corpo de quem o toca, não é portátil. Em 
outras palavras, para estas mulheres o prazer de tocar e se divertir estava sempre restrito a um 
ambiente sutilmente controlado e bem delimitado, como salas domésticas por exemplo.
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Especificamente nas rodas de choro que consideramos um espaço de lazer para os 
músicos, não encontramos relatos históricos sobre a presença de mulheres tocando e ainda 
hoje, a participação de mulheres nas rodas é rara.

Neste artigo, propomos uma análise da Roda de Choro do Forte de Copacabana, que 
será feita por meio de uma abordagem qualitativa (Minayo et al., 2009), utilizando como proce-
dimentos metodológicos observação participante, análise de registros de imagens e entrevistas 
em profundidade (histórias de vida) com as participantes que tocam na roda.

Ao estudar a articulação entre corpos (Perrot, 2005), gênero (Butler, 2004) e lazer (Gomes, 
2014) no contexto desta roda de choro, procuramos compreender como a progressiva trans-
formação de uma atividade de lazer impacta nas performances corporais femininas no espaço 
público. Cabe ressaltar que participei como clarinetista desta roda entre 2009 e 2015, período 
em que observei a transição de uma atividade cultural espontânea e de lazer para uma atividade 
cada vez mais regulamentada, com normas impostas por elementos externos à roda de choro, 
de fora para dentro da roda, como veremos à frente. 

O Choro e a Roda de Choro

O Choro, gênero musical predominantemente instrumental, surge no Brasil no final do 
século XIX, como uma forma específica de tocar músicas de origem europeia mescladas com 
elementos da musicalidade africana. 

Sobre essa mescla musical, Napolitano (2002), ao utilizar uma abordagem da história da 
música alinhada com os estudos culturais, destaca que o choro pertencia à linha musical que 
representava um “mapa social e cultural da vida musical carioca: o sarau doméstico - o teatro 
de revista- a rua - o pagode popular - a festa na senzala.”. Ele observa que, enquanto o músico 
funciona como uma espécie de mediador cultural, por participar de todos esses territórios mu-
sicais, o público, por sua vez, era segmentado (sexo, raça, condição social).

Podemos afirmar que um dos livros com maior destaque dentro da literatura sobre o 
choro é o de Alexandre Gonçalves Pinto “O Choro: reminiscências dos chorões antigos.” Nesta 
obra de 1936, o autor, um carteiro aposentado que tocava cavaquinho e violão, faz um relato de 
como aconteciam os encontros musicais no Rio de Janeiro, até então Capital Federal. Pinto (1936) 
ressalta o caráter comunitário que havia nestas festas onde os músicos tocavam por prazer, por 
participar das festas, comendo e bebendo, alegrando as pessoas. Portanto, nos permite aproxi-
mar o choro e a roda de choro como um momento de lazer para os músicos.

Apesar de hoje a palavra choro ter se estabilizado com conceito ampliado de gênero 
musical, podemos observar através dos relatos de Pinto (1936) que desde o princípio sua principal 
forma de manifestação foram as rodas de choro.

Neste trabalho, entendemos que a roda de choro é uma prática musical coletiva, onde 
cada instrumentista tem um papel pré-definido, e para execução das músicas existe ainda uma 
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organização interna. Esta, funciona como uma espécie de norma de conduta, transmitida ao longo 
dos anos, oralmente e pelos registros encontrados em partituras e gravações. Por exemplo, o 
número de repetições para cada parte da música.

Embora exista essa organização, a roda de choro mantém o aspecto de um encontro 
informal, entre músicos profissionais e amadores, onde normalmente os músicos tocam em roda, 
voltados uns para os outros. Assim o fazer musical, acontece numa relação de comunhão entre 
eles, mais livremente do que numa situação de show, onde estariam habitualmente sentados de 
frente para o público. De acordo com Peters (2017), nas rodas de choro, observa-se que o modo 
de tocar e compor é elaborado em “torno dos laços de sociabilidade” que se desenvolvem entre 
os participantes, não somente os músicos, mas o público também.

A Roda de Choro do Forte de Copacabana e suas transformações

  A Roda de Choro do Forte de Copacabana foi criada em 2007, quando um grupo de 
amigos estudantes da Escola Portátil de Música29, solicitou ao comando do Forte de Copacaba-
na30 autorização para fazer uma roda de choro no local. Com o caráter de um grupo de estudo, 
estes amigos sentavam-se em roda, usando os bancos e cadeiras que já estavam distribuídos 
pelo espaço da fortificação. Essa prática acontecia durante tarde de domingo, horário de intenso 
movimento de visitantes ao Forte, portanto, muitos deles paravam para ouvir a música ou até 
mesmo sentavam-se, caso houvesse alguma cadeira ou banco livre.

  Em seguida, o comando do Forte convidou este grupo a fazer parte da agenda cultu-
ral do Forte, provocando aqui a primeira grande ruptura com a estrutura da roda, organizando 
cadeiras dispostas em formato de meia lua e com cadeiras para uma plateia. A partir de então, 
outras modificações foram surgindo como por exemplo um sistema de amplificação para os 
instrumentos e inclusive uma vez um palco. Por se tratar de um lugar aberto, em caso de chuva 
ou condições climáticas que impossibilitassem a apresentação, a roda acontecia em alguma 
sala ou auditório, sempre com um lugar previsto para plateia.

A nova estrutura fornecida pelo Forte, passou a impor um horário para começo e fim 
do encontro e de uma certa maneira, limitou o número de participantes da roda, que agora de-
pendiam de microfones e cabos de amplificação para seus instrumentos.

 Apesar de seguir normas de conduta e organização internas, como mencionado ante-
riormente, a Roda Forte de Copacabana sempre foi um espaço aberto a participação de qualquer 

29 EPM: Escola de música criada no ano de 2000 na cidade do Rio de Janeiro, dedica-se exclusiva-
mente ao ensino da linguagem do choro, com aulas de instrumento, teóricas e prática de conjunto. 
Fonte: casadochoro.com.br.

30 Fortificação Militar pertencente ao Exército Brasileiro, construída no final do século XX. Atualmente 
funciona como um centro cultural, que abriga o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana 
(MHEx/FC). Fonte: http://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/
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praticante de choro. Particularmente nesta roda, é admitida a utilização de partituras, o que não 
é muito usual na prática de roda de choro, onde os músicos geralmente tocam de memória.

Análises Preliminares

As transformações foram percebidas e frequentemente debatidas entre os integrantes, 
que faziam parte de uma espécie de núcleo fixo desta roda de choro, no qual, eu, mulher musicista 
profissional, me incluo. Podemos observar através das imagens analisadas que a participação 
feminina de instrumentistas diminui significativamente à medida que as mudanças ocorrem.

   Ao entender lazer como “necessidade humana e dimensão da cultura”, que abrange a 
“multiplicidade de vivências culturais” (Gomes, 2014), constatamos que espaços de lazer, como a 
roda de choro em questão, são generificados porque “impõe diferentes significados, concessões 
e restrições para homens e mulheres.” (Lewis & Johnson, 2011, p.197).

 Meyer & Silva (2020) consideram cultura como elemento constituinte do lazer e ponto 
de articulação com os estudos de gênero e com os estudos culturais, uma vez que o conceito 
de cultura “diz respeito aos múltiplos sistemas de significação que, a partir de diferentes redes 
de poder, disputam sentidos que codificam, organizam e regulam condutas” (Meyer & Silva,2020. 
p. 494).

Ainda segundo os autores, esta articulação permite abordagens teóricas com mais 
interesse na “descrição e análise de processos por meio dos quais significados e saberes es-
pecíficos são produzidos no contexto de determinadas rede e relações de poder.” (p.493). E é 
justamente no centro destas relações de poder que estão os corpos, principalmente os corpos 
das mulheres. (Perrot, 2005).

A inclusão da atividade de lazer na agenda cultural do Forte, transformou o que era um 
momento de lazer entre amigos em um momento de show, onde os músicos ficam em evidên-
cia. Tornando-se uma atração, os corpos passam a ocupar um papel de destaque para além da 
música que produzem.

No meu caso, enquanto clarinetista profissional uma transformação desconfortável 
porque uma apresentação pública exige organização, ensaios, seleção de repertório, elementos 
que a roda de choro não possui. Ou seja, passou a existir um sentimento de performance musical 
para a qual não me julgava preparada.

A participante entrevistada, que chamaremos de Maria por razões éticas, também men-
cionou incomodo com a questão:

Aquela coisa do público achava muito chata aquelas mulheres dançando, que botava 
pétala de flor e que não sei o que...Aí tinha aqueles microfones que não funcionavam 
ah... eu achava o clima todo, me achava meio usada fazendo aquilo, entendeu? não era 
por um prazer meu. (...) eu estava lá a serviço da dos caras do forte, da mulher dançar, 
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de não sei que... entendeu? eu não estava ali porque eu estava sentindo um prazer de 
fazer, entendeu? (Maria, entrevista, 2022).

Maria afirma que para ela o prazer era criar e fazer música em conjunto, mas não gostava 
da sensação de estar se exibindo. Uma estratégia mencionada pela entrevistada para continuar 
tocando com esse grupo de amigos, foi a realização de encontros privados, saraus domésticos. 
Sem a presença de público ou compromisso com a agenda do forte, mas com a participação 
do mesmo núcleo fixo da roda. 

Embora mencione o incomodo com as “dançarinas” da plateia, em um outro momento, 
Maria conta que por diversas vezes sua relação com a música acontece também por meio da 
dança:

Maria: Aí a minha relação com a música era dançar. Entrevistadora: Mas e quando você 
estava dançando? Você não tinha sensação? Essa sensação de que você falou que não 
gosta, que é de se exibir ou qualquer coisa assim, e era. Maria:[interrompendo]não, por-
que eu não estava no palco, eu estava junto com todo mundo. Então, tinha a sensação 
(de) que eu gosto, que era fazer alguma coisa em conjunto com alguém. Eu me lembro 
que diziam assim [risada] porque eu era arrimo de família, eu tinha que sustentar meu 
pai minha mãe, meus filhos. Aí me diziam assim, você é tão leve, eu falei, a única hora 
na minha vida que alguém me leva. [gargalhadas]eu não tenho que levar nada, eu não 
tenho que conduzir. Eu sou conduzida, então acho uma maravilha e eu achava o máxi-
mo, e achava o máximo os caras da estudantina me tirarem para dançar o meu maior 
orgulho (Maria, entrevista, 2022).

Considerações Finais

Ainda que por razões diferentes, a transformação da atividade de lazer em espetáculo, 
foi considerada negativa para as participantes mencionadas neste estudo. Ao mesmo tempo, as 
duas apontam que no centro desta questão está a exibição de seus corpos, enquanto mulheres 
que tocam. Portanto, aprofundar o entendimento da articulação entre gênero, corpos e lazer, é 
fundamental para as reflexões acerca da participação das mulheres nas rodas de choro.

Consideramos que através deste estudo exploratório encontramos duas pistas investi-
gativas iniciais, para responder porque ainda é rara presença de mulheres nas rodas de choro: 
A percepção de que a roda de choro é um espaço de lazer para os músicos e um lugar onde os 
músicos para além da música, expões seus corpos.
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CODIFICAÇÃO E DESCODIFICAÇÃO DE VIDEOCLIPES: ENTRE LAZER, 
GÉNERO E AMOR

Maria Joana Alves Pereira

RESUMO: Este trabalho propõe-se enquadrar no âmbito de uma investigação mais 
ampla, a análise de um estudo empírico de videoclipes musicais, confirmando ques-
tões anteriormente levantadas e descortinando outras, relativas a uma padronização 
da mensagem contida nas letras das canções, à sexualização do corpo feminino nas 
imagens do videoclipe e à não paridade de género no que se refere à liderança da 
banda musical.

PALAVRAS-CHAVE: Videoclipe. Estudos culturais. Género. Lazer.

ABSTRACT: This work proposes to frame within the scope of a broader investigation, 
the analysis of an empirical study of music videos, confirming questions previously 
raised and revealing others, related to a standardization of the message contained 
in the lyrics of the songs, to the sexualization of the female body in the images of 
the music video and the non-parity of gender with regard to the leadership of the 
musical band.

KEYWORDS: Music video. Cultural studies. Gender. Leisure.

Introdução

Este trabalho tem por base uma investigação mais alargada com recolha de resulta-
dos empíricos31, que podem ser consultados32 para uma maior compreensão das questões que 
pretendemos aqui abordar. Nessa investigação, partimos da seguinte pergunta: como pode a 
visualização de videoclipes, que ocorre na esmagadora maioria das vezes em tempo de lazer, 
criar e reforçar imaginários relacionais específicos nos jovens?

A pertinência da investigação justifica-se porquanto o fenómeno da violência do namoro 
entre jovens, em Portugal, tem aumentado significativamente nos últimos anos (Flor, 2018).

Numa primeira fase, partimos de um artigo de Stuart Hall de 1980, sobre codificação e 
decodificação de mensagens, onde é tecida uma crítica à forma de realizar a comunicação em 
massa, apontando o recetor da mensagem como potencial descodificador único, partindo dos 
contextos, experiências e vivências da sua própria vida (Hall, 2018). Em suma, ao considerar que 

31 Alves Pereira et al., 2019 – (ver nas referências bibliográficas)
32 Alves Pereira & Baptista, 2018 – (ver nas referências bibliográficas)
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a codificação de mensagens parte sempre de um lugar hegemónico, e que a descodificação 
não hegemónica é difícil de alcançar, Hall (2018), abre caminho para que as subjetividades de 
cada indivíduo possam ser expressas e deem lugar a novas descodificações.

No trabalho de descodificação das mensagens de videoclipes que fizemos com cerca de 
200 Jovens33 na nossa investigação empírica, percebemos, claramente, que havia uma ausência 
de sentido crítico, sobretudo por parte dos sujeitos femininos, o que, de imediato, nos colocou 
problemas de género que precisam de ser aprofundados.

Empiricamente e, após analisar as respostas aos 200 questionários aplicados, consegui-
mos também perceber que a visualização de videoclipes para estes jovens, se constitui como 
momentos de lazer predominantemente digital, o que interfere significativamente na construção 
das subjetividades dos jovens e no modo como estruturam as suas relações amorosas.

Perante esses resultados, fomos impelidos a procurar investigação mais aprofundada 
acerca da especificidade de codificação e descodificação das mensagens transmitidas nos vi-
deoclipes. Nesse sentido, faremos a análise presente, a partir, sobretudo, de dois autores, Thiago 
Soares e Lisa A. Lewis.

Entre Lazer e Género

Lisa Lewis (1990), faz uma análise ao movimento musical advindo da criação do canal 
de televisão da MTV que, nos anos 80, foi o primeiro canal a transmitir exclusivamente música, 
por meio de videoclipes.

Lewis afirma que o intento era ser um canal de música rock, feita por homens, um estilo 
ligado à masculinidade, sobretudo nos anos 80, quando a mulher música continuava subjugada 
para segundo plano. A MTV tinha como objetivo alcançar um público jovem, masculino e branco. 
A questão hegemónica patriarcal estava bem visível, incluindo questões de raça, tendo a MTV 
sido muito criticada por isso (Lewis, 1990).

Entretanto, ao aprofundarmos a obra de Lewis, apesar de ser voltada para as questões 
das mulheres músicas num universo de indústrias culturais, confrontámo-nos com a temática 
do Lazer. Lewis ajudou-nos a clarificar o porquê da necessidade de articularmos as temáticas 
de género e lazer de uma forma mais estreita, usando o exemplo de uma canção para nos fazer 
perceber como o lazer não existia para as mulheres, por conta da repressão hegemónica de 
cariz patriarcal:

Na década de 1980, a grande popularidade do refrão de Lauper entre raparigas e mu-
lheres, “As raparigas só se querem divertir”, sugere a necessidade de ampliar a ordem do 
dia de modo a incluir uma crítica à cultura do lazer. O lazer é um conceito poderoso no 

33 Neste trabalho, entendemos por jovem/jovens, sujeitos entre os 14 e os 20 anos de idade.
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discurso dos adolescentes masculinos, incorporando padrões patriarcais de autoridade 
masculina, camaradagem e tipos de atitude em relação a mulheres e raparigas. A cultura 
do lazer juvenil ensaia os adolescentes num privilégio masculino antes de ingressarem 
na força de trabalho adulta e estabelece práticas que continuam a apoiar o sistema 
social de desigualdade de género mesmo depois da idade jovem (Lewis, 1990, p. 223).

Não precisamos de aprofundar muito a história da emancipação da mulher, para per-
ceber que nos anos 80 o lazer não estava ao alcance das Mulheres e que elas, também através 
de Cyndi Lauper, o começaram a exigir. 

Com o crescimento da MTV, muitas mulheres músicas assim como as telespectadoras 
do canal, começaram a exigir representação feminina. O perfil do canal de rock, passou, assim, 
a mudar gradualmente, dando lugar também à música pop. Esta mudança é importante para a 
condição das mulheres músicas que, para serem integradas no canal, tiveram de se subjugar a 
algumas condicionantes, nomeadamente ao movimento da música pop: 

A imagem da vocalista feminina, que durante séculos foi eficiente a diminuir as oportu-
nidades musicais para as mulheres, está intimamente ligada ao nicho da música pop, 
duplicando o efeito da desvalorização. A banda de rock é preservada como um bastião 
de camaradagem entre músicos masculinos (...) que costuma servir de base ao trabalho 
e ao lazer dos homens. As mulheres músicas são, por vezes, canalizadas para uma car-
reira a solo, mesmo quando chegam à porta de uma editora com a sua própria banda 
(Lewis, 2020, p.182).

Lewis vai mais além, dizendo que “as mulheres músicas que entram na música pop es-
tão amarradas à manipulação comercial, excluídas da ideologia da autenticidade e vistas como 
falando a voz de ninguém” (Lewis, 2020, p. 182).

Através de Soares (2012), percebemos que na história dos videoclipes, e sobretudo com 
o incremento da música pop, há um novo elemento que muda toda a indústria e que faz com que 
a produção de videoclipes seja muito mais pensada e inclusivamente permeada por múltiplos 
‘sistemas ou códigos de significado’ (Hall, 2018), sendo ele o crescente desenvolvimento da tec-
nologia, usando múltiplos efeitos, com frames cada vez mais rápidos (Machado, 2001). Podemos 
até pensar, pela análise que fizemos dos nossos primeiros resultados empíricos, que o advento 
da tecnologia na indústria da música, trouxe outros problemas, nomeadamente aos jovens, pois 
com tanta informação e tão rápida, a probabilidade de dispersão é maior e a descodificação da 
mensagem poderá ser feita com menor capacidade crítica (Alves Pereira & Baptista, 2018). 

Entretanto, pretendemos voltar à nossa pergunta de partida, que nos leva a tentar per-
ceber de que forma o ato de visualização de videoclipes em momentos de lazer, pode permitir 
criar ou reforçar imaginários relacionais específicos dos jovens. Thiago Soares (2006), propõe que 
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o pesquisador se deva “preocupar em identificar aspetos analíticos localizados” (Soares, 2006, 
p.9), aquando do processo de análise semiótica de videoclipes. Nesse sentido, percebemos 
que as nossas análises semióticas se mostraram relativamente padronizadas quanto à temática 
cantada, tendo concluído que, na sua maioria, as narrativas retratam relacionamentos amorosos. 

O mesmo autor, na sua sistematização da análise semiótica de videoclipes, alerta inclu-
sivamente para que o investigador esteja atento às questões de género, algo corroborado por 
Anna Kaplan (1985), em relação à importância de um lugar subjetivado, não estereotipado para 
a mulher música, afirmando que “iconograficamente, o posicionamento temático das mulheres 
nesses vídeos, e do corpo feminino, é frequentemente apresentado através do tradicional pa-
triarcal ‘feminino’ (p.15)”34. Aliás, à semelhança do que acontece na publicidade, onde permanece 
a insistência da ‘revelação’ do feminino ‘ideal’, culturalmente instituído. Dessa forma, e partindo 
também da questão recorrente da erotização do corpo feminino, resolvemos fazer uma análise 
de conteúdo sucinta, que nos ajudará na resposta à nossa pergunta de partida. 

Análise de Conteúdo

Realizámos um estudo empírico, partindo de uma amostra de 50 videoclipes das ta-
belas da Billboard35, relativos aos melhores videoclipes das décadas de 80 e 90 do século pas-
sado e ainda dos anos 2000 e 2010. Duas questões se destacaram claramente, corroborando 
os resultados obtidos no nosso estudo de campo inicial e, justificando assim, a necessidade de 
continuação da nossa investigação. São elas, a mensagem da letra com explicitação de relação 
amorosa, íntima ou sexual, que aparece em 64% dos videoclipes analisados e, o aparecimento 
da mulher na imagem do videoclipe, com o corpo erotizado ou sexualizado, que se verificou em 
70% dos casos. Verificámos ainda que essas duas questões se tornaram mais presentes depois da 
viragem do século, tendo 70% dos videoclipes pós ano 2000, centrados numa relação amorosa 
ou sexual, em termos de letra, contra 55% dos videoclipes dos anos 80 e 90 sobre essa temática.

Quanto à sexualização da imagem da mulher, também se potencializou após o ano 
2000, com 73% dos casos em relação a 65% dos videoclipes até ao final do século XX, tendo-se 
intensificado de sobremaneira a quantidade de vezes que esse tipo de imagem aparece ao longo 
do videoclipe (dados não quantificados por nós neste estudo).

Apontámos ainda uma última questão que se destacou, sendo a do género do cantor 
protagonista. Nos anos 80 e 90, tínhamos 60% de cantores masculinos, versus 35% de cantoras 
mulheres, enquanto, após o ano 2000, se deu uma inversão, com 50% de mulheres líderes contra 
40% de cantores homens, tendo crescido também de 5 para 10% os casos em que cantam em 
dueto.

34 Tradução nossa
35 uma das grandes referências da media musical segundo Gussow (1984) 
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Considerações finais 

Algumas dúvidas existentes na nossa investigação mais ampla, podem ser agora vis-
lumbradas com outros olhos, o que nos leva a querer investigar mais sobre a descodificação das 
mensagens contidas nos videoclipes, a partir dos estudos de género.

Duas das perguntas que surgem após análise dos dados, é, se haverá alguma correlação 
entre o crescente número de mulheres cantoras e a crescente utilização, de cariz hegemónico 
patriarcal, das representações do corpo feminino, e ainda, se a maior visibilidade de mulheres 
cantoras tem influência numa maior expressividade das temáticas abordadas nas canções com 
enfase nas relações amorosas/ íntimas/ sexuais ou vice-versa.

Julgamos ser de suma importância deixar este estudo em aberto para um maior apro-
fundamento, até porque trabalhamos com jovens e como confirma Lewis,

a reprodução simbólica da MTV das condições sociais diferenciadas de género na 
adolescência (nas quais a adolescência feminina é um discurso subordinado) deixou 
as raparigas com poucas opções interpretativas. Os excessos semióticos orientados 
para o masculino da MTV tornaram a falta de endereço feminino ainda mais aparente e 
destacaram a posição socialmente inferior das raparigas (Lewis, 1990, p. 218).

O que Lewis aqui relata despoletou o desenvolvimento de estudos como este. Ainda que 
a MTV já quase não tenha representação na visualização de videoclipes por parte dos jovens de 
hoje, esta continua a ser concretizada, sobretudo, a partir do youtube, pelo que teremos sempre 
campo para trabalhar.
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ENTRE SAIR E FICAR EM CASA: REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO 
LAZER DE UMA COMUNIDADE NA PERIFERIA DE BELÉM – PARÁ – BRASIL

Flavio Henrique Souza Lobato
Juliana Azevedo Hamoy

Mirleide Chaar Bahia

RESUMO: As desigualdades sociais no Brasil foram agravadas com a pandemia da 
Covid-19 e, no âmbito do lazer, essa questão se reflete amplamente, pois algumas 
populações moradoras de áreas periféricas, conduzidas por um entendimento hege-
mônico, compreendem ser somente possível fruir o lazer ao acessar determinados 
espaços e práticas sociais legitimados convencionalmente. Considerando que para 
muitas dessas pessoas é preciso sair de suas comunidades para vivenciar o lazer, 
esse estudo teve como objetivo analisar os reflexos da pandemia nas práticas de 
lazer da Comunidade Bom Jesus I, na periferia de Belém (Pará – Amazônia – Brasil). 
Mediante uma pesquisa com abordagem etnográfica em uma comunidade na periferia 
de Belém, se constatou que, embora tenha se condicionado e se restringido a algu-
mas práticas de lazer nas ruas, a pandemia trouxe a oportunidade de a comunidade 
estudada reconhecer o lazer em suas experiências cotidianas.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Pandemia. Periferia. Belém (PA). 

ABSTRACT: Social inequalities in Brazil have been aggravated by the Covid-19 
pandemic and in the leisure area this issue is widely reflected as some populations 
living in peripheral areas, driven by a hegemonic conception, understand that it is 
only possible to enjoy leisure by accessing certain conventionally legitimated spaces 
and social practices. Whereas for many of these people it is necessary to leave 
their communities to experience leisure, this study sought to analyze the effects of 
the pandemic on the leisure practices of the Bom Jesus I Community, in the ghetto 
of Belém (Pará - Amazon – Brazil). Through an ethnographic research in a ghetto 
community in Belém it was observed that although they have been conditioned to 
restrict themselves to some leisure practices in the streets, the pandemic brought an 
opportunity for the studied community to recognize leisure in their daily experiences.

KEYWORDS: Leisure. Pandemic. Ghetto. Belém (PA). 
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Introdução

Periferia, comunidade, favela, invasão e ocupação compreendem terminologias que, 
em geral, são utilizadas para nomear, situar e identificar locais perfilados pela ausência ou 
pela deficiência de direitos sociais no Brasil. Diante dessas carências, muitos desses locais são 
marcados pela concentração populosa, por serviços básicos precários, pela violência e pela 
pobreza, que muitas vezes se configuram como o “furo” principal das narrativas veiculadas pela 
mídia. Como resultado, construiu-se no Brasil uma imagem impregnada por estigmas sociais e 
rotulações que marcam a vida de quem (sobre)vive nessas realidades. As condições de vida e 
as oportunidades, nessa conjuntura, parecem ser determinadas pelo lugar onde essas pessoas 
nasceram e/ou cresceram (Lobato, 2021).

Com a pandemia da Covid-19 – desencadeada pelo Novo Coronavírus (Sars-CoV-2) – as 
desigualdades se agravaram. Tavares e França (2020), ao apontarem a precariedade de moradias 
dos bairros periféricos da cidade de Belém, ressaltam que, por vezes, várias pessoas utilizam os 
mesmos espaços para hábitos comuns como dormir, cozinhar e realizar refeições. Com a intensi-
ficação desses problemas, foi possível ter o entendimento de que direitos sociais não são aces-
sados por todos – e quando acessados, muitas vezes se estabelecem em condições desiguais.

O lazer, como direito social, geralmente é pouco debatido e efetivado, se comparado 
aos demais direitos fundamentais, seja por não ser considerado, muitas vezes, como uma ne-
cessidade humana, seja por ser associado, frequentemente, ao capital – que reforça a máxima: 
“só tem lazer quem pode pagar por ele”. Sob algumas perspectivas, a compreensão de lazer 
acaba sendo concebida de forma convencional, a qual tem determinado, hegemonicamente, 
o que é lazer, o que pode ser considerado lazer, em que espaços deve ser vivenciado e quem 
dele pode usufruir (Lobato, 2021). 

Em função dos aspectos supracitados, o lazer comumente acaba sendo associado a 
espaços e práticas convencionalmente determinados para a sua vivência, como: viagens, quadras, 
cinemas, teatros, parques, praças etc. Na pesquisa de Lobato (2021), são apontados dados de que 
os moradores da Comunidade Bom Jesus I, localizada na periferia de Belém (PA), acreditam que 
não possuem lazer, pois não conseguem reconhecer, por vezes, esse “lazer convencional” em 
seus espaços e em suas práticas sociais cotidianas e, de uma forma geral, tendem a acreditar 
que, para ter acesso a esses tipos de práticas e de lugares, faz-se necessário sair da comunidade 
em busca de tais vivências.

Ao considerar essa compreensão e o contexto de isolamento social diante do quadro 
pandêmico, o objetivo desse estudo foi analisar os reflexos da pandemia nas práticas de lazer 
da Comunidade Bom Jesus I, na periferia de Belém. Essa comunidade – também conhecida 
como Comunidade do Mata Fome, em alusão a um igarapé de nome homônimo ali existente – 
compreende uma área de expansão urbana do município. Atualmente, é perfilada pela ausência 
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e/ou pela deficiência de inúmeros serviços públicos urbanos e direitos sociais fundamentais, 
como coleta de lixo, serviços de saúde, saneamento básico etc., se caracterizando por ser uma 
área expressa pela pobreza, violência e exclusão social.

Metodologicamente, a investigação partiu de uma abordagem qualitativa, de cunho des-
critivo, com a realização de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, utilizando os seguintes 
instrumentos para a coleta de dados junto aos moradores da Comunidade: conversas informais, 
observação participante, diário de campo e registros fotográficos. Conjuntamente, o estudo foi 
conformado por uma abordagem etnográfica. Isto é, não foi objetivo realizar uma etnografia 
clássica, mas utilizar de seu fazer e de suas técnicas (Peirano, 2014) para compreender questões 
que outros métodos e/ou outros procedimentos não permitiriam desvendar. 

Reflexos da pandemia no lazer da comunidade Bom Jesus I 

Na pesquisa de campo surgiram dados referentes ao significado do lazer para os mo-
radores dessa comunidade periférica e que, quando questionados sobre o significado desse 
termo, relataram que o associam a cinco aspectos: 1) dinheiro – somente pode usufruir do lazer 
quem pode pagar por ele; 2) tempo – quem não trabalha ou não tem uma rotina muito cansativa 
consegue ter tempo para o lazer; 3) espaços – praças, orla, parques de diversão, cinema, sho-
pping etc. foram apontados como sinônimos de lazer; 4) práticas opostas ao trabalho – descanso, 
repouso, ficar em casa sem fazer nada, viajar, jogar futebol etc.; e 5) sentimentos, sensações ou 
emoções – diversão (ou divertimento), alegria, felicidade, satisfação etc.

Essas e outras narrativas fazem referência à lógica de um tipo de “lazer convencional” 
e/ou convencionado hegemonicamente. Uma lógica (re)criada e fetichizada pelo capital, promo-
vida pela mídia e legitimada oficial e institucionalmente por algumas representações do poder 
público que, muitas vezes, estabelecem uma compreensão “engessada” sobre como deveria 
ser e em que espaços-tempos deveria ocorrer o lazer, impondo que certas formas de vivenciar 
o lazer seriam mais legítimas do que outras. 

Um aspecto detectado na pesquisa merece atenção, o qual se refere à utilização do 
verbo “sair” associado ao lazer. Na visão de muitos moradores, há um constante desejo de sair 
para buscar as possibilidades de lazer disseminadas na televisão e na internet. Por esse motivo, 
aqueles que podem e conseguem, se deslocam para outros lugares na cidade em busca de 
lazer, pois ao conceber o lazer de forma tradicional, não conseguem identificar a existência de 
espaços e práticas de lazer nessa área periférica da cidade. 

Vale ressaltar que em pesquisa de Lobato (2021), realizada pouco antes do início da 
pandemia, foram desvendadas diversas práticas e lugares “não convencionais” de vivências de 
lazer nessa comunidade, compreendidos pelos moradores como “formas de diversão” vividas 
em dinâmicas muito particulares, carregadas de sentidos e significados, quais sejam: as con-
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versações nas calçadas em frente às casas, as festas denominadas de “rock doido”, o “jogo do 
bicho”, os jogos nas arenas, os passeios caracterizados como “piqueniques”.

Com o agravamento da pandemia e diante de um quadro que exigiu o isolamento so-
cial, essas práticas sofreram impactos: (1) as conversações sofreram interrupções ou reduções 
em virtude do distanciamento social, passando a ser realizadas em grupos de WhatsApp; (2) 
as festas, embora acontecessem em menor número, clandestinamente, passaram a acontecer 
também durante as lives num ambiente mais familiar – isso entre os que tinham acesso à Inter-
net; (3) o jogo do bicho, apesar de uma redução nas apostas, continuou ocorrendo; (4) os jogos 
de futebol na arena foram afetados pela proibição de funcionamento de espaços considerados 
não essenciais; e (5) os passeios (ou “piqueniques”) também não puderam acontecer.

Nesse contexto pandêmico, as ruas e os outros espaços cederam o lugar da “diver-
são” ao espaço das residências. Moradores que possuíam condições de ter wi-fi em casa, para 
desfrutar dos conteúdos proporcionados pelo lazer tecnológico, puderam navegar na internet 
e assistir às séries e aos filmes nas plataformas de streaming. Por outro lado, àqueles que não 
tinham condições de se manter em casa e consumir esse tipo de lazer, dividiram-se entre ficar 
em casa ou continuar saindo para trabalhar. 

Também foi possível verificar que os quintais, lugares que outrora perderam espaço para 
as ruas, voltaram a ser mais utilizados. Neles, enquanto os adultos descansavam em redes, um 
mundo criativo se abria para a diversão das crianças. Nesses momentos, inclusive, o primeiro 
autor, morador da comunidade, se recordou de sua infância, vendo a criançada subir em árvores, 
brincar com folhas e cipós, apanhar frutos e contar histórias. 

Por outro lado, nessa conjuntura, pode-se dizer que os moradores ficaram “aprisionados” 
em casa, diante da impossibilidade de viver um lazer na rua e na cidade. Nesse lazer, que se 
arrisca denominar metaforicamente de “preso”, em determinados contextos, práticas são mar-
cadas por questões sociais, econômicas, políticas e ambientais que limitam a vivência do lazer 
e/ou de outras possibilidades. 

O espaço residencial, ainda que tenha suas possibilidades de fruição da cultura, pode 
limitar a dinâmica lúdica de certas práticas de lazer, bem como dificultar processos de interação 
e de sociabilidade entre indivíduos. Por outro lado, na realidade estudada, se evidenciou a opor-
tunidade que a população teve em reconhecer o lazer em algumas de suas práticas cotidianas.

Cabe ressaltar que, nessa comunidade, alguns moradores vivenciam essa ideia de 
“aprisionamento” cotidianamente, mesmo antes do período de isolamento social em função da 
pandemia. Nas áreas periféricas da cidade, o espaço da rua é, comumente, considerado perigoso 
em razão das dinâmicas de violência que expõem jovens à vulnerabilidade social. Os pais e as 
mães mais receosos acabam por limitar as práticas lúdicas nas ruas, tendo os jovens de perma-
necer dentro de casa – utilizando equipamentos eletrônicos e/ou a imaginação para se divertir. 
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Nessa comunidade, com o passar dos dias de isolamento social exigido pelo período 
pandêmico, permanecer em casa se tornou insustentável. Os moradores que foram demitidos 
de seus empregos, precisaram buscar outros trabalhos, e os que conseguiram se manter nos 
empregos, precisaram continuar a sair de casa para trabalhar. Cheibub e Freitas (2021) assinalam 
que a pandemia evidenciou o fato de que a imobilidade de poucos tão somente foi possível com 
a mobilidade de muitos. Nesse cenário atípico, o “ficar em casa” é conferido como um privilégio 
de poucos. Para que algumas pessoas se mantivessem em casa, muitas outras precisaram estar 
em movimento para garantir que produtos, bens e serviços indispensáveis chegassem aos lares 
“desses poucos”.

Com a diminuição das internações hospitalares e o aumento da cobertura vacinal, as 
pessoas retomaram as suas atividades com certa “normalidade”. Nas ruas, o movimento de 
pessoas aparenta ser o de sempre. As práticas de lazer e de sociabilidades efervescem, agora 
permeadas por novas formas de interação social, uma vez que as medidas restritivas, ao mesmo 
tempo que distanciaram, propiciaram novas (re)aproximações. 

Ao entender o espaço “[…] como modo humano de unir estímulos sensoriais desconexos 
em visões unitárias” (Simmel, 2013, p. 75), a reabertura dos espaços na comunidade foi salutar 
para que essa unidade social se expressasse e, por meio das relações de encontro que pos-
sibilita, fosse sustentada. Silva et al. (2021) pontuam que a insistência de alguns moradores de 
periferia em estar e ocupar esses “lugares”, em plena pandemia, desvela o quão importantes e 
significativos eles são na vida comunitária.

Conclusão

Com o condicionamento e a restrição de algumas formas de lazer nas ruas, “aprisionan-
do” crianças e adultos no espaço residencial, a pandemia conduziu para o entendimento dos 
moradores da comunidade sobre as possibilidades outras de lazer, as quais, frequentemente, 
não são reconhecidas, oficializadas e institucionalizadas, tendo sido historicamente invisibilizadas, 
silenciadas e, em alguns casos, até reprimidas. 

Portanto, realizando as devidas contextualizações, o cenário pandêmico evidenciou o 
reconhecimento por parte da comunidade sobre o lazer em suas experiências cotidianas, seja 
dentro de casa, seja nos quintais, junto aos vizinhos, à fauna, à flora e às cosmovisões amazôni-
cas. Nesse sentido, os pais e as mães, que são muitas vezes originários dos interiores do estado, 
passaram a transmitir aos filhos(as) algumas brincadeiras que realizavam na infância. Dessa forma, 
além do fortalecimento dos vínculos familiares pelo maior convívio, se pôde mostrar às crianças 
e aos jovens possibilidades outras de fruir, ludicamente, essa dimensão da cultura que é o lazer. 
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IMPLICAÇÕES DO COVID-19 NOS MODOS DE VIDA DE PROFISSIONAIS 
ATUANTES NAS ÁREAS DA SAÚDE E PSICOSSOCIAL: IMPACTOS NA 
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RESUMO: O trabalho analisa as implicações do COVID 19 nas vivências laborais de 
profissionais da área da saúde e psicossocial, com direcionamento apontando para 
os impactos na cultura e modos de vida. A metodologia parte de revisão bibliográ-
fica ao tema da pesquisa, coleta de dados empírica e exploratória por questionário 
semiestruturado contendo 25 perguntas via plataforma Google Forms e realizado na 
primeira quinzena de março de 2022. Obteve-se 37 respostas e os resultados prelimi-
nares em ordem de prevalência apontam os parâmetros relativos às representações 
acerca das disfunções a nível emocional, psicológico, social, física, mental que mais 
interferiram na vida profissional dos respondentes. Demonstram sintomas manifestos 
de medos, ansiedades, estresses, alterações no sono, baixas de energias corporais 
que incidem diretamente nas vivências de lazer/ócio. O estudo encontra-se em an-
damento e esse trabalho aproxima as primeiras reflexões da pesquisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Ócio. Cultura. Relações interpessoais. Pandemia de 
COVID-19.

RESUMEN: El trabajo analiza las implicaciones de COVID 19 en las experiencias 
laborales de los profesionales sanitarios y psicosociales, señalando los impactos en 
la cultura y los estilos de vida. La metodología parte de la revisión bibliográfica sobre 
el tema de la investigación, la recopilación de datos empíricos y la exploración por 
medio de un cuestionario semiestructurado con 25 preguntas a través de la plataforma 
Google Forms y realizado en la primera quincena de marzo de 2022. Las 37 respuestas 
obtenidas y los resultados preliminares en orden de prevalencia indican los parámetros 
relativos a las representaciones sobre las disfunciones a nivel emocional, psicológico, 
social, físico, mental que más interfieren en la vida profesional de los encuestados. 
Muestran síntomas de miedo, ansiedad, estrés, cambios en el sueño, baja energía 
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corporal que afectan directamente a las experiencias de ocio. El estudio está en curso 
y este documento aborda las primeras reflexiones de la investigación.  

PALABRAS-CLAVE: Trabajo. Ocio. Cultura. Relaciones interpersonales. Pandemia de 
COVID-19.

Introdução 

A crise sanitária que impacta o mundo e sem sobremaneira o Brasil, em decorrência da 
(SARS-CoV-2) causador da doença COVID 19, tem representado uma ameaça a vida humana. 

De acordo com Santos (2020) o mundo tem vivido em permanente estado de crise e 
quando se torna permanente, transforma-se na causa que explica todo o resto; o medo caótico 
generalizado e a morte por um inimigo invisível que tece sensações, emoções e pensamentos, 
que de fato geram padrões organizados de movimento da cultura e da vida. À compreensão 
desses impactos de mobilização global, os modos do Ser ‘sido’/’sendo’/’vem-a-ser’ ameaçada 
acima de tudo em sua corporeidade física, também acomete os povos no emocional, psicosso-
cial, mental e familiares.

Os inconformismos de não poder circular livremente afetou sobremaneira a convivência 
e seus contemporâneos modos de vida da população. O Brasil, diante a esta crise, faz submergir 
todas as questões de padecimentos frente a ineficácia de políticas públicas e sociais, repercu-
tindo na governança em termos culturais e contraditos ao lazer/ócio; desta forma, o ‘excesso 
de precariedades’ e o ‘acelerador de futuros’ nas relações de trabalho podem ser identificadas 
como pontos nevrálgicos. 

Neste cenário, os especialistas das áreas da saúde e psicossociais da linha de frente das 
atenções à população, tendem a ser mais afetados física e psicologicamente. Segundo Guimarães 
& Brasil (2018, as cited in Prado, Peixoto, Silva & Scalia, 2020) a  exaustão física/mental,  perda 
de pacientes/ colegas, dificuldade de tomada de decisão, o medo da contaminação mesmo 
aos entes próximos, são fatores prejudiciais à saúde dos profissionais; ou seja, são conflitos e 
sentimentos contraditórios que geram um peso e uma dificuldade social cujas origens advém 
da culpabilização atribuída ao fracasso indivíduo-coletivo e com tendência de abalo à saúde de 
forma sistêmica, isto é, social-ecológica (Capra & Luisi, 2014). 

O labor ao qual se inserem as apropriações desses profissionais tendem a seguir uma 
trajetória diferenciada, pois assumem as ações presenciais; essa nova realidade de/do trabalho 
representada pelo tripé trabalho-presença-fisiologia, poderia ser caracterizada por Marx (2013) 
como um processo entre o homem e o meio, em que o indivíduo, por sua própria ação, media, 
regula e controla seu metabolismo com a natureza. Nesse mister, ao considerar o homem como 
sendo resultado do meio cultural em que foi socializado, herda de um longo processo acumu-
lativo o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam 
(Baptista, 2013).



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

142 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Assim, a pandemia provoca mudanças significativas no modus operandi desses profis-
sionais; entre 2020-2022, as mortes ocorridas não é o único coeficiente digno de ser analisado. 
As repercussões pelos altos fatores de stress psicológico e emocional dos pacientes e desses 
contingentes profissionais tem gerado uma crise contraposta a determinada situação atual de 
retorno à ‘normalidade’.

Busca-se conhecer e problematizar as implicações da pandemia na vida e atividades 
laborais dos profissionais nas áreas da saúde e psicossocial, analisar as expressões representa-
tivas e constitutivas de busca e encontro de espaços de diálogos. As reflexões, as quais lançam 
luz sobre os dados da pesquisa empírica, compõe um estudo maior e que ainda se encontra em 
desenvolvimento o que reportara a futuras análises.  

Metodologia 

De base quali-quantitativa, empírica e exploratória, a pesquisa organiza-se em dois 
momentos: revisão bibliográfica das temáticas em estudo e produção, aplicação e análises de 
conteúdos como um conjunto de técnicas visando obter por procedimentos sistemáticos e 
descrições contingenciadas a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção das mensagens (Bardin, 2011). Seguindo as indicações de Gil (1994) que formula ideias 
de pesquisas com a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos com vistas a 
formulação de problemas mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, 
criamos um questionário semiestruturado, construído via plataforma Google forms e realizado no 
mês de março de 2022, composto de 25 perguntas que versam sobre as sensações vivenciadas, 
abalos e comoções, tipos de atividades profissionais desenvolvidas, disparidades em nível de 
qualidade de vida durante o período da pandemia; participam desta iniciativa, 37 respondentes 
dentre médicos, enfermeiros, agentes administrativos, assistentes sociais e psicólogos.  

Análise/Discussão/Reflexão 

Se examinamos um ser vivo constatamos que tem origem de um outro organismo que 
o antecede (Azevedo, 2020) e “à medida que se mantém interagindo com seu ambiente, passará 
por uma sequência de mudanças estruturais e com o tempo formará o seu caminho individual de 
acoplamento estrutural; ou seja, toda natureza viva têm uma história” (Capra & Luisi, 2014, p.177).

Analisar as implicações da pandemia da COVID 19 nas atividades laborais dos profissio-
nais, faz emergir resultados destes impactos na cultura e nos modos de vida dos 37 respondentes. 
Dado relevante em termos sociodemográficos, identificamos: 80% sexo feminino; faixas etárias 
de 35 a 45 e 46 a 56 anos com maiores concentrações, respectivamente de 23% e 21%; nível de 
escolaridade, 62% com pós-graduação; procedência de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Porto 
Alegre, Ceará e Distrito Federal.
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Decompomos os dados para estudá-los de forma interrelacional, subdividiremos as 
referências em três blocos de conteúdo. 

Bloco I. Ao identificar as variáveis de maior afetação, obtivemos os índices: 30% sensações 
de cunho emocionais; 25% de natureza psicológica e/ou social; 22% de cariz física. 

Concernente às alterações emocionais 30% nomeiam os sintomas, ansiedade 44% e 
estresse/medo/irritabilidade 36%. Repercussivo a ansiedade, seria o medo frente as situações 
vividas e constante estado de alerta, que numa visão sistêmica, resultam de padrões desorde-
nados do organismo biológico e psicológico nas várias interações nos quais estão enquadrados. 
Como afetação do estado emocional-cognitivo foram apontados os sentimentos de sensibiliza-
ção solidária 64% em detrimento ao pensamento de racionalizar 24%. Assim as emoções seriam 
padrões organizados de pensamentos que alteram as ondas musculares pulsáteis básicas e 
consequentemente, distúrbios do estado psíquico.  

Na flexão psicológica e/ou social e física identificamos sentimentos incômodos de 
isolamento 32% pelo medo de contato somado aos índices de estar separado das pessoas 62%; 
não poder misturar-se com os demais 54% e da falta de condições de lazer/realização de ativi-
dades ao ar livre 55%. Acrescido a bases de sustentação física: alteração do sono, 45%, indicam 
intercorrência de ‘pesadelos-insônias’, e índice de 34.4% de falta/baixa energia, sugestivo à 
indisposição na vitalidade corpórea, como pela interrupção de atividades e movimentos corpo-
rais. Totalizante 83% assinalam que o isolamento social segue como o maior prejuízo à saúde no 
tocante as relações emocional-psicossocial-física. Já, para 48% houve uma busca por suporte/
apoio terapêutico de psicólogos e psiquiatras e 29% de ajuda espiritual. 

Bloco II. No que condiz a sensação de prazer nas atividades profissionais, apenas 32% 
não se alinham ao fato de 81% atestarem que seus propósitos de trabalho estão supridos. Nas 
relações de trabalho, prioritariamente: 49% de sensações desmotivadoras no cumprir vultuosas 
obrigações; 48% com atuações home office/remoto; 32% identificarem infelicidades nos seus 
resultados, medo do futuro, desatenções, cansaços físicos e emocionais; comprovados que 54% 
identificam bom nível de qualidade de vida frente aos propósitos de trabalho. 

Bloco III. A relação entre o bem-viver em âmbitos afetivo, psicossocial e físico sugerem 
que o lazer-ócio equivale aos significantes que as pessoas atribuem às suas experiências, ou 
seja, o que apreendem de si a partir do que vivenciam. Nesse contexto, o lazer-ócio aparece 
como medida profilática tanto quanto preventiva indispensável para potencializar os índices da 
qualidade de vida.

Em termos dos atributos multidimensionais de bem-estar, satisfação e saúde altamente 
comprometidos em tempos de pandemia da COVID 19, advém do isolamento social. A essência 
e natureza do ser humano assenta-se nas interrelações: pessoais, em modo de expor-se em 
ideais; sociais, ao juntar-se a outros grupos e culturas, de maneira a integrar-se a natureza.   
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O lazer-ócio é um processo multidimensional; de um modo direto é signo de qualidade 
de vida enquanto satisfação de necessidade e de modo indireto, é equilibrador de tipo pessoal 
e social e em geral, corresponde a maior satisfação vital. 

De acordo com a OPAS (2020) a intervenção nos momentos de crise deve ser baseada 
no acolhimento do sujeito e de suas emoções; de forma sensível, empática e por meio da escuta 
ativa e qualificada que é a base da comunicação terapêutica (Prado, et al., 2020). Ampliando as 
discussões referentes aos dados que mais almejam em suas vidas ao “retorno à normalidade”, as 
experiências de lazer-ócio à critério de Cuenca Cabeza (2018) vem suprir boa parte das neces-
sidades que antes se satisfaziam por meio de trabalho, o que resulta de uma relação de difícil 
satisfação. 

Considerações finais 

Neste estudo compreendemos que os aspectos emocionais, psicológico-sociais e 
físicos tiveram destaque nesse período, pela sensação de vulnerabilidade da vida frente a um 
componente externo - vírus/mutações - e a falta até meados de 2021, de um antídoto à cura. Os 
estados/sensações demonstram não diferir daquelas intrínsecas à população em geral.  O que 
identificamos como relevante é a busca de retomada da qualidade de vida através as experiên-
cias de lazer-ócio, principalmente do retorno as atividades ao ar livre. 

Em relação aos profissionais, sujeitos da pesquisa, ficou patentes que estar em grupos, 
trocar/compartilhar, foram apontados como ter acesso ao acolhimento, a empatia, a cooperação, 
aos movimentos de sensações de pertencimento.

O  verdadeiro conhecimento brota, a partir do processo criativo,  trazendo compreensão 
súbita de inúmeros aspectos do movimento, muitas vezes difícil de descrever em palavras, mas 
plenamente demonstráveis através da eficácia aliada a desenvoltura e beleza de Ser; assim o 
direito ao lazer-ócio promove condições educativas e culturais que nos aproxima da humanidade, 
‘do Ser’, tornando-o mais compassivo, solidário, onde a convivência e o contato com a natureza 
se torna um valor intrínseco ao humano. Neste estudo constatamos que emoções, sensações e 
bem-estar físico constituem o tripé sob a batuta do lazer-ócio.
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ASPECTOS DO LAZER EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Samuel Santos

RESUMO: Esse trabalho aborda as comunidades terapêuticas e as possibilidades de 
relações com o campo da pesquisa e da intervenção profissional em lazer. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades terapêuticas. Dependência química. Lazer.

ABSTRACT: This work addresses therapeutic communities and the possibilities of 
relationships with the field of research and professional intervention in leisure.

KEYWORDS: Therapeutic communities. Chemical dependency. Leisure.

Introdução

As denominadas Comunidades Terapêuticas visam dar apoio aos dependentes químicos 
para que estes consigam ter autonomia e capacidade de controle sobre suas vontades (Brasil, 
2003). Elas oferecem serviços de internação em que os participantes residem num sistema pro-
gramado de atividades e rotinas. 

No Brasil, as comunidades terapêuticas são respaldadas pela Portaria n. 3088/2011. Bus-
ca-se por meio delas articular os serviços de cuidado à saúde para atendimento multiprofissional. 
A Resolução RDC n. 29, de 2011 trata dos critérios de segurança sanitária para a autorização de 
funcionamento das comunidades. Define também as condições necessárias para a estruturação 
das medidas de higiene e os requisitos mínimos para que as mesmas operem dentro da lega-
lidade (Brasil, 2011). O financiamento público das ações dessas organizações é concedido por 
meio de editais abertos pelo governo (Fossi & Guareschi, 2015).

Os programas oferecidos incluem práticas obrigatórias cujo cumprimento de regras é 
pré-estabelecido e pactuado com os profissionais da casa e os participantes. Por isso, o ingresso 
nas mesmas se dá através de construção dialogada, em que os procedimentos adotados no 
tratamento são informados aos interessados logo na procura pelo serviço. Visitas domiciliares 
são permitidas, porém, de modo limitado, sendo que o contato com a sociedade é restrito (Fossi 
& Guareschi, 2015).

De acordo com De Leon (2003) instaurar a cura, remediar, modificar a pessoa por com-
pleto são metas presentes no dia a dia dessas instituições. A lógica do atendimento dos usuários 
está pautada na redução de danos. 

A vinculação das comunidades terapêuticas com as instituições religiosas no Brasil é 
um fenômeno marcante, sobretudo, com a presença das igrejas evangélicas e católicas. Histo-
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ricamente, tanto a criação quanto a aceitação social dessas organizações no território nacional 
se deu pelo viés do movimento religioso (Fracasso, 2008).

Raupp e Milnitiski-Sapiro (2008) acreditam que há um modelo moral presente nas comu-
nidades terapêuticas que cria uma barreira para o aprimoramento das mudanças necessárias nos 
indivíduos. Muitas delas ainda não possuem o conhecimento suficiente para diferenciar o que é 
um uso ocasional e o que é um uso abusivo ou indevido de drogas. Além disso, a pesquisa dos 
autores identificou um mesmo modelo de tratamento para os participantes das ações. Quase 
não se viu nessas instituições o reconhecimento de que é importante respeitar as diferenças e 
as singularidades das pessoas. 

Siqueira (2010) acredita que as comunidades terapêuticas estruturam-se e funcionam 
de modo semelhante às cadeias, clínicas para loucos e igrejas. É a junção dessas três institui-
ções em um só lugar. Observa-se um regime de caráter fechado com a restrição da circulação 
do indivíduo pelas cidades. Nota-se a lógica da moral do trabalho em que a produtividade é 
o cerne das rotinas. No entanto, também há espaços para as orações, a leitura, a confissão e a 
reflexão sobre a palavra de “Deus”. 

Além disso, existem outras dimensões das comunidades terapêuticas que precisam 
ser compreendidas e exploradas, sendo elas, as práticas de atividade física, esportes, higiene 
e saúde, recreação e lazer. Com isso, o objetivo desse estudo é identificar como o lazer está 
presente nas pesquisas sobre as comunidades terapêuticas. Por meio da abordagem qualita-
tiva e interdisciplinar buscou-se revisar textos acadêmicos com enfoque nessas instituições. A 
análise dos conteúdos do material bibliográfico levantado buscou identificar e discutir aspectos 
relacionados ao lazer.

Lazer e comunidades terapêuticas: Diálogos com a formação e a atuação pro-
fissional em lazer

De acordo com Oliveira et al. (2019, p. 52-53) faz parte da rotina diária dos dependentes 
químicos uma extensa programação. “Horários para levantar, para as refeições, para as ativi-
dades laborativas, para as atividades de lazer, assim como para o descanso, que devem ser 
rigorosamente cumpridas”. Existem momentos reservados para o lazer externo, ou seja, fora da 
instituição e para a prática de atividades físicas. “Além das atividades obrigatórias, há momentos 
destinados às atividades de lazer, bem como, dias e horários reservados para visitas”. Além das 
atividades laborais e de higiene pessoal acontece o estudo da Bíblia que é sempre acompanha-
do de dinâmicas motivacionais e atividades de lazer implicadas com aspectos de religiosidade 
(Minayo & Ribeiro, 2015).

Weiser, Reis e Bispo (2014, p. 1) entendem que o lazer e as atividades físicas são instru-
mentos essenciais no tratamento do dependente químico nas comunidades de recuperação. Os 
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pacientes e os diretores das instituições reconhecem a necessidade dessas atividades como for-
mas eficientes no tratamento, porém, destacam a importância de “uma abordagem multidisciplinar 
para o campo da dependência química e de álcool”. Noutro estudo, os recursos de tratamento 
da dependência são “assistência psicológica (individual e em grupo), esporte e lazer, educação 
física, tai chi chuan, karatê, academia e prática de informática” (Fossi & Guareschi, 2015, p.105).

Os pesquisadores acima identificaram um corpo técnico de profissionais composto por: 
“médico psiquiatra, médico clínico geral, psicóloga, assistente social e técnicos de enfermagem”. 
Já no que diz respeito aos conteúdos das programações foram encontradas as atividades de: 
“terapia individual, terapia em grupo, terapia familiar, atendimento psiquiátrico, clínico e psico-
lógico, oficinas terapêuticas, espiritualidade, atividades lúdicas e de lazer, grupos de AA e NA”. 
Esses dados reforçam mais uma vez um investimento intenso nas intervenções sobre o corpo, 
o psíquico e o espírito (Fossi & Guareschi, 2015, p.106).

Gimeno et al. (2000), levantaram dados referente as práticas de risco e aventura como 
alternativas para prevenção ao consumo de substâncias psicoativas na adolescência. O estudo 
analisou as possibilidades de aplicação de atividades corporais para o desenvolvimento da au-
toestima, do equilíbrio, da superação de desafios e da autonomia. Por isso, as atividades de lazer 
no tratamento da dependência química possui um papel fundamental, pois parecem contribuir 
de diferentes maneiras (Weiser, Reis & Bispo, 2014). É o que demonstrou Barbanti (2006) sobre a 
importância do exercício físico durante o tratamento em dependência química.

Weiser, Reis e Gibson (2014, p.10) sinalizam que as atividades físicas e lúdicas são fatores 
que somam no tratamento e na recuperação. Os momentos livres dos participantes do estudo dos 
autores eram marcados por ações de próprio interesse. Ou seja, as atividades mais destacadas 
nesse quesito foram: jogar bola, ler, fazer academia e dormir. Apesar da instituição pesquisa-
da não possuir local adequado para as práticas de lazer e esporte, elas são vistas de maneira 
positiva pelos participantes e gestores. “O lazer é um meio auxiliar de buscar a recuperação e 
reinserção do indivíduo na sociedade, integrando em parceria com outras áreas, um programa 
de tratamento multidisciplinar para os pacientes”.

Picolotto et al. (2010) propõem sugestões para a redução do consumo de substâncias 
psicoativas, sendo elas: a inserção dos usuários em programas de saúde com fins terapêuticos, 
a implementação de tratamento medicamentoso quando necessário e a promoção de vivências 
recreativas, religiosas, profissionais e escolares. 

O estudo de Tinôco (2018) identificou que o esporte e outras atividades extraescolares 
isoladas não foram capazes de apresentar resultados eficazes enquanto fatores de proteção contra 
as drogas. Todavia, o lazer apareceu como fundamental na proteção ao uso dessas substâncias 
nas respostas dos participantes de sua pesquisa. 

O lazer é uma área do conhecimento e pode fomentar aspectos educativos em vários 
momentos da vida das pessoas. Por isso, “não é possível entender o lazer isoladamente, sem 
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relação com outras esferas da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras áreas de 
atuação, numa relação dinâmica” (Marcellino, 2000, p. 14).

Para atuar com o lazer é preciso estar atento no sentido de não instrumentalizar e 
mecanizar as práticas, os currículos, as atividades e os processos educativos. Historicamente, 
sabe-se que o lazer serviu não somente para educar, mas também para desviar o foco do olhar 
sobre os problemas sociais e econômicos da nossa sociedade. Assim, instrumentalizar os cur-
rículos da formação do profissional que atuará com lazer pode gerar o tecnicismo pedagógico 
tão presente e comum nos cursos de qualificação técnica e universitária na área (Marcellino, 
2000; Isayama, 2010).

Empreender formações crítica e política desse profissional é fundamental para dialogar 
com as diferentes realidades e os inúmeros desafios da prática. Por isso, é preciso saber conectar 
os desafios do tempo presente com as possibilidades do mercado de trabalho, considerando, a 
participação e a inclusão social (Isayama, 2013).

Atuar com o lazer e o esporte junto a usuários de drogas requer um olhar ampliado 
sobre o assunto. Nos contextos em que a atuação se realiza com sujeitos envolvidos com as 
drogas, é preciso descontruir que as atividades de esporte e lazer serão as salvadoras. Portanto, 
é necessário levantar interrogações, pois “há pesquisas que mostram que pessoas envolvidas 
nestas atividades são mais vulneráveis a utilização de drogas” (Silva, 2009, p.5).

Souza e Kantorski (2007, p. 4) afirmam que os estudos sobre usos de drogas precisam 
empreender trabalhos comprometidos com as intervenções, políticas, saberes e conhecimen-
tos, identificando assim os vários modelos e concepções teóricas que orientam as abordagens 
práticas.

A experiência profissional com oficinas de esporte, recreação e lazer em espaços onde o 
uso e o tráfico de drogas são constantes tem-se mostrado capaz de aproximar pessoas, conheci-
mentos, comunidades e profissionais. O lazer é um tempo/espaço significativo para desenvolver 
as pessoas, as comunidades e os saberes nesses locais. Nessa ótica, a prática profissional com 
lazer pode levar ao entendimento os aspectos da violência urbana, quer seja pelo dialogo com 
os sujeitos que estão na disputa pelo tráfico de drogas, quer seja pelas intervenções com os 
usuários dessas substâncias (Santos, 2013).

Considerações finais

Um aspecto que pode ser aprofundado nas programações diárias das comunidades 
terapêuticas está relacionado com as vivências e práticas de lazer e recreação. Seguindo essa 
linha de raciocínio, considera-se relevante a incorporação das ideias, teorias e metodologias dos 
estudos culturais, visto que esse campo permite a investigação do lazer tendo como pano de 
fundo a complexidade das relações sociais.
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LAZER E ZUMBA: ANÁLISE DO PROJETO AGITA SALINAS E DA APROPRIAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO 
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RESUMO: Este estudo analisa o Projeto “Agita Salinas”, implementado no ano de 2015, 
com objetivo de promover aulas de Zumba e exercícios físicos, numa perspectiva 
de lazer e apropriação do espaço público. O recorte espacial deste trabalho é o 
município de Salinas, localizado no Norte do Estado de Minas Gerais, com aproxi-
madamente 41.864 habitantes. Diante do cenário de potencialidades, contradições e 
desigualdades sociais da região Norte de Minas Gerais e da cidade de Salinas, faz-se 
necessária a análise da perspectiva de lazer oferecida pelo ente público municipal 
e realizada em um espaço público. O problema de pesquisa deste trabalho é como 
a dinâmica utilizada pelo Projeto “Agita Salinas”, conduzido pela municipalidade em 
um espaço público, contribui para a percepção de lazer dos seus participantes e da 
apropriação do espaço público por parte deles. A metodologia utilizada é quantitativa, 
com análise qualitativa por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado. 
Assim, conclui-se que proporcionar vivências de lazer no espaço público influencia 
diretamente na percepção e ressignificação dos sujeitos como protagonistas diante 
da pluralidade, numa perspectiva de humanização.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Espaço público. Apropriação do espaço.

ABSTRACT: This study analyzes the “Agita Salinas” Project, implemented in 
2015, with the objective of promoting Zumba classes and physical exercises, in a 
perspective of leisure and appropriation of public space. The spatial focus of this 
work is the municipality of Salinas, located in the North of the State of Minas Gerais, 
with approximately 41,864 inhabitants. Faced with the scenario of potentialities, 
contradictions and social inequalities in the northern region of Minas Gerais and in 
the city of Salinas, it is necessary to analyze the leisure perspective offered by the 
municipal public entity and carried out in a public space. The research problem of 
this work is how the dynamics used by the “Agita Salinas” Project, conducted by the 
municipality in a public space, contributes to the leisure perception of its participants 
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and their appropriation of public space. The methodology used is quantitative, with 
qualitative analysis through the application of a semi-structured questionnaire. Thus, it 
is concluded that providing leisure experiences in the public space directly influences 
the perception and resignification of subjects as protagonists in the face of plurality, 
in a perspective of humanization.

KEYWORDS: Leisure. Public place. Appropriation of space.

Introdução

A perspectiva do lazer é a base para as análises desenvolvidas neste trabalho. O con-
ceito de lazer é polissêmico, envolvendo várias interpretações a partir da abordagem escolhida. 
A ideia de lazer que perpassa o resumo não se esgota na sua vinculação como um direito so-
cial, assegurado formalmente no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB/1988). Para além da previsão do direito formal, busca-se a materialização do lazer 
em uma dimensão ampliada, buscando as vivências, interações, sociabilidades e apropriação 
nesse espaço público. A sociabilidade acontece em diversos espaços nos quais os indivíduos 
se agrupam com anseios e perspectivas visando atender suas preferências. 

A sociabilidade por sua vez é a forma pela qual os indivíduos constituem uma unidade no 
intuito de satisfazer seus interesses, onde forma e conteúdo são na experiência concreta 
processos indissociáveis (Simmel, 2006, p. 65).

Busca-se uma compreensão dinâmica, principalmente no que diz respeito a viabilização 
das vivências de lazer em diferentes contextos. Com discussões e reflexões iniciais, o lazer passa 
a ser estudado por Gomes (2014) como necessidade humana e dimensão da cultura, pautada 
em três elementos essenciais: ludicidade, manifestações culturais e tempo/espaço social. Dessa 
forma, o lazer encontra-se inserido em diferentes cenários, respeitando as especificidades dos 
espaços, percepção dos sujeitos, a ocupação dos corpos, oportunizando experiências significa-
tivas com a vivência de diversas atividades.

Embora nem sempre exista uma palavra ou conceito específico, as festas e celebrações, 
as práticas corporais, os jogos, as músicas, as conversações e outras experiências de sociabilidade 
podem assumir a feição de lazeres que têm significados e sentidos singulares para os sujeitos 
que as vivenciam ludicamente (GOMES, 2014, p.11).

O problema de pesquisa é como os participantes percebem as atividades desenvol-
vidas no Projeto “Agita Salinas” como lazer e como essas atividades podem representar uma 
apropriação do espaço público a partir das relações e práticas socioespaciais, transformando 
em lugar para os participantes.
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O projeto “Agita Salinas” foi idealizado pela Secretaria de Saúde em 2015, com o obje-
tivo de promover aulas de Zumba e exercícios físicos. O espaço escolhido inicialmente para a 
execução do Projeto foi a “Passarela da Alegria”, bastante amplo, com palco e estrutura de som, 
localizada ao lado do rio Salinas.

Após um período de suspensão das atividades do Projeto “Agita Salinas”, o retorno das 
atividades passou a ser realizado na Praça Moisés Ladeia, localizada no centro da cidade.

Fundamentação teórica

Para esta pesquisa, a noção de lazer foi abordada dentro da perspectiva de Dumazedier 
(1976); Silva (2011); Gomes (2014); Camargo (2018) e Versiani (2021).

Ao falar de lazer é interessante trazer as primeiras contribuições e reflexões a respeito 
desse campo, realizadas pelo estudioso e sociólogo Joffre Dumazedier no período da Revolução 
Industrial a partir da regulamentação e redução da jornada de trabalho.

Concebido enquanto uma produção cultural humana, o lazer constitui relações dialógicas 
com a educação, com o trabalho, com a política, com a economia, com a linguagem e com a arte, 
entre outras dimensões da vida social, sendo parte integrante e constitutiva de cada coletividade. 
Nesse sentido, o lazer pode e deve dialogar com o trabalho, mas não de uma forma binária, que 
exclua outros fenômenos sociais; tampouco o binômio lazer-trabalho seria o mais importante a 
ser contemplado na produção teórico conceitual sobre a temática (GOMES, 2014, p.12).

Nesse sentido, Silva (2011, p.30) fala que “Não é possível se entender o lazer isoladamente, 
sem relação com as outras esferas da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras áreas 
de atuação, numa relação dinâmica.”

Essa dinâmica relacional do lazer envolve ao menos três aspectos que são considerados 
por essa pesquisa, ou seja, relaciona-se com o tempo derivado da redução da jornada de traba-
lho e das obrigações domésticas e pessoais; com o conjunto de atividades às quais o indivíduo 
vivencia para descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal e social; e a “um espaço, que 
tem a cidade como ponto de referência, espaço de criação de equipamentos e condições de 
exercício do lazer” (CAMARGO, 2018, p.30).

A dimensão espacial do lazer é considerada na pesquisa não apenas como um lugar 
onde as práticas podem ocorrer, mas como uma dimensão das vivências, dos significados 
atribuídos pelos citadinos, da produção, reprodução e transformação social. Assim, conforme 
analisa Versiani (2021) é importante “viabilizar entendimentos relacionados às diferentes visões 
sobre o espaço, suas interações, contradições e potencialidades para transformação, inclusive 
do próprio lazer e da produção de seus espaços, aqui desenvolvidos com um olhar mais atento 
ao plano do espaço vivido e relacional”.
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O artigo articula a ideia de espaço físico como o local da prática esportiva, mas não 
perde a sua dimensão de lugar a partir da produção e apropriação pelos sujeitos sociais que o 
significam, envolvendo dimensões culturais, simbólicas e subjetivas. A ideia desenvolvida é que 
a praça é lugar na medida que as pessoas significam as suas experiências, atribuem valor ao 
que é vivido, construindo experiências físicas, psicológicas e sensoriais, assim como define Yi 
Fu Tuan (1930) “Lugar é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de 
ritmos naturais e artificiais (...) Sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e ossos”.

Metodologia

A presente pesquisa apresenta abordagem quantitativa. Este estudo possui indicadores 
qualitativos no que diz respeito a compreensão e interpretação dos gráficos, por entender que 
nessa perspectiva pode-se explorar mais amplamente as informações coletadas, mediante 
arcabouço teórico.

A amostragem intencional realizou-se com os participantes do Projeto Agita Salinas 
presentes na praça, local onde acontece o projeto. Para a coleta de dados lançou-se mão do 
questionário semi-estruturado, por meio do formulário do Google Docs para facilitar o acesso 
e a comodidade de responderem. Abordou-se várias perguntas, entre elas: idade, motivo, sa-
tisfação, percepção e valorização do espaço público. O link gerado foi disponibilizado no grupo 
de Whatsapp,  criado pelo professor. Assim, obteve-se o preenchimento de 25 formulários. O 
número de respostas estava aquém da média diária dos integrantes. Isso deve-se porque parte 
significativa dos participantes tiveram dificuldades em acessar, devido à falta de conhecimento 
e carência no manuseio de tecnologias digitais.

Com o objetivo de oportunizar maior participação e obter um número significativo da 
população, atuante do Projeto Agita Salinas, decidiu-se por um outro recurso que foi a ida ao 
local para coletar o material por meio de formulários impressos. Essa ação tornou-se necessária 
para que a amostra se fortalecesse e o quantitativo de respostas fosse expressivo. Com isso, 
alcançou-se mais 23 retornos, totalizando 48 respostas. 

Os dados quantitativos são mostrados em gráficos. Após a tabulação, realizou-se a 
interpretação das respostas abertas; uma vez que essas, possibilitam o conhecimento da subje-
tividade dos indivíduos, sendo de grande relevância para subsidiar e enriquecer a compreensão 
das informações obtidas.

Análise/Discussão

As questões presentes no formulário do Google Docs, constituem-se em perguntas 
sobre: faixa etária, gênero, frequência, satisfação, lazer, percepções e apropriação do espaço 
público, entre outras. Para melhor compreender os dados, evidenciam-se algumas informações 
obtidas.
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O Projeto analisado é o “Agita Salinas” que propõe aulas de dança e exercícios físicos.  
Ao questionar a assiduidade no gráfico 1, percebe-se que há uma forte participação atingindo 
80%, com frequência nos 3 dias em que o projeto é realizado. Esses dados revelam o interesse e 
a motivação como uma constante. No gráfico 2 constata-se que a participação vem ao encontro 
da necessidade de melhorar a saúde, com a realização de exercícios físicos, totalizando 77,1%. 
Assim, os participantes do estudo revelam a preocupação com o bem-estar.

Quanto ao motivo que levou à participação: livrar-se das obrigações diárias e ter um 
momento de lazer aparecem em seguida com percentuais muito próximos, 10,4% e 8,3%, respec-
tivamente. Compreendendo o lazer em uma dimensão macro, pode-se unir diversos elementos 
da dimensão humana e cultural. Gomes (2014, p.6-7) ressalta que “Torna-se imprescindível, pois, 
repensar e superar a crença de que existe uma história única e universal do lazer é apenas um 
conceito a ser legitimado.”

As aulas são sempre desenvolvidas ao ar livre, em praças da cidade. Dessa forma, é 
importante compreender que o espaço público deve ser acessível a todos. Sobre o reconhe-
cimento e importância das atividades ocorrerem em um espaço público, o percentual atingiu 
95,8%, quase unânime. Ainda nesse contexto, 79,2% estão satisfeitos com o espaço, 70,8% dos 
entrevistados revelam que passaram a valorizar mais o espaço público a partir das atividades 
desenvolvidas e 25% afirmaram que passaram a perceber o espaço público como um bem co-
letivo que precisa ser cuidado por todos.

Considerações finais

A perspectiva do lazer abordada nesta pesquisa tem como fundamento a ideia da in-
terseccionalidade com o espaço público. Para além do espaço físico, o lazer proporciona uma 
dimensão de vivências na cidade, uma nova forma de interagir e re-significar o espaço no qual 
se integra as atividades. 

Além disso, constata-se que o Projeto Agita Salinas oportuniza a comunidade experien-
ciar momentos de lazer, convívio, respeitando a diversidade e reconhecendo que o espaço público 
pode ser um lugar de pertencimento e ressignificações, onde a subjetividade e pluralidade são 
elementos essenciais para vivenciar uma experiência humanizadora.
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CRAWL, MEDLEY E BORBOLETA: PERCEPÇÃO DE MULHERES IDOSAS SOBRE 
O PROGRAMA “ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA 

IDADE”

Patrícia Cristina Carvalho Freitas
Shaiane Vargas da Silveira

RESUMO: O estudo teve como objetivo conhecer a percepção de idosas atendidas 
pelo Programa “Atividade Física e Qualidade de Vida na Terceira Idade”, desenvolvido 
pelo Município de Teresina/PI. Com o envelhecimento, há um tempo livre crescente 
dos idosos e, portanto, uma necessidade de discussão dos significados de lazer 
nesse estágio de vida, notadamente quando se trata de uma política pública volta-
da a esse segmento etário e, em especial, da condição feminina. A partir de estudo 
de caso com entrevistas em profundidade os resultados mostraram que as idosas 
atendidas compreendem o Programa com uma visão mais humanista, com vivência 
e prazeres que excedem a prática da atividade física. Por conseguinte, os achados 
de pesquisa podem contribuir para o fortalecimento da agenda pública municipal 
do lazer, considerando a condição da mulher idosa, por meio das percepções, fra-
gilidades e anseios relatados.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Lazer. Políticas públicas. Idoso.

RESUMEN: El estudio tuvo como objetivo conocer la percepción de las ancianas 
asistidas por el Programa “Atividade Física e Qualidade de Vida na Terceira Idade”, 
desarrollado por el Municipio de Teresina/PI. Con el envejecimiento, hay un aumento 
del tiempo libre de los ancianos y, por lo tanto, la necesidad de discutir los significados 
del ocio en esta etapa de la vida, especialmente cuando se trata de una política 
pública dirigida a este grupo de edad y, en particular, la condición de la mujer. A 
partir de un estudio de caso con entrevistas en profundidad, los resultados mostraron 
que los ancianos atendidos entienden el Programa con una visión más humanista, 
con vivencias y placeres que van más allá de la práctica de actividad física. Por lo 
tanto, los resultados de la investigación pueden contribuir para el fortalecimiento de 
la agenda pública municipal de ocio, considerando la condición de la anciana, por 
medio de percepciones, debilidades y angustias relatadas.

PALABRAS-CLAVE: Envejecimiento. Ocio. Políticas públicas. Anciano.
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Introdução

O objetivo do trabalho foi analisar a percepção das idosas atendidas pelo Programa 
brasileiro “Atividade Física e Qualidade de Vida na Terceira Idade”, enquanto política pública de 
lazer direcionada a esse estrato etário e desenvolvida pela Prefeitura de Teresina/PI. 

O Programa contempla a implantação e execução do projeto de atividade física e quali-
dade de vida na terceira idade através da modalidade hidroginástica, promovida pela Federação 
Piauiense de Desportos Aquáticos (F.P.D.A), visando atender 240 (duzentos e quarenta) idosos 
com tal atividade de lazer.

Cuenca (2019) afirma que no momento de vida da velhice – por ele denominado de 
“quarta era” a partir da leitura semiótica do quadro “The Four Ages of Man” (1629) de Valentin de 
Boulogne – há um tempo livre crescente que pode ou não ser utilizado em atividades de lazer 
e é preciso discutir os significados do lazer nesse estágio da vida. Para o autor, o lazer nessa 
fase da vida continua a ter as mesmas funções que possui em qualquer época da vida, com o 
benefício adicional de melhoria, prevenção e ou manutenção da saúde. 

No desenrolar do estudo que se apresenta, observamos a relevância de um momento 
de escuta com as idosas atendidas pelo Programa, a fim de discutir os significados indicados 
por Cuenca (2019) bem como a percepção do grupo sobre o Programa. Assim, como sujeitos 
da pesquisa foram selecionadas três mulheres, identificadas como crawl, borboleta e medley, 
codinomes alusivos à prática de desportos aquáticos. 

Estudos sobre o envelhecimento

Inicialmente, é preciso registrar que até a metade do século XX, os estudos sobre a 
velhice encontravam-se fragmentados e não sistematizados (Silva, 2008). Somente nos anos 60 
e 70, o envelhecimento é reconhecido como campo científico, claramente definido, com aper-
feiçoamento e unificação dos discursos e práticas até então existentes sobre o assunto (Duarte, 
1999; Silva, 2008). A esse respeito, a antropóloga Guita Grin Debert assevera:

Vale lembrar, contudo, que é a partir dos anos 1970 que a velhice passa a receber um 
tratamento acadêmico propriamente dito, transformando-se em um tema de pesquisa e 
de estudos no interior das universidades, especialmente na pós-graduação, em diferentes 
disciplinas. Essa produção, que se encontra dispersa em diferentes departamentos de 
universidades no país, exige um tratamento sistemático (Debert, 2012, p. 197).

O surgimento da velhice enquanto categoria identitária é resultante de um processo 
histórico amplo que envolveu a separação espacial dos vários grupos etários existentes na so-
ciedade (criança, adolescente, adultos e idosos) com características próprias, acompanhado das 
noções de segregação dos papéis desses grupos na família e na sociedade (Silva, 2008). Assim, 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

160 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

o surgimento da velhice como categoria etária diferenciada surge na transição entre os séculos 
XIX e XX (Silva, 2008). 

Indiferente do enfoque que se dá ao processo de envelhecimento, cabe enfatizar ainda 
que as relações estabelecidas no círculo familiar – tidas como principal componente das redes 
de apoio –, com vizinhos, grupos religiosos e amigos conferem aos idosos suporte socioemo-
cional para essa fase da vida (Carmona,  Couto and Scorsolini-Comin, 2014). No caso específico 
da rede de apoio das mulheres idosas, essa é composta, em sua maioria, por outras pessoas do 
gênero feminino, o que é explicado, em parte, pelo fato das mulheres serem identificadas como 
principais cuidadoras de outros membros da família (Carmona,  Couto and Scorsolini-Comin, 2014). 

Percurso metodológico

O estudo do Programa “Atividade Física e Qualidade de Vida na Terceira Idade” teve 
como loci de coleta de informações preliminares a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 
Teresina/PI, enquanto órgão administrativo municipal de gestão das políticas públicas de lazer 
no Município de Teresina/PI, bem como o Círculo Militar de Teresina/PI, sede do Programa.

Após coleta dos dados exploratórios, foi feito levantamento do perfil dos idosos (homens 
e mulheres) inscritos no Programa. Apesar do cenário desafiador induzido pela pandemia do 
Sars-Cov-2, após aprovação do projeto no Comitê de Ética, foi possível a coleta de dados de 116 
(cento e dezesseis) idosos participantes do Programa. 

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada a entrevista, mediante a escolha de três 
sujeitos participantes. Foram selecionadas três alunas, identificadas como crawl, borboleta e 
medley, que participam das atividades desde o início do Programa e conhecem as etapas pelas 
quais o Programa passou, agregando historicidade às informações coletadas.

Discussão dos resultados

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 7,97% da 
população idosa pertence ao gênero feminino e 6,29% ao gênero masculino. Ademais, a ex-
pectativa média de vida das mulheres brasileiras era de 79,9 anos em 2018, ao passo que a dos 
homens era de 72,8 anos. Há, pois, uma inconteste superioridade no contingente populacional 
de mulheres idosas no Brasil. 

Essa feminização da velhice na população brasileira é refletida nos dados encontrados 
no Programa estudado: 92% dos alunos são do gênero feminino e apenas 8% são do gênero 
masculino.

A constatação da forte presença feminina aliada às falas das entrevistadas demonstrou 
um forte fator motivador para a busca pelas atividades do Programa. Nas narrativas, uma das 
principais causas apontadas foi a solidão, ocasionada pela ausência de amigos, companheiro, 
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membros da família, evidenciando situações que impulsionam a busca maior por convivência e 
formação de novos laços afetivos.

A esse respeito, ainda que o termo “solidão” seja entremeado de significados, muitos 
deles vagos e de difícil compreensão, pois ligados às experiências subjetivas dos indivíduos, 
é válido registrar que a literatura relata as situações, mais comumente vivenciadas na velhice, 
nas quais se aflora tal sentimento, quais sejam: aposentadoria, viuvez, separação conjugal e 
desemprego (Coimbra, 2008). 

Sobre o estado civil dos idosos atendidos pelo Programa, dentre as mulheres, a presen-
ça de companheiro(a) é verificada em 44%, ou seja, de 10 mulheres atendidas pelo Programa, 
apenas quatro delas possuem essa figura do companheiro(a). O desaparecimento da figura do 
companheiro(a) por ocasião da viuvez também é bem presente nos idosos atendidos pelo Pro-
grama, onde 25% do total já enfrentaram a separação física causada pela morte.

Sobre isso, é importante discutir o papel do companheiro/cônjuge nessa etapa de vida. 
Com a partida natural dos filhos do seio familiar, o cônjuge assume um importante papel de 
cuidado, companhia e interação. Os casais tendem a se apoiar e a depender mais um do outro, 
sendo momento de intensificação dos vínculos. 

Nesse tópico, é preciso deixar bem claro que a presença ou ausência da figura do(a) 
companheiro(a) não é a única responsável ou causadora da solidão, a qual é motivada por diversos 
outros fatores que não se apresentam como objeto deste trabalho. A análise sobre a existência 
ou não de um(a) companheiro(a) pretende apenas esboçar o perfil dos idosos participantes do 
Programa quanto aos principais laços afetivos por eles vivenciados. Logo, feita essa ressalva, 
denota-se que parte das mulheres atendidas pelo Programa encontra ali um refúgio para for-
mação de novos laços afetivos, local de convivência etc.

As narrativas de crawl e borboleta favorecem o entendimento dos laços afetivos pro-
porcionados pela participação no Programa:

(...) Ave Maria, a gente faz amizade, a gente é como... como uma sala de aula de bons amigos que a 

gente fica, a gente fica 1 hora, mas é que como se fosse um.. um.. um.. dia todo, porque a gente sorri, 

a gente se diverte demais, demais mesmo, é muito bom, gratificante, tanto pra meu problema de 

saúde, como psicologicamente, porque a gente sai do estresse e vai sorrir, vai gargalhar, vai cantar 

(...) (sic) (Trecho da entrevista de Crawl)

(...) deixa eu te falar o que a gente arranja de amizade.. é muito bom as coleguinhas...a gente fica tipo 

umas meninas da adolescência, que só tem crionças, eu digo pra meninas: eita que aqui só tem crion-

ças, a gente brinca que só tem crionças, eu sou a sapeca da piscina, quando eu não vou ficam sentindo 

falta de mim, que eu agito mesmo porque é tão bom, Patrícia, eu já tô em casa, eu moro só e Deus, 

calada, eu chego na piscina, eu vou ficar emburrada? não (...) (sic) (Trecho da entrevista de Borboleta)
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Os fragmentos dos discursos revelam ainda a identificação ou, pelo menos, o reconhe-
cimento de uma aproximação das atividades desenvolvidas pelo Programa com as experiências 
de lazer. Contudo, não se percebe, ao longo das entrevistas, que as idosas reconheçam essas 
atividades como integrantes de uma política pública de lazer voltada a esse estrato etário. Em 
outros termos, as idosas não revelam essa percepção macro de que aquelas atividades do Pro-
grama integram uma ação governamental que busca determinados benefícios, dentro de um 
espectro de política pública de lazer para idosos. 

Observa-se, dentre o total de idosos atendidos, um baixo grau de instrução formal (63,8% 
não concluiu o ensino médio) e alto nível de dificuldades financeiras (a renda dos idosos se si-
tua, para 62,9% do grupo, em até 1 salário mínimo), dados que levam a percepção do Programa 
como uma benesse estatal, o que é facilmente escancarado pela recorrente preocupação com 
a extinção do Programa ou mesmo pela ênfase em que as atividades permaneçam gratuitas, 
como relata medley:

Considerações finais

A análise dos resultados indica que as idosas atendidas compreendem o Programa 
“Atividade Física e Qualidade de vida na Terceira Idade” como uma representação de lazer e 
relatam experiências de convívio, interação, laços de amizade, desenvolvimento pessoal, ou 
seja, vivência e prazeres que excedem a mera prática da atividade física e os eventuais ganhos 
motores ou associados aos exercícios ali ministrados. 

Assim, ante essas situações emergentes da solidão, fator detectado nas narrativas das 
mulheres, surge um indicativo da necessidade de fortalecimento das redes de apoio em pro-
gramas voltados ao lazer.
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clubes que pede para saber quanto é a hidroginástica: é R$ 120,00, é R$ 130,00, e do jeito que tá as 

condições hoje em dia, a gente não tá dando pra tirar esse dinheirinho do bolso (...) Por isso que é 
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reza e pede pra que nunca acabe o projeto (Trecho da entrevista de Medley).
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MULHERES E ESPORTS: UM OLHAR À LUZ DAS MOTIVAÇÕES

João Victor Figueiredo Moreira
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Ana Cláudia Porfírio Couto

RESUMO: Os esportes eletrônicos (eSports) são, basicamente, uma forma compe-
titiva e organizada de se jogar videogames tanto profissional quanto casualmente. 
Este trabalho trata das relações de jovens mulheres com os esportes eletrônicos no 
atual cenário de expansão dos eSports e de sub-representação das mulheres em 
competições (pretensamente mistas). Nesta exposição especificamente, nosso ob-
jetivo foi conhecer as motivações que levam as mulheres às práticas dos eSports. A 
metodologia desta pesquisa foi verificar e classificar as motivações de pessoas que 
se identificam como mulheres e jogam eSports por meio do Inventário de Motivação 
para Prática Desportiva, e os dados foram analisados a partir da identificação da fre-
quência relativa das respostas. Com base nos nossos dados coletados até fevereiro 
de 2022, percebemos que o lazer se apresenta de forma central para a vivência das 
mulheres com os esportes eletrônicos, de maneira que a categoria de motivação 
“Amizade e lazer” possui o maior índice de “muito importante”. Porém, ainda não 
pudemos analisar, diante dos dados atuais, a sub-representação das mulheres nos 
campeonatos, tampouco os aspectos relacionados à discriminação. Por fim, podemos 
concluir previamente que a) o principal fator que leva as mulheres a essas práticas é 
o lazer e b) que os/as jogadores/as casuais, o entretenimento e a colaboração são 
cruciais para os esportes eletrônicos, que vão além da competitividade.

PALAVRAS-CHAVE: Esportes eletrônicos. eSports. Jovens mulheres. Motivação. Lazer.

ABSTRACT: Electronic sports (eSports) are basically a competitive and organized way 
of playing video games both professionally and casually. This work deals with the 
relations of young women with electronic sports in the current scenario of expansion 
of eSports and under-representation of women in (allegedly mixed) competitions. In 
this particular exposition, our goal was to know the motivations that lead women to 
eSports practices. The methodology of this research was to verify and classify the 
motivations of people who identify themselves as women and play eSports through 
the Sports Motivation Inventory, and the data were analyzed based on the identification 
of the relative frequency of responses. Based on our data collected until February 
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2022, we realized that leisure is central to women’s experience with electronic sports, 
so that the motivation category “Friendship and leisure” has the highest index of “very 
important”. However, we have not yet been able to analyze, given the current data, 
the under-representation of women in the championships, nor the aspects related 
to discrimination. Finally, we can conclude in advance that a) the main factor that 
leads women to these practices is leisure and b) that casual players, entertainment 
and collaboration are crucial to electronic sports, which go beyond competitiveness.

KEYWORDS: Electronic sports. eSports. Young women. Motivation; leisure.

Introdução 

Os esportes eletrônicos (eSports) são, basicamente, uma forma competitiva e organizada 
de se jogar videogames (Jenny et al., 2017; Witkowski, 2012) tanto profissional quanto casualmente 
(Cranmer et al., 2021). Além disso, sua popularidade tem aumentado muito, especialmente com a 
pandemia da COVID-19 (Cranmer et al., 2021). Por outro lado, os eSports são marcados por uma 
dominação masculina e uma forte desigualdade de gênero (Ruvalcaba et al., 2018; Schelfthout 
et al., 2019); nessa conformidade, no Brasil, as mulheres – a despeito de comporem a maioria dos 
praticantes – são infimamente representadas em competições oficiais (Muniz & Higídio, 2019). 

Nesse cenário de expansão dos eSports e de sub-representação das mulheres em 
competições (pretensamente mistas), discutir as relações das mulheres – sobretudo das jovens 
– na prática dos eSports se mostra relevante. Acreditamos, ademais, que nossa pesquisa logre 
contribuir para uma discussão acadêmica acerca da participação das mulheres com os eSports 
e que contribua para os estudos de gênero e para a inclusão das mulheres nessas práticas.

Nesta exposição especificamente, nosso objetivo foi conhecer as motivações que levam 
as mulheres às práticas dos eSports.

Base teórica

No que se refere à definição de eSports, não há um entendimento único; o estudo des-
se tema tem sido feito em diversas áreas do conhecimento (e.g., sociologia, gestão de esporte, 
psicologia e informática), porém sem um conceito em comum e com, às vezes, perspectivas e 
abordagens contraditórias (Cranmer et al. 2021; Reitman et al., 2019). Assim sendo, como bem 
aponta Reitman et al. (2019), alguns autores focam mais na importância das tecnologias enquanto 
outros enfatizam a sua semelhança com esportes “tradicionais”; há, por fim, aqueles que – embora 
se diferenciem entre si a partir de ênfases distintas em determinado aspecto ou outro – afirmam 
que esportes eletrônicos são, simplesmente, uma forma competitiva e organizada de se jogar 
videogames (Jenny et al., 2017; Witkowski, 2012)
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Por outro lado, a esta última definição, nós achamos necessário acrescentar que os 
eSports não se resumem à sua dimensão mais competitiva e profissional; ao contrário, os/as 
jogadores/as casuais e que praticam por lazer são igualmente importantes para esse campo 
(Cranmer et al., 2021), e as competições de esportes eletrônicos podem ir desde uma disputa na 
garagem entre amigos/as até torneios em estádios com times de alto nível (Reitman et al., 2020). 
Além disso, conforme aponta Martončik (2015), os jogos de computador são uma forma muito 
popular de lazer e, de acordo com a Pesquisa Game Brasil, a maioria das jogadoras mulheres 
são casuais. Nessa perspectiva, nosso trabalho percebe essas práticas especialmente como 
atividades de lazer (Go Gamers et al., 2021).

Por fim, no que diz respeito ao vínculo entre gênero – i.e., “relações sociais entre os sexos 
baseadas em diferenças percebidas entre homens e mulheres (Joncheray et al., 2016, p. 165) – e 
eSports, alguns estudos apontam que o espaço dos esportes eletrônicos, com uma valorização 
de masculinidade, se apresenta de forma hostil e discriminatória às mulheres (Ruvalcaba et al., 
2018; Schelfthout et al., 2021), mas não será possível, neste trabalho, analisar essas discriminações. 
Apesar disso, explorar as motivações das mulheres para tais práticas – tal como faremos – é um 
passo inicial para compreender suas vivências nesse cenário que lhe é possivelmente nefasto.

Metodologia

Os dados foram obtidos a partir de um questionário eletrônico que foi divulgado a 
jogadoras individuais, grupos e associações de eSports por meio de redes sociais (Facebook, 
Instagram e WhatsApp), e-mail e rádio. Outrossim, para nos auxiliar na divulgação, pedimos às 
jogadoras que compartilhassem o formulário também com suas colegas. Dessa forma, no perío-
do de 09/02/2022 a 27/02/2022, conseguimos 65 respostas, das quais selecionamos somente 
aquelas de participantes que se identificam como mulheres e que jogam atualmente (n = 33).

Os dados aqui apresentados são preliminares e fazem parte de uma pesquisa mais 
ampla, que ainda está em andamento. Posto isso, nós não analisaremos todas as perguntas de 
tal questionário, mas apenas aquelas que dizem respeito aos objetivos deste trabalho. Assim 
sendo, para conhecer as motivações, nós mobilizamos o Inventário de Motivação para Prática 
Desportiva de Gaya & Cardoso (1998) adaptado por Interdonato et al. (2008). Esse inventário é 
composto por 19 questões em que o/a respondente atribui determinada importância (“Nada im-
portante”, “Pouco importante” ou “Muito importante”) a cada uma das motivações apresentadas, 
a partir das quais é possível dividir as motivações para a prática esportiva em três dimensões: 1) 
Amizade e lazer, composta por “para brincar”, “para encontrar os amigos”, “para me divertir” “para 
fazer novos amigos” e “para não ficar em casa”; 2) Saúde, constituída “para manter a saúde”, “para 
se exercitar”, “para ter bom aspecto”, “para desenvolver a musculatura”, “para manter o corpo em 
forma” e “para emagrecer”; 3) Competência desportiva, integrada por “para vencer”, “para ser a 
melhor no eSport”, “porque eu gosto”, “para competir”, “para ser uma atleta”, “para desenvolver 



167Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

habilidades”, “para aprender novos esportes ou eSports” e “para ser jogadora quando crescer”. 
Os dados foram, enfim, analisados a partir da identificação da frequência relativa das respostas.

Análise

Apoiados no formulário, nós obtivemos dados interessantes. Em primeiro lugar, no que se 
refere à categoria “Amizade e lazer”, 55,15% das respostas atribuem-lhe muita importância; 16,97%, 
pouca importância; 27,88%, nenhuma importância. Quanto à “Competência esportiva”, 28,41% das 
respostas consideram-na muito importante; 25%, pouco importante; 46,59%, nada importante. 
No tocante à “Saúde”, apenas 6,06% das respostas concedem-lhe muita importância, ao passo 
que pouca importância e nenhuma importância ficam com, respectivamente, 13,64% e 80,30%.

A partir disso, vemos que a dimensão motivacional “Amizade e lazer” é vista como a 
principal, uma vez que é aquela que possui o maior índice de “muito importante” e o menor 
índice de “nada importante”, ao passo que a “Saúde” se sobressai negativamente, no sentido 
de que é a dimensão com maior índice de “nada importante” e o menor de “muito importante”. 
“Competência esportiva”, por fim, aparece em uma posição intermediária.

Para além desses, outros aspectos analisados podem ser destacados como relevantes 
nas respostas. Analisando as motivações individualmente, alguns pontos chamaram atenção. Em 
primeiro lugar, há, relativamente, uma menor importância conferida à competitividade – 51,52% 
das respostas atribuem pouca importância a “para vencer” e 50% consideram “para competir” 
nada importante. Assim, por mais que a competitividade seja inerente aos eSports (Jenny et al., 
2017; Witkowski, 2012), ela não sempre é o objetivo principal dos eSports, que também envolvem 
entretenimento e colaboração (Cranmer et al., 2021). Em segundo lugar, as motivações com maior 
frequência de “muito importante” foram “porque eu gosto” (93,94%), “para me divertir” (90,91%), 
“para brincar” (81,82%) e “para encontrar os amigos” (66,67%). 

Com base nessas respostas, percebemos, pois, que o lazer se apresenta de forma central 
para a vivência das mulheres com os esportes eletrônicos. De todo modo, esses dados exigem 
uma certa cautela na análise, visto que, das 33 respostas, apenas duas eram de jogadoras pro-
fissionais e isso poderia significar uma sub-representação das profissionais. Ademais, tendo em 
vista as respostas individuais das jogadoras profissionais, identificamos que a porcentagem de 
“muito importante” em a) Competência esportiva é relativamente superior (62,50% de suas res-
postas) e em b) Amizade e lazer é relativamente inferior (50% de suas respostas). Não obstante, 
o estudo de Martončik (2015) apresenta resultados em que os objetivos “afiliação” e “diversão”, 
intimamente relacionados à nossa categoria “Amizade e lazer”, são significativamente superiores 
em jogadores/as profissionais em comparação com os/as amadores/as. 

Portanto, no que toca ao conjunto de todas as jogadoras analisadas, mais do que as-
pectos vinculados à competência esportiva e, a fortiori, à saúde, o principal fator que leva as 
mulheres a essas práticas é o lazer.
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Considerações finais

O presente estudo procurou entender as motivações de jogadoras de eSports para sua 
prática por meio da análise de um questionário eletrônico. Nossos resultados a) são consoantes 
com as colocações de Cranmer et al. (2021) sobre importância dos/as jogadores/as casuais, do 
entretenimento e da colaboração para os esportes eletrônicos, que vão além da competitividade, 
e b) sugerem que a fonte principal de motivação é a categoria “Amizade e lazer”. Por isso, con-
sideramos que os estudiosos de lazer devam ter em conta essa emergente e popular atividade 
(Cranmer et al., 2021; Martončik, 2015). 

Além do mais, acreditamos que aqueles preocupados com as vidas de mulheres, com 
suas discriminações, experiências e sentimentos, devam voltar suas atenções também aos es-
portes eletrônicos, já que estes constituem uma prática frequente no cotidiano de grande parte 
das mulheres brasileiras (Go Gamers et al., 2021). Pensando nisso, nosso trabalho busca ajudar 
essas discussões, e conhecer as motivações de mulheres frente aos eSports nos parece ser 
uma forma para tanto.
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RESUMO: Objetiva-se apresentar os fundamentos teórico-pedagógicos que orien-
tam o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo, Padrão e Universitário, em 
implantação na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, em 2022. A formação 
continuada da equipe pedagógica colocou-se como importante estratégia para a 
problematização da realidade social e a instrumentalização da equipe responsável 
pela implantação dos programas. Trata-se, portanto, do relato de experiência do 
processo de apropriação, incorporação e superação crítica dos fundamentos do PST, 
visando a consolidação de outra proposta teórico-pedagógica. Notou-se no processo 
formativo e de planejamento sua qualificação, por meio ampliação de conhecimentos, 
expressos na incorporação de novos conceitos, métodos, procedimentos, critérios 
para a seleção, problematização e mediação pedagógica de conteúdos, sistemati-
zados em sequenciadores de aulas, visando o tratamento diferenciado das práticas 
da cultura corporal, consideradas em suas dimensões históricas, políticas, econô-
micas e técnicas, sustentados pelos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica e 
da Abordagem Crítico Superadora. 

PALAVRAS-CHAVE: Programa de esporte educacional. Programa Segundo Tempo. 
Fundamentos teórico pedagógicos. Pedagogia histórico-crítica. Abordagem crítico 
superadora.

RESUMEN: El objetivo es presentar los fundamentos teórico-pedagógicos que 
orientan el desarrollo del Programa de Segundo Tiempo, Estándar y Universitario, 
en implementación en la Facultad de Educación Física y Danza de la UFG, en 
2022. La formación continua del equipo pedagógico fue una estrategia importante 
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para la problematización de la realidad social y la instrumentalización del equipo 
responsable de la implementación de los programas. Se trata, por lo tanto, de un 
informe de experiencia del proceso de apropiación, incorporación y superación crítica 
de los fundamentos del PST, con miras a la consolidación de otra propuesta teórico-
pedagógica. Se constató en el proceso de formación y planificación su cualificación, 
a través de la ampliación de conocimientos, expresada en la incorporación de nuevos 
conceptos, métodos, procedimientos, criterios para la selección, problematización 
y mediación pedagógica de los contenidos, sistematizados en secuenciadores de 
clases, apuntando al tratamiento diferenciado de las prácticas de la cultura corporal, 
consideradas en sus dimensiones históricas, políticas, económicas y técnicas, 
apoyadas en los presupuestos de la Pedagogía Crítico-Histórica y del Enfoque Crítico 
Supervisor. 

PALABRAS-CLAVE: Programa educativo deportivo. Segundo Tiempo. Fundamentos 
teóricos y pedagógicos. Pedagogía crítico-histórica. Superación crítica.

Introdução

Com a sua inclusão na Constituição Federal o esporte vem se colocando como uma 
possibilidade de enfrentar, solucionar ou disfarçar problemas sociais, por meio da oferta de 
programas e projetos sociais pelo poder público e/ou entidades privadas e do terceiro setor. 

Em sua manifestação educacional36 apresenta-se como alternativa e incremento à edu-
cação, à transformação social e ocupação do tempo livre de jovens e crianças em situações de 
risco, desfavorecimento e vulnerabilidade social.

Com este propósito o Programa Segundo Tempo (PST) oi criado em 2003 pelo extinto 
Ministério do Esporte37, por meio da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, com o objetivo 
de democratizar o acesso às práticas esportivas, colaborando com a inclusão social, o exercício 
da cidadania, o desenvolvimento de valores sociais, a melhoria das capacidades físicas, a qua-
lidade de vida e a diminuição da exposição aos riscos sociais (Brasil, 2005).

Em seus quase 20 anos de existência o PST foi reformulado e as mudanças mais significa-
tivas foram: nas diretrizes; nos modelos de convênio; na formação e capacitação; na estruturação 
dos núcleos; na aquisição de materiais esportivos; na publicação de materiais pedagógicos; nos 
processos de acompanhamento e avaliação; na diversificação das atividades ofertadas, entre 
outras. 

36 Pode ser oferecido a crianças e adolescentes fora da escola e deve estar referenciado nos princí-
pios da inclusão, participação, cooperação, coeducação e corresponsabilidade. (Tubino, 2007).

37 O Ministério do Esporte teve seu status alterado para Secretaria Especial do Esporte [SEESP], vincu-
lada ao Ministério da Cidadania [MC].
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Entretanto, mesmo com a alteração estrutural, o PST não esteve alheio às contradições 
e fragilidades, sobretudo em relação às incoerências entre a fundamentação teórica e os critérios 
e instrumentos de avaliação (Cf. Silva et al., 2016), além das dificuldades de operacionalização 
das questões metodológicas, como apontaram Araújo et al. (2012).

A fundamentação teórico-metodológica e os materiais de apoio disponibilizados38, 
apesar de trazerem elementos importantes para a implantação do programa, se mostraram 
insuficientes para uma leitura e proposição crítica das práticas da cultura corporal, conside-
radas em suas dimensões históricas, políticas, econômicas e técnicas. Sendo assim, optou-se 
pela apropriação e superação crítica do conteúdo do material disponibilizado, orientada pelos 
pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e da Abordagem 
Crítico-Superadora (ACS).

Em Goiânia o PST39 é ofertado pela Faculdade de Educação Física e Dança da Universi-
dade Federal de Goiás (FEFD/UFG), coordenado por integrantes do Centro de Desenvolvimento 
de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES do Estado de Goiás, responsável 
por sua execução e formação40 continuada e em serviço da Equipe Técnica41.  A oferta acontece 
em dois núcleos para o PST Padrão, um nas dependências da FEFD, e outro na Vila Itatiaia, setor 
vizinho ao Câmpus Samambaia; e um núcleo do PST Universitário, nas dependências da UFG, 
nos Campi Samambaia e Colemar Natal e Silva, ambos em Goiânia. O objetivo é o atendimento 
de 200 crianças e adolescentes, com idade entre 06 e 17 anos, pelo PST Padrão, e de 300 be-
neficiados da comunidade universitária, pelo Universitário.

Inicialmente a atenção recaiu sobre os processos de aquisição de uniformes e materiais 
esportivos, seleção de bolsistas, divulgação e estruturação dos núcleos. Na sequência iniciou-se 
a formação de bolsistas a partir de estudo de obras referentes a opção teórico-metodológica, 
com vistas a apropriação das categorias e conceitos que possibilitassem a reflexão sobre fun-
damentos e diretrizes do programa, bem como, a sua superação. 

Justificativa

Este trabalho se insere numa temática recente e escassa acerca da prática pedagógica 
(orientações metodológicas, escolha de conteúdos e formas de intervenção) em políticas públicas 

38 Disponibilizadas no Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ht-
tps://www.lume.ufrgs.br, acesso em 18/03/2022.

39 Anteriormente o PST foi implantado em convênios pactuados com o governo do Estado de Goiás e 
Prefeitura de Goiânia sobrepondo projetos preexistentes de iniciação esportiva e complementação 
curricular nas escolas (Terra e Mascarenhas 2010; Oliveira, 2010).

40 Pré-requisito para início da oferta do programa, a capacitação e acompanhamento pedagógico era 
realizada pela equipe pedagógica da SEESP/MC. 

41 1 Coordenador Geral, 1 Professor e 3 Monitores para o PST Universitário e 2 Professores e 2 Monito-
res para o PST Padrão.
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de lazer e esporte, conforme mapeamento da produção científica sobre projetos esportivos no 
Brasil realizado por Caron et al. (2018).

Enquanto política pública, buscou-se superar a visão reducionista e pragmática, comum 
aos projetos esportivos, como paliativos das mazelas sociais, além do assistencialismo discrimi-
natório e moralizante de “excluídos” via ocupação do tempo livre contra desvios de condutas.

Acrescenta-se, ainda, a responsabilidade e o compromisso ético-político do projeto com 
a formação humana dos beneficiários, enquanto sujeitos capazes de realizarem uma apreensão 
crítica do esporte e das demais práticas corporais oferecidas, assim como o efetivo exercício 
da cidadania na luta e reinvindicação de diretos, de dignidade social e emancipação humana.

Objetivos

Objetiva-se apresentar os fundamentos teórico-pedagógicos que orientam o desen-
volvimento do PST, com especial atenção aos processos de formação inicial e a continuada em 
serviço. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência do processo de implantação do PST, no qual des-
taca-se a formação inicial e a continuada em serviço, que teve início em janeiro de 2022. Para 
tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa (Gil, 2008), que oportunizou 
a identificação e apropriação de referenciais que auxiliam no processo de elaboração da pro-
posta de ensino e planejamento das intervenções. Realizou-se conjunto de reuniões de estudo 
concomitantemente a oferta do programa, o que possibilitou reflexões e questionamentos sobre 
a proposta teórico-pedagógica em apreço. 

Discussão

Identificou-se que os fundamentos pedagógicos do PST, sintetizados nas obras de 
Oliveira e Perim (2008, 2009) indicam uma educação esportiva pautada na formação de compe-
tências inspirada no Relatório Jacques Delors. Em relação ao esporte, a formação de um cida-
dão “esportivamente culto” (Oliveira & Perim 2008, p.63) se insere numa visão acrítica e idealista 
na qual seria capaz de melhorar a vida das pessoas e da sociedade. O processo de ensino e 
aprendizagem se pauta, via iniciação esportiva, na aquisição e ampliação de habilidades motoras 
(técnicas) conjugadas às formas construtivistas de apreender os elementos constitutivos (táticos) 
das modalidades esportivas.

Propõe-se, em contrapartida, uma compreensão concreta e historicamente situada em 
múltiplas determinações das práticas corporais e, especificamente do esporte, (Soares et al., 
2014; Oliveira, 2018). Isto é, tornando-o educativo via apropriação/objetivação de seus elementos 
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culturais produzidos socialmente. Assim, mesmo num contexto não escolar, essa apreensão, ao 
contrário dos pressupostos desenvolvimentistas e construtivistas presentes nos fundamentos 
pedagógicos do PST, não ocorre por interação adaptativa entre indivíduo, ambiente e tarefa, via 
resolução de problemas, mas pela relação dialética entre forma-conteúdo-destinatário (Lavoura 
& Martins, 2017) mediada pela transmissão-assimilação dos conhecimentos sistematizados. Deste 
modo, a análise abstrativa parte de um movimento sincrético, permeado por contradições, de 
sucessivas aproximações em direção à síntese da totalidade das referidas práticas (Marsiglia, 
Martins & Lavoura, 2019; Saviani, 2021).

Enquanto mediação do processo no interior dessa proposta, segue-se a sistemática 
de formação em serviço, numa abordagem crítica de planejamento coletivo, elaborada a partir 
da experiência desenvolvida e relatada por Palafox (2004), e materializada em sequenciadores 
de aula. 

Considerações finais

Após a identificação de limites na fundamentação teórica do PST mudanças foram 
propostas, a partir da sua apreensão crítica. Métodos e procedimentos para a seleção, proble-
matização e mediação pedagógica dos conteúdos, considerados em suas dimensões históricas, 
políticas, econômicas foram privilegiados. Pautou-se, ainda, a compreensão do esporte como 
direito social e componente cultural humano; a necessidade da compreensão, pelos beneficiá-
rios, dos elementos e capacidades táticas do esporte; a inerente aquisição e desenvolvimento 
de habilidades motoras permeadas por significações objetivas e o ensino do esporte para além 
do tecnicismo e do alto rendimento, mas compreendido como atividade humana historicamen-
te situada e socialmente desenvolvida. No processo formativo identificou-se a importância do 
planejamento, da organização de sequenciadores e da elaboração de planos de aula, a partir 
dos pares dialéticos método/conteúdo e objetivo/avaliação. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS, MULHERES E LAZER: LACUNAS E POSSIBILIDADES

Cláudia Bonalume

RESUMO: Perseguindo o objetivo de mapear lacunas e possibilidades na relação entre 
políticas públicas, mulheres e lazer, a partir de uma pesquisa com movimentos sociais 
brasileiros de mulheres, realizei um estudo bibliográfico, com análise documental e 
entrevistas. Os resultados apontaram para a dificuldade de concretização do lazer 
como direitos social em políticas públicas que contemplem as mulheres, tendo em 
vista suas especificidades, interesses e necessidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Mulheres. Lazer.

ABSTRACT: Pursuing the objective of mapping gaps and possibilities in the relationship 
between public policies, women and leisure, based on a research with Brazilian social 
movements of women, I conducted a study with theoretical and documentary analysis, 
complemented with interviews. The results pointed to the difficulty of realizing leisure 
as social rights in public policies that include women, in view of their specificities, 
interests and needs.

KEYWORDS: Public policies. Women. Leisure.

Introdução

Este resumo expandido faz parte da pesquisa empreendida no doutorado em Estudos 
do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cujo objetivo foi cartografar os terri-
tórios que compõem possíveis relações entre mulheres e lazer, na pauta de Movimentos Sociais 
brasileiros que defendem direitos das mulheres.

Abordar a relação que envolve políticas públicas, lazer e mulheres, é direcionar a reflexão 
ao segmento social que contempla mais da metade da população brasileira, com especificida-
des, histórias, conquistas, preocupações, lutas e anseios diversificados, considerando atraves-
samentos identitários, como classe, raça, sexualidade, profissão e idade. Essas especificidades, 
características e questões são pertinentes, também, à relação entre as mulheres e o lazer.

Para dar conta do objetivo foram selecionados seis Movimentos Sociais atuantes no 
Brasil, quais sejam: a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), a Articulação de Mulheres Brasilei-
ras (AMB), a União Brasileira de Mulheres (UBM), a Confederação Nacional dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras na Agricultura (CONTAG), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a União 
Nacional dos Estudantes (UNE). 
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Com autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG, a metodologia compreendeu 
pesquisa bibliográfica; análise documental que, além dos documentos dos Movimentos Sociais, 
contemplou das Conferências e Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres; e entrevista 
semiestruturada com uma liderança de cada um dos movimentos. Por questões éticas utilizei 
pseudônimos escolhidos pelas entrevistadas, representando mulheres que admiram42. 

Como resultado, a tese defendida foi organizada em cinco partes que remetem a um 
encontro de negociação, evento comum para os Movimentos Sociais: rodada de apresentações; 
reflexões sobre a conjuntura; ordem do dia; carta do encontro: manifesto por um lazer feminista; 
e avaliando o encontro. Trago para cá uma parte da “Ordem do dia”, onde reúno as especificida-
des identificadas que criam barreiras ao lazer das mulheres, relacionadas às políticas públicas.  

O lazer nos marcos legais

O lazer passou a figurar entre os direitos humanos, no cenário mundial, quando incluí-
do na pauta da “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, aprovada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 1948. O Artigo 24 do documento prevê: “Todo ser humano tem direito 
a repouso e lazer, inclusive a [sic.] limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas 
remuneradas”. Na mesma década, no Brasil foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) (Brasil, 1943), que se constituía de uma série de regras que disciplinavam as relações de 
trabalho e nas quais ficavam regulados os períodos de descanso, o direito a férias e o direito à 
previdência social.

Em 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988),  considerou o 
lazer um direito social fundamental de todo o cidadão e cidadã no art. 6º: “são direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. De acordo com Coutinho (1999, 
p. 62), os direitos sociais “permitem ao cidadão uma participação mínima na riqueza material 
e espiritual [e cultural] criada pela coletividade”. Nesta perspectiva, torna-se dever do Estado 
proporcionar às(aos) cidadãs(ãos) o acesso a esses direitos considerados fundamentais, impres-
cindíveis, irrenunciáveis e indelegáveis. 

Além da Constituição federal, ou talvez a partir dela, o lazer aparece em marcos legais, 
tais como: na Lei do SUS; no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); no Estatuto da Cidade; 
no Estatuto do Idoso; na Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, na Lei Maria da 
Penha, entre outros. Essa última, tratando de mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, aponta o lazer entre os direitos a serem garantidos. 

42 As representantes foram assim nominadas: AMB - Flora; MMM - Dora; UBM Loreta; CUT - Margarida; 
CONTAG - Margarida do Campo; UNE - Helenira.
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Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos 
à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao aces-
so à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 2006).

A chegada do lazer a este patamar, acompanhado da prescrição de igualdade, sem 
distinção de qualquer natureza, incluída na Constituição federal, representou um progresso e 
afirmou o desafio de avançar do marco legal para a vida real. As reivindicações que encontra-
mos nos documentos dos movimentos que participam desta pesquisa, bem como nas falas das 
entrevistadas, trouxeram indicativos de que, isoladamente, a previsão legal não tem dado conta 
de garantir o direito ao lazer.

O lazer e as políticas públicas no Brasil e as mulheres

A maior parte das leis que elenquei inclui o lazer entre as responsabilidades do Estado, 
no entanto, uma das dificuldades de fazer com que ele passe a ser visto e tratado como direito 
está relacionada à escassez de políticas públicas. Menicucci (2006) destaca que, no campo do 
lazer, elas são iniciativas relativamente recentes e que, apesar de já terem existido ações que 
constituiriam uma política nacional de lazer, ainda não se poderia assumi-las como algo explícito, 
articulado ou concretizado, por ser o lazer realizado de modo frágil e desarticulado. Apesar de 
tratar-se de uma referência datada em 2006 (de Menicucci), as entrevistadas desta pesquisa, 
mais de uma década após, não indicaram perceber avanços na questão, em especial, no tocante 
às políticas públicas de lazer que contemplem as mulheres.

O lazer como direito social é um paradoxo, e, por esse motivo, entendo que sua garantia 
pressupõe um conjunto de superações individuais e coletivas que constroem verdadei-
ras arenas culturais. Esses espaços de disputa simbólica, em que os conflitos não são 
cirurgicamente tratados, forjando uma espécie de ‘eugenia intelectual’ são fundamentais 
para a conquista do lazer como direito social, mas principalmente, para a consolidação 
e o fortalecimento do processo democrático (Silva, 2015, p. 161).

Diante da diversidade e complexidade de questões que demandam atitude e enfren-
tamento, por parte do Estado, a política pública deveria constituir-se a partir das demandas da 
sociedade que traduzem uma gama de necessidades das cidadãs e dos cidadãos, especialmente 
aquelas(es) que têm mais dificuldade de acesso aos direitos sociais, por ações de qualidade, 
construídas de forma participativa e integrada. 

Com vistas a contribuir com a conscientização de gestores(as) públicos(as) sobre as 
questões a serem observadas no desenvolvimento de políticas públicas de lazer, alguns aspectos 
precisam ser considerados nos processos de planejamento, desenvolvimento, acompanhamento 
e avaliação: 
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trabalhar os diversos interesses humanos (conteúdos culturais do lazer); construir o 
equilíbrio entre o consumo e prática das atividades culturais; ampliar o acesso às mani-
festações da cultura erudita; resgatar as manifestações da cultura popular; criticar as da 
cultura de massa; e ser uma forma de contribuir para a conscientização dos envolvidos, 
com a compreensão da dupla dimensão educativa do lazer, sem que isso signifique 
abandono das características de ludicidade dos momentos de lazer (Melo, 2003, p.126).

No entanto, apesar da previsão legal, das contribuições dos estudos e de as necessi-
dades da população aumentarem as ações do poder público vão sendo restringidas e afetam 
de modo particular as mulheres. A resolução da CUT afirma: 

80. A ausência de serviços públicos de qualidade tem seus efeitos nefastos espe-
cialmente sobre as mulheres. Na falta desses serviços, são as mulheres as principais 
responsáveis em garantir o bem-estar de todos: a socialização das crianças, o cuidado 
com os/as doentes, a busca por alimentos (Central Única dos Trabalhadores, 2014, p.33).

A CUT aponta para a centralidade das responsabilidades sobre a família nas mulheres 
o que as sobrecarrega, reforça a divisão sexual do trabalho que as oprime e interfere na dis-
ponibilidade de tempo para nós mesmas e, como consequência, afeta o nosso lazer. Estes e 
outros fatores, além de restringirem as vivências de lazer de muitas mulheres, parecem estar 
constrangendo as demandas por políticas públicas. 

Amaral (2004) destaca que as opções públicas e privadas de acesso ao lazer no Brasil, 
historicamente, foram formuladas e desenvolvidas a partir de premissas que encobriram a inclu-
são das mulheres, já que, na maioria das vezes, não as consideraram na elaboração, organização 
e instituição dos programas e projetos de lazer. 

Pensando em possibilidades de superação destas barreiras, a resolução 208 da I CNPM 
demanda atenção para a relação mulheres, esportes e/ou atividades físicas e lazer. 

Considerar as práticas esportivas como ações educativas fundamentais, formativa e 
de saúde, que deverão contemplar ações conjuntas com os profissionais de educação 
física, com o objetivo de desenvolver metodologias de atividades físicas atentando para 
a dimensão de gênero, referenciando conteúdos e práticas na área da educação física 
e esportiva, e de lazer (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2004, p. 135).

Tomando como premissa que introduzir políticas específicas ou que tenham a preo-
cupação de incluir as mulheres, assegurar o lazer como um direito, assume relevância por se 
colocar como um fator essencial à promoção da cidadania, à inclusão social e ao desenvolvi-
mento humano, entendo que as ações educativas demandadas podem contribuir para que o 
conteúdo físico-esportivo, mas não só ele, seja conhecido, acessado e, quem sabe, demandado 
pelas mulheres. 
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Parece ter sido esta a direção adotada no Plano Nacional de Políticas para Mulheres 
(PNPM) 2013-2015 (Brasil, 2013). Consta que sua elaboração considerou o quadro de emergência 
de novas e renovadas ações e de políticas públicas para as mulheres, buscando contemplar e 
assegurar o direito ao lazer, dando ênfase ao estímulo às práticas esportivas pelas mulheres e 
à ampliação de sua participação nos programas e projetos públicos voltados para o esporte e 
o lazer. 

Gregory (2014) ressalta, em relação ao III PNPM, que houve uma determinação com 
relação à promoção e ao fortalecimento da participação das mulheres no lazer, mas chama a 
atenção para o fato de que ampliar e qualificar a participação não seja uma questão isolada, pois 
isto demanda uma conjunção de esforços que vai além, inclusive, do poder público. 

As entrevistadas da pesquisa trouxeram a pouca visibilidade do direito ao lazer entre os 
próprios movimentos sociais de mulheres. Flora afirma: “Tem a ver com o pouco acúmulo desse 
debate, do ponto de vista da política pública” e complementa:

Existem poucas, poucas políticas, né? A gente vai para a praia, tem serviços ali; quem 
tem praia. A gente dependente muito das nossas próprias riquezas naturais para ter uma possi-
bilidade de lazer. A gente tem poucos parques, a gente tem praças depredadas, também tem 
uma visão do lazer como estar na praça, estar no parque, mas tem tantas outras possibilidades 
que não são garantidas, né? E eu acho que a gente tem uma precariedade da política de lazer 
nesse sentido, pelo menos, talvez, eu desconheça, mas eu acho que ela está muito distante.

Considerações finais

Garantir que o poder público desse conta de atender a anseios, como o de Flora, de-
manda um olhar atendo às diversidades dos públicos beneficiários das políticas públicas de lazer, 
no sentido de garantir que as demandas e necessidades de cada segmento sejam consideradas 
determinantes das ações.

No caso das mulheres, questões como família, cultura, dupla jornada, violência, inter-
seccionalidades e outras precisam ser pensadas de forma transversal e intersetorial para que as 
políticas públicas de esporte e lazer as alcancem e possam ser por elas acessadas.
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PARA ALÉM DO TERMO “ESPORTE E LAZER” NAS POLÍTICAS DE LAZER

Marcus Peixoto de Oliveira

RESUMO: Ainda que importantes avanços tenham ocorrido nos últimos anos em re-
lação ao entendimento das manifestações culturais do lazer, o cenário deste Direito 
Social na configuração das políticas públicas do setor ainda carece de atenção, tanto 
do meio político/burocrático quanto acadêmico. Há, em ambos os espaços, uma 
amálgama representada pelo termo “esporte e lazer”, que urge, não um completo 
deslocamento, mas uma ampliação do olhar para as inúmeras possibilidades de 
práticas para além do desporto. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as políti-
cas de lazer nos mais diversificados setores da Administração Pública do município 
de Maricá-RJ. Para tal, foi realizado um estudo qualitativo, descritivo com a análise 
de documentos oficiais da Prefeitura Municipal. Com a lupa sobre palavras e termos 
relacionados ao lazer, estendido às classificações dos seus conteúdos e manifesta-
ções, foi possível identificar a intersetorialidade do campo, e a complexidade da sua 
implementação. Ao final da pesquisa, é evidenciado o quanto as políticas de lazer 
são amplas, para além de limites institucionalizados.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas de lazer. Conteúdos culturais. Direito social. 
Prefeitura Municipal de Maricá-RJ.

ABSTRACT: Although important advances have occurred in recent years in relation 
to the understanding of cultural manifestations of leisure, the scenario of this Social 
Right in the configuration of public policies in the sector still lack attention, both from 
the political/bureaucratic and academic environments. There is, in both spaces, an 
amalgamation represented by the term “sport and leisure”, which urges, not a complete 
displacement, but an expansion of the look at the countless possibilities of practices 
beyond sport. This research aimed to analyze leisure policies in the most diverse 
sectors of the Public Administration in the municipality of Maricá-RJ. To this end, a 
qualitative, descriptive study was carried out with the analysis of official documents 
of the City Hall. With the magnifying glass on words and terms related to leisure, 
extended to the classification of its contents and manifestations, it was possible to 
identify the intersectoriality of the field, and the complexity of its implementation. 
At the end of the research, it is evidenced how broad leisure policies are, beyond 
institutionalized limits.
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Introdução

O lazer é compreendido como dimensão cultural construído por meio da vivência lúdica 
de suas manifestações, em um tempo-espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, esta-
belecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente 
com o trabalho produtivo (GOMES, 2004). Melo e Alves Júnior (2003), reforçam que o lazer deve 
ser entendido como um elemento da cultura, cercado por um conjunto amplo e complexo, que 
abarca valores, linguagens e manifestações, ritos, símbolos, relações sociais, disputas de poder 
e manipulação. Em suma, são atividades culturais em seu sentido mais amplo, englobando os 
diversos interesses humanos, suas diversas linguagens e manifestações.

Segundo o sociólogo francês Dumazedier (1979), existem conteúdos culturais do lazer 
que podem ser elencados, sendo eles: artísticos; manuais; intelectuais; sociais; e físico esportivos. 
Camargo (1980) e Schwartz (2003) acrescentaram à classificação os interesses turísticos e virtuais, 
respectivamente. O enquadramento das atividades de lazer traz contribuições importantes para 
a compreensão do campo, contudo, corroborando com Gomes, Debortoli e Silva (2019), clama-se 
atenção quanto às intercessões entre as categorias, a fluidez dos conteúdos culturais, possibi-
litando uma infinidade de novos interesses, e principalmente, a relação destes com o contexto 
histórico-social e cultural de cada território. 

Segundo Isayama e Stoppa (2017), o reconhecimento do lazer como um Direito Social, 
amparado pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988, foi importante, pois abriu possibilidades 
para se reivindicar do poder público, formas para sua materialização no cotidiano de vida do 
cidadão brasileiro. Entretanto, diferentemente da educação, previdência, saúde, entre outros, 
não há definição clara de mecanismos, diretrizes, objetivos e regras institucionais que deveriam 
orientar a concretização do direito ao lazer (MENICUCCI, 2006).

Tradicionalmente no ambiente político/burocrático das instituições brasileiras, o lazer se 
apresenta profundamente interligado ao esporte, em muito, como consequência de uma histórica 
aproximação entre ambos no meio acadêmico/científico. Para Melo e Alves Junior (2003), o des-
porto e como o exercício físico estão entre as manifestações culturais do lazer mais procuradas 
e mais difundidas pelos meios de comunicação. Consequentemente, esta interseção pode ser 
observada de modo institucional na administração pública, sendo comum configurarem uma 
pasta única como, por exemplo, as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer. Muitas vezes o 
lazer é gerido como um apêndice do esporte, e não como um direito social que perpassa diver-
sos setores, como educação, turismo, cultura, urbanismo, assistência social, saúde, entre outros. 
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Justificativa e Objetivos

Logo, esta pesquisa atua como mais uma contribuição às investigações no campo das 
políticas de lazer, amparada na justificativa de que seja necessário extrapolar a relação com a pasta 
esportiva. Deste modo, considera-se o objetivo geral: analisar a inserção do lazer nas políticas 
públicas do município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A escolha de um ente subnacional 
se deu pela compreensão de que este possui uma relação mais próxima com os beneficiários 
das respectivas ações e intervenções públicas. Especificamente, propõe-se identificar as pastas 
administrativas municipais que possuem relação direta com o lazer, os respectivos parâmetros 
de gestão; levantar os recursos financeiros direcionados para tal finalidade; e comparar os dados 
encontrados com aqueles em que o termo lazer é institucionalmente representado - Secretaria 
de Esporte e Lazer, função orçamentária Desporto e Lazer, e Subfunção Lazer. 

Recursos metodológicos e bases teóricas

Quanto aos recursos metodológicos, este estudo se configura como uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, de caráter descritivo de acordo com os objetivos anteriormente apre-
sentados. Quanto aos procedimentos técnicos, enquadra-se no tipo documental, no qual foram 
investigados os seguintes objetos: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA), ambas do ano de 2019. No primeiro documento foi possível localizar o Órgão do 
Executivo, as Funções e Subfunções orçamentárias, e parâmetros de gestão intitulados como 
“Programas de governo”, “Objetivos” e “Indicador no plano plurianual”. Já no segundo, identifica-
ram-se os valores destinados.

Inicialmente, foi realizada uma busca na LDO através do descritor “lazer”. Uma vez es-
gotados os registros, houve uma nova investida, desta vez com a atenção voltada para palavras, 
termos e expressões que abarcasse os interesses culturais do lazer elaborados por Dumazedier 
(1979), Camargo (1980), Schwartz (2003) e Marcellino (2007), assim como possíveis novas clas-
sificações defendidas por Gomes, Debortoli e Silva (2019), em que leva-se em consideração 
peculiaridades históricas , culturais, políticas, éticas e estéticas que expressam diversidades e 
singularidades locais.

Análise de resultados

Após análise de conteúdo documental, foram levantados oito Órgãos Municipais com 
ações relacionadas ao lazer. Neste resumo, serão apresentados os destaques de cada um deles, 
e grifados em negrito onde foi possível identificar a relação com o setor:  

1. Secretaria Geral e de Governo. Com a ação “Música para Transformar” direcionada 
aos servidores do município e enquadrada na Função Orçamentária número 13 - 
Cultura, e Subfunção Difusão Cultural.
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2. Secretaria de Cultura. 10 ações como parte do Programa de Governo chamado “Ma-
ricá das artes, da leitura e do patrimônio histórico”. Destaque para a ação “Fomento 
a Projetos em Arte e Cultura” sendo o maior orçamento da pasta, R$3.350.000,00. 

3. Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher. Consta a ação “Mu-
seu Municipal de Identidade Afro”. De acordo com o Indicador no plano plurianual, 
a métrica seria “a população negra atendida através do resgate social, formação 
profissional, entretenimento e lazer”.  A despesa seria alocada na Função Orça-
mentária número 14 - Direitos da Cidadania.

4. Secretaria de Obras. Destaque para a ação “Construção de Recifes Artificiais”, per-
tencente ao Plano de Governo “Balneabilidade de Praias e Lagoas”. De acordo com 
a descrição do objetivo, pretende-se “promover a balneabilidade costeira visando 
o mergulho recreacional, com segurança com segurança à população usuária (...)”. 
Vale mencionar também a ação “Construção de Praças e Edificações de Esporte e 
Lazer”, com financiamento enquadrado na Função Orçamentária número 27 - Des-
porto e Lazer, Subfunção Lazer. 

5. Companhia de Desenvolvimento de Maricá. Com o objetivo de realizar a gestão 
de bens e áreas públicas, opera a ação “Aquisição e Implantação dos Módulos de 
Quiosques”. Considerando que a cidade está no litoral, estes estabelecimentos 
concentram inúmeras possibilidades de práticas de lazer, principalmente as sociais. 

6. Secretaria de Conservação. Com recursos alocados na Função Orçamentária 15 - 
Urbanismo, destinados à ação “Manutenção de Praças, Canteiros e Áreas Públicas”, 
compreendendo a praça como um importante espaço de estímulo e indução ao lazer. 

7. Secretaria de Turismo. As ações desta pasta estão com os recursos alocados na 
Função Orçamentária 23 - Comércio e Serviços, na Subfunção Turismo. São ao 
todo oito ações no Programa de Governo chamado “Desenvolvimento e Fomento 
do Turismo e Atividades de Lazer, destacando Carnaval e desfile de Escolas de 
Samba com o maior orçamento, R$6.710.000,00 

8. Secretaria de Esporte e Lazer. Nesta pasta está o maior número de ações rela-
cionadas ao lazer, 14 no total. Foi excluída apenas a ação “Apoio a Desportistas” 
por ter como produto (nome dado pela LDO) “Atletas de Alto Rendimento”. Outras 
ações, que assim como a anterior, possuem recursos enquadradas na Subfunção 
Desporto de Rendimento foram consideradas como manifestações de lazer pelo 
produto ser “Pessoas Atendidas” e metas de beneficiários que variam de 220 a 2700 
atendimentos, dentre elas estão “Implantação da Escolinha de Beach Soccer e de 
Capoeira”. Todas as 14 ações estão no mesmo Programa de Governo: “Socializando 
Atividades Esportivas”. Os mesmos Objetivos: “Desenvolver atividades esportivas 
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diferenciadas na cidade”. Assim como Público alvo e Indicador no plano plurianual. 
O maior orçamento, R$6.771.000,00, está na Subfunção Desporto Comunitário com 
a ação “Esporte para Todos”.

Após a análise do lazer nos oito órgãos do Governo Municipal, fica nítido o quanto é 
ampla e transversal a implementação de políticas públicas deste Direito Social. Foram identifi-
cadas 40 ações, com os recursos financeiros alocados em sete distintas Funções Orçamentárias: 
12 - Educação; 13 - Cultura; 14 - Direitos da Cidadania; 15 - Urbanismo; 18 - Gestão Ambiental; 23 
- Comércio e Serviços; 27 - Desporto e Lazer. Desmembrando para as Subfunções, são ao todo 
nove diferentes enquadramentos, reforçando o quão restrito é analisar apenas as instituições e 
parâmetros de gestão que possuem o termo lazer no nome.

A título de comparação, a Secretaria de Esporte de Lazer possui 15 ações, contra as 40 
identificadas, sendo que destes, dois estão alocados na Função Orçamentária 12 - Educação. 
A Função 27 -  Desporto e Lazer atende financeiramente apenas dois órgãos (da respectiva 
pasta e da Secretaria de Obras) dos oito analisados. Quanto ao volume de recursos, com base 
nas informações observadas na LOA, a Secretaria de Esporte e Lazer, possuía orçamento de 
R$23.740.612,11; a Função 27 - Desporto e Lazer chegou à quantia de R$25.697.612,11; e a Subfunção 
Lazer apenas R$2.800.000,00. Em contrapartida, a análise feita nesta pesquisa chegou ao total 
de R$132.667.293,85 orçados para as políticas públicas de lazer em 2019, na cidade de Maricá.

Considerações finais

Encaminhando para as considerações finais, acredita-se que para um maior entendi-
mento e compreensão das intervenções públicas em lazer, é premissa que o agente pesquisador 
não se furte em ampliar o olhar para as suas inúmeras possibilidades de manifestações culturais. 
Certamente a fluidez do campo requer um debruçar sobre o objeto que esta pesquisa, dentro 
das suas pretensões, não esgota. Uma lupa em cada projeto e ação fomentada pela Administra-
ção Pública Municipal poderá desvendar outras práticas de lazer, assim como novas demandas 
poderão surgir, reforçando a complexidade deste Direito Social.  
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TRAJETÓRIAS, SABERES E AÇÕES DOS(AS) GESTORES(AS) PÚBLICOS(AS) 
DE ESPORTE E LAZER NO MINISTÉRIO DO ESPORTE (2003-2018)

Ana Pintos

RESUMO: Buscando analisar trajetórias, a pesquisa de Doutorado, apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (PPGIEL) da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), visa investigar os saberes e as ações dos 
gestores federais de esporte e lazer que atuaram no Ministério do Esporte (2003-2018), 
considerando suas experiências de lazer, formação e atuação profissional, assim como 
possíveis limites e contribuições para a gestão de políticas públicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Esporte. Lazer. Política. Formação. Atuação.

Resumen: Buscando analizar trayectorias, la investigación de doctorado, presentada 
al Programa de Posgrado Interdisciplinario em Estudios del Ocio (PPGIEL) de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), tiene como objetivo investigar los 
conocimientos y acciones de los gestores deportivos federales y ocio que trabajaron 
en el Ministerio de Deportes (2003-2018), considerando sus experiencias de ocio, 
formación y desempeño profesional, así como posibles límites y aportes a la gestión 
de las políticas públicas.

PALABRAS-CLAVE: Deporte. Recreación. Política. Formación. Actuación.

Introdução

O poder público cuja representação está centrada na figura do gestor tem a incumbên-
cia de analisar e interpretar a política, bem como de efetuar os direcionamentos instrumentais 
necessários para a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas. Isto porque “o acesso 
ao esporte e ao lazer não é somente um projeto de governo, e está presente no aparato legal do 
Estado brasileiro, com sua importância reconhecida e necessitando ser implantado, portanto, 
como projeto de Estado” (Lazzarotti, 2007, p 112).

No âmbito federal, foco deste estudo, o esporte já esteve vinculado a diferentes seto-
res, de diversas formas. Somente em 2003, o esporte ganhava independência jurídica, técnica, 
administrativa e orçamentária. Athayde (2015) ressalta que, até o governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, as políticas esportivas careciam de melhor organicidade e estruturação no 
planejamento governamental. 

Assim, conhecer o histórico dos gestores públicos e ter a compreensão que eles pos-
suem sobre o papel que desempenharam (tendo por base a estrutura organizacional da qual 
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fizeram parte) significa identificar o caminho percorrido por eles até assumir o lugar profissional 
que conquistaram, buscando perceber as marcas que deixaram.

Face ao exposto, esta pesquisa apresenta, como objetivo geral, analisar as trajetórias 
dos(as) gestores(as) que chefiaram as Secretarias Nacionais do Ministério do Esporte (SNDEL e 
SNELIS)43, as quais eram responsáveis pelo esporte de participação, seus saberes e escolhas 
realizadas e justificativas, os desdobramentos dessas políticas públicas, assim como pelos de-
safios postos a esses direitos na agenda política do país. 

Metodologia

Minha opção foi por uma pesquisa social qualitativa. Vista a amplitude deste tipo de 
pesquisa, o estudo combina a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, o que permite 
uma investigação mais minuciosa.

E, por fim, como instrumento de coleta de dados da pesquisa de campo, vislumbra-se 
a aplicação de entrevistas semiestruturadas, aquelas em que o entrevistador possui um ponto 
de partida e uma diretriz a seguir. E no que diz respeito ao tratamento dos dados, fiz opção pela 
técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). 

Resultados e discussão

Por estar garantido no texto constitucional, o acesso ao esporte e ao lazer deve ser 
assegurado aos cidadãos brasileiros, por meio de uma ação ativa (positiva) do poder público ou 
da administração pública (gestão pública) que é definida como o poder de gestão do Estado.

O poder público cuja representação está centrada na figura do gestor tem as incumbên-
cias de analisar e de interpretar a política, bem como de efetuar os direcionamentos instrumentais 
necessários para a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas. 

No âmbito federal, foco deste estudo, o esporte já esteve vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), de diferentes formas, enquanto divisão, departamento e secretaria nacional. 
Em 1990, o governo criou a Secretaria de Desportos da Presidência da República que passou a 
responder pela temática. Em 1995, surgiu o Ministério Extraordinário do Esporte, mas ainda cabia 
à Secretaria de Desporto, vinculada ao MEC, o apoio técnico e administrativo. Três anos depois, o 
ministério englobou o tema turismo e passou a ser chamado de Ministério do Esporte e Turismo. 
Somente em 2003, a partir do primeiro mandato do então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, 
o esporte ganhava independência, jurídica, técnica, administrativa e orçamentária.

43 A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer (SNDEL) respondeu pelo esporte 
de participação, de 2003 a meados de 2010. A partir de então, a Secretaria Nacional de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) passou a tratar não só do esporte de participação como 
também do esporte educacional (até então sob responsabilidade da Secretaria de Esporte Educa-
cional – SNEED). 
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A partir da definição do esporte enquanto direito social e fator de desenvolvimento hu-
mano, no momento de criação do órgão, o Ministério do Esporte assumiria a responsabilidade 
de desenvolver uma política focada na democratização do acesso ao conhecimento e na prática 
esportiva, desde a inclusão social até o alto rendimento. 

A partir da I Conferência Nacional do Esporte, em 2004, o Ministério do Esporte deu 
um passo rumo à criação da Política Nacional do Esporte, indicando a formulação do Sistema 
Nacional do Esporte (SNE). A construção deste sistema foi a temática central da II Conferência, 
realizada em 2006, apresentando quatro eixos fundamentais: organização, agentes e competên-
cias; recursos humanos e formação; gestão e controle social; e financiamento. A III Conferência 
Nacional do Esporte - “Por um Time Chamado Brasil” - foi realizada em 2010, tendo como foco as 
discussões do Plano Decenal de Esporte e Lazer, anunciando o olhar da gestão federal voltado 
para os megaeventos esportivos, dentre outras questões. 

No ano subsequente, o Decreto44 nº 7.529, de 21 de julho de 2011, previu a reestruturação 
do Ministério do Esporte, demarcando um novo momento das políticas públicas de esporte e 
lazer no Brasil, a partir da criação da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social (SNELIS), da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e da ma-
nutenção da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. A SNELIS passou a responder 
pelas políticas sociais – educacional e lazer/participação. 

Tal decreto denota a influência dos megaeventos esportivos internacionais previstos 
para o país. Percebo que, ao menos em termos estruturais (configuração estabelecida), há a 
priorização do esporte de alto rendimento, o que poderia trazer impactos nas políticas voltadas 
para a inclusão social. 

Não obstante, em 2016, o país viveu o impeachment da então presidente Dilma Rous-
seff. O caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, resultando na cassação do mandato. Este foi 
considerado um episódio que provocou reviravolta política e gerou riscos e incertezas quanto ao 
futuro das políticas sociais em desenvolvimento nas diversas áreas. Por fim, o vice-presidente, 
à época, Michel Temer, assumiu o comando, prometendo “colocar o Brasil nos trilhos” (Amorim, 
Prazeres, & Marchesan, 2016). 

Sobre os(as) gestores(as) do Ministério do Esporte (2003-2018)

No que diz respeito à composição do primeiro escalão, pode-se dizer que o histórico 
do Ministério do Esporte pode ser dividido em quatro momentos. O primeiro, durante os dois 
mandatos do ex-presidente Lula (2003-2011) e o início do governo da ex-presidente Dilma 

44 A partir desse decreto, as secretarias que compunham o Ministério do Esporte foram reformuladas, 
sendo as duas principais alterações: a incorporação da SNDEL à SNEED (que passou a se chamar 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNELIS); e a criação da Secre-
taria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor.
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Rousseff (2011-2016), caracterizado pela criação, estruturação e desenvolvimento da gestão do 
esporte, sob o comando de Agnelo Queirós (2003-2006), seguido de Orlando Silva (2006-2011). 
Integrante do PCdB, Agnelo Queirós formou-se em Medicina e atuou como deputado pelo Dis-
trito Federal, licenciando-se do cargo de ministro, para candidatar-se ao Senado Federal (Brasil, 
2016). Paulista, jurista e político, Orlando Silva foi eleito, em 2014, como deputado federal, antes 
de chefiar o Ministério do Esporte, foi secretário nacional do Esporte e secretário nacional de 
Esporte Educacional (Brasil, 2016).

O segundo momento foi marcado pela reconfiguração do desenho institucional (2011), 
provocando tanto a manutenção quanto a fusão de setores, bem como o surgimento de uma 
nova secretaria. Aliás, alguns meses pós-transição, o então ministro do Esporte, Orlando Silva, 
transferiu o comando da pasta para Aldo Rabelo que permaneceu à frente do ministério durante 
quatro anos (2011-2015). Jornalista e redator, a trajetória de Aldo Rabelo foi construída no campo 
político, com a passagem por diferentes pastas do setor público. Antes de assumir o ME, foi 
ministro das Relações Internacionais no governo Lula e, após sair do ME, assumiu o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação e, posteriormente, também foi ministro da Defesa no governo 
Dilma (Brasil, 2016). 

O terceiro momento considerou a gestão de George Hilton (2015-2016) e a atuação de 
Ricardo Layser que efetuou uma breve passagem pelo principal cargo do Ministério do Esporte 
(março a maio de 2016). O radialista George Hilton integrou alguns partidos (PSL, PL e PRB), atuan-
do como deputado estadual e deputado federal, antes de assumir o Ministério do Esporte pelo 
PRB. Com formação em Administração Pública e Ciências Sociais, Ricardo Layser construiu uma 
trajetória no Ministério do Esporte, integrando a gestão, desde a sua criação (2003), e atuando 
como secretário nacional de Esporte Educacional, secretário-executivo para os Jogos Pan-A-
mericanos e secretário nacional de Alto Rendimento (Brasil, 2016). Visto este histórico, Ricardo 
pode ser considerado o gestor (de primeiro e segundo escalões) com mais tempo à frente do ME. 

A propósito, 2016 pode ser considerado emblemático, em razão do afastamento de 
Dilma Rousseff.  E Michel Temer (PMDB), tendo assumido o poder, delegou a Leonardo Picciani 
(integrante do mesmo partido), a missão de comandar o Esporte (2016- 2018). Com formação 
em Direito, Leonardo Picciani exerceu mandatos como deputado federal, pelo estado do Rio de 
Janeiro e, na administração pública, foi secretário de Habitação do Rio de Janeiro. 

O quarto e último momento considerou a atuação de Leandro Cruz Fróes da Silva à 
frente da pasta ministerial (2018), seguido de sua extinção e consequente incorporação (Brasil, 
2020) ao Ministério da Cidadania. Leandro Cruz possuía formação em Direito e experiência na 
área do direito público e, antes de assumir a pasta ministerial, foi secretário da Defesa Civil de 
Nova Iguaçu/RJ (2006-2008). Atuou como assessor técnico da liderança do PMDB, na Câmara 
dos Deputados (2015), e foi secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
(SNELIS), período que antecedeu a sua condução a Ministro do Esporte (2016-2018).
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Levando em consideração o recorte temporal escolhido (2003-2018), realizei um prévio 
levantamento dos dados e constatei que, no transcorrer desse tempo (15 anos), o Ministério do 
Esporte contou com sete ministros e dez secretários(as) nacionais. Sendo estes(as) últimos(as), 
portanto, os(as) gestores(as) responsáveis pela condução das Secretarias finalísticas que trataram 
sobre o esporte de participação (SNDEL e SNELIS), foco desta pesquisa, que está em andamento.

Considerações preliminares da pesquisa

Em linhas gerais, é possível perceber que, ao longo de 15 anos (2003-2018), ocorreram 
transições de governos, reestruturações organizacionais no âmbito do Ministério do Esporte, 
consequente alternância de gestores/as (secretários/as nacionais, diretores/as e coordenadores/
as gerais), mudanças significativas de rotas, permeadas por disputas políticas e, não diferente, 
por acertos e contradições. 

Observando esse conjunto de fatores, Isayama et al. (2008) afirmam que seja possível 
considerar que “estamos diante de uma trama complexa que orienta e é orientada pela ação dos 
gestores públicos envolvidos com o esporte e o lazer”. Neste sentido, faz-se necessário “mer-
gulhar” no histórico da gestão federal, buscando conhecer os diversos fatores que participam 
dessa trama, a qual organiza o esporte e o lazer enquanto direito no país, e ir além de nossas 
idealizações e suposições, buscando compreender a complexidade de fatores e motivações 
envolvidos nas gestões. 
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ATIVISMO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO: RESSIGNIFICANDO OS 
ESPAÇOS PÚBLICOS PARA O LAZER

Loren Salles Souza Pereira
Silvia Cristina Franco do Amaral

 RESUMO: A abertura da Avenida Paulista aos domingos para as pessoas, a partir de 
2015, que foi protagonizada por grupos ativistas urbanos, o lazer passou a ter mais 
um espaço na cidade de São Paulo. Esta ação se tornou uma política pública mu-
nicipal - Lei Municipal 16.607. Esse trabalho pretende entender como esses grupos 
atuaram e atuam na tentativa de promover uma nova relação das pessoas com o es-
paço, reivindicando o uso para o Lazer dos espaços públicos na cidade de São Paulo. 
O trabalho almeja entender também como o poder público se articula com esses 
atores sociais, a fim de compreender qual o caminho foi percorrido para a aprovação 
da Lei Municipal-16.607. A pesquisa realizar-se-á através do método qualitativo, por 
meio de entrevista semiestruturada com os membros dos grupos selecionados e 
representantes do poder público que mantém contato com esses grupos, bem como 
na investigação de fontes documentais  sobre este processo. Está pesquisa é parte 
constitutiva do desenvolvimento da Tese de Doutoramento que está sendo realiza-
da no Programa de Pós-Graduação em Educação Física, na área de concentração 
Educação Física e Sociedade, da Universidade Estadual de Campinas.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Cidade. Espaço público. Ativismo. Políticas públicas. 

ABSTRACT: The opening of Avenida Paulista to pedestrians on Sundays, which was 
brought about by urban activist groups, provided more space for leisure in the city 
of São Paulo. This opening became a municipal public policy - Municipal Law 16.607. 
This work intends to understand how these activist groups acted and continue to act 
in attempting to promote a new relationship between people and space, wherein 
public spaces in the city of São Paulo are being claimed for leisure. This work also 
aims to understand the relationship between (public power) and these social actors, 
in order to understand the path taken towards the approval of Municipal Law-16,607. 
The research will follow a qualitative approach, including semi-structured interviews 
with members of the selected activist groups and representatives of the (public 
power) that maintains contact with these groups, as well as through the investigation 
of documentary sources relating to this process. This research constitutes part of 
the development of a Doctoral Thesis that is being conducted in the Postgraduate 
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Program in Physical Education, in the area of Physical Education and Society, at the 
State University of Campinas.

KEYWORDS: Leisure. City;.Public space. Activism. Public policy.

Introdução

Ao se pensar na Avenida Paulista, a primeira imagem e/ou ideia que vem à mente é:  
elite, mercado, carro. Hoje, pelo menos aos domingos, pode-se imaginar outro cenário, ela é 
para as pessoas, para os ciclistas, pedestres, arte, música, enfim, pode-se imaginar um espaço 
público com diversas possibilidades de experiências sociais, sobretudo, de Lazer. Assim, pode 
ser considerada uma forma de ressignificação de um espaço, que antes, era uma via de loco-
moção urbana, sendo hoje, também, uma possibilidade de experimentar a cidade. O programa 
Ruas Abertas já recebeu diversos prêmios, como a 60ª edição do Prêmio APCA, concedido pela 
Associação Paulista de Críticos de Arte, e foi oficializado através de lei municipal 16.607, em de-
zembro de 2016. A Avenida Paulista, e outras 29 avenidas da cidade de São Paulo, passaram a ser 
abertas para as pessoas e fechadas para o tráfego de veículos durante os domingos. Essa política 
pública, advinda de embates envolvendo diversos atores sociais, despertou e ainda desperta, 
debates entre as demandas contra e a favor, dessa política. O movimento, de abertura de ruas 
para o lazer, não teve sua origem no Brasil. É um movimento que já é experenciado por diversas 
cidades de vários países ao redor do mundo. Para Moraes (2016), em estudo com abordagem de 
“cidade para pessoas”, afirma que no contexto do urbanismo tático, em 1965, em Seattle (EUA) 
nasceu o projeto Domingos de Bicicletas, quando as ruas foram fechadas aos veículos motori-
zados e abertas às bicicletas (Urbanismo Tático, 2012). Posteriormente, surgem as Ruas Abertas 
na Colômbia e nos Estados Unidos. No Brasil, o projeto paulistano Ruas Abertas, que se desen-
volve em modelo semelhante, que deu origem a Lei Municipal-16607, vem de forte atuação de 
movimentos sociais, caracterizados, neste estudo, como grupos ativistas urbanos. Está pesquisa 
é parte constitutiva do desenvolvimento da Tese de Doutoramento que está sendo realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Educação Física, na área de concentração Educação Física e 
Sociedade, da Universidade Estadual de Campinas.

Justificativa

A pesquisa almeja estabelecer relações entre Lazer e Cidade, Espaço Público, Políticas 
Públicas e os Movimentos Sociais na cidade de São Paulo. A ideia é trazer à luz, reflexões a res-
peito do assunto que possam contribuir para o campo do Lazer, entendendo quem são esses 
novos atores sociais e como atuam. Apontando assim, a necessidade de se desenvolver pesquisas 
que nos auxiliem a ter dimensões qualitativas dos agentes, grupos e segmentos que compõem 
o campo do lazer na atualidade brasileira, buscando identificar o papel que desempenham, os 
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focos de atuação no campo do lazer, com quais atores sociais “negociam”, os setores em que 
se inserem, para assim, compreender a atuação na busca pela melhoria na qualidade de vida 
nas cidades contemporâneas.

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar o projeto Ruas Abertas a partir 
da Avenida Paulista aos domingos, ação que se tornou uma política pública municipal -Lei Mu-
nicipal 16.607 - e foi protagonizada por grupos ativistas urbanos. Entender como esses grupos 
atuam na tentativa de promover uma nova relação das pessoas com o espaço, reivindicando o 
uso para o Lazer dos espaços públicos na cidade de São Paulo. 

Objetivos Específicos
Investigar como o poder público se articula com os atores sociais envolvidos, na ten-

tativa de compreender qual o caminho foi percorrido até a aprovação da Lei Municipal-16.607, 
e, paralelo a isso, pesquisar quais ações os grupos ativistas têm desenvolvido na cidade de São 
Paulo, buscando entender a história por trás da formação e atuação desses coletivos:  Sampapé- 
Cidade Ativa- Minha Sampa- Bike anjo.

Base Teórica

O estudo pretende estabelecer diálogos com autores de várias áreas, para entender o 
contexto em que o objeto de estudo está inserido, especificamente, o cenário político e econô-
mico da cidade de São Paulo. Visitando o pensamento de autores que estudam o processo de 
urbanização e as influências do modelo capitalista na qualidade de vida nas grandes cidades, 
como a teoria das cidades empreendedoras de David Harvey, pensar as influências do neolibe-
ralismo na vida das pessoas através de Pierre Dardot e Christian Laval , refletir sobre  o direito à 
cidade, com Henry Lefebvre, discorrer as relações entre cidade e Lazer, com a Simone Rechia, 
e o antropólogo Magnani, e também,  entender a origem e teorias dos movimentos sociais, com 
a Maria da Glória Gohn e reflexões da ativista Jane Jacobs, ainda atuais, para se pensar o espaço 
urbano.

Metodologia

A presente proposta se configura como uma pesquisa de abordagem fundamentalmente 
qualitativa, de caráter exploratório, que buscará investigar a partir da Lei Municipal 16.607 . Projeto 
protagonizada por grupos ativistas urbanos, assim quer entender como esses grupos atuam e 
atuaram na tentativa de promover uma nova relação das pessoas com o espaço, reivindicando 
o uso para o Lazer dos espaços públicos na cidade de São Paulo.  Estará baseada na realiza-
ção de entrevistas semiestruturadas e análises documentais. As entrevistas semiestruturadas, 
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desenvolvidas a partir de certos questionamentos básicos que interessam à temática da pesquisa, 
serão realizadas com os voluntários. O trabalho de campo será realizado em duas etapas: um 
estudo documental, com análise de leis e políticas públicas diretamente ligadas ao tema e, em 
um segundo momento um trabalho de campo de maior amplitude, que ocorrerá na cidade de 
São Paulo, com aplicação de entrevistas semiestruturadas e visitas aos locais onde ocorrem as 
ações de Lazer nos espaços públicos, que se relacionam com o objeto de estudo. 

Análise e discussão

A estudiosa dos movimentos sociais, Maria da Glória Gohn destaca, ao analisar os mo-
vimentos sociais mais recentes no Brasil e no mundo, alguns pontos comuns entre esses movi-
mentos, como por exemplo, o uso do espaço público, tais como praças, parques e ruas; e o uso 
da internet como meio de organização, de convocatória e de difusão dos fatos. Existe também, a 
predominância de militantes jovens, bem como, a menor presença dos partidos políticos e forte 
repressão policial aos movimentos.  Os organizadores são, em geral, pessoas pouco conhecidas 
e quase sempre de caráter pacífico. A comunicação passa a ter status de ferramenta principal 
para articulação das ações coletivas. Os repertórios utilizados são “antigas” estratégias, como 
marchas e ocupações, porém acrescido de novas ferramentas de atuação, como as redes so-
ciais (on-line), predominando as representações visuais na busca pela atenção da grande mídia, 
que passam a ser divulgados, via diversos aparelhos (de modo instantâneo), sendo os jovens 
os principais atores, embora não sendo os únicos (Gohn, 2013). Para a autora, a atuação desses 
movimentos no século XXI é marcado pela busca da justiça social, da valorização da moral e da 
ética, sobretudo, diretamente ligado à melhoria da vida no cotidiano das pessoas. Então, a partir 
das informações expostas, acredita-se que o direito ao lazer, juntamente com o direito à cidade, 
podem ser foco de reivindicação por esses grupos, ainda que, indiretamente.  

Considerações finais

Está pesquisa é parte constitutiva do desenvolvimento da Tese de Doutoramento que 
está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação Física, na área de concentra-
ção Educação Física e Sociedade, da Universidade Estadual de Campinas. Os dados levantados 
por meio do trabalho de campo, baseado na aplicação de entrevistas semiestruturadas, serão 
utilizados para as finalidades acadêmicas descritas ao longo deste projeto. Após o processo de 
defesa da tese e aprovação pela banca examinadora, os resultados serão publicados por meio 
do repositório institucional da Unicamp e pelo encaminhamento, com os devidos créditos, para 
a publicação de artigos acadêmicos. Ao levar em conta a estreita relação entre o Lazer e Cidade, 
Espaço Público, Políticas Públicas e os Movimentos Sociais, na cidade de São Paulo, admite-se 
como hipótese de que não há uma clareza em relação aos agentes sociais envolvidos nas ações 
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de Lazer nos Espaços públicos em São Paulo, que participaram da formulação da Lei Municipal 
-16.607. A ideia é trazer à luz, reflexões a respeito do assunto que possam contribuir para o campo 
do Lazer, entendendo quem são esses novos atores sociais e como atuam. Apontando assim, 
a necessidade de se desenvolver pesquisas que nos auxiliem a ter dimensões qualitativas dos 
agentes, grupos e segmentos que compõem o campo do lazer na atualidade brasileira, buscando 
identificar o papel que desempenham, os focos de atuação no campo do lazer, com quais atores 
sociais “negociam”, os setores em que se inserem, para assim, compreender a atuação na busca 
pela melhoria na qualidade de vida nas cidades contemporâneas.
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A CENTRALIDADE DO CORPO NOS ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS 
(PHYSICAL CULTURAL STUDIES)

Flavia Sandoli
Vitor Hugo Marani

RESUMO: Os Estudos Culturais Físicos (Physical Cultural Studies) constituem-se como 
um campo de conhecimento em processo de consolidação e estruturação, que se 
preocupa com a função social da pesquisa para gerar transformações sociais. Neste 
estudo, buscamos descrever como o corpo é tomando como materialidade central 
nestes estudos. Para tanto, incursionamos por manuscritos fundantes da referida 
abordagem, a partir de artigos, livros e capítulos de livro, de modo a identificar como 
o corpo – como materialidade física – é central para compreender como relações 
de poder são (re)produzidas e contestadas nas distintas expressões da cultura física.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Estudos culturais físicos (ECF). Relações de poder.

ABSTRACT: Physical Cultural Studies is a field of knowledge in process of consolidation 
and structuring, which is concerned with the social function of research to generate 
social transformations. In this study, we seek to describe how the body is taken 
as central materiality in these studies. To do so, we incursion through founding 
manuscripts of the approach, in order to identify how the body - as physical materiality 
- is central to understand how power relations are (re)produced and contested in 
different expressions of physical culture.

KEYWORDS: Body. Physical cultural studies (PCS). Power relations.

Introdução

Na década de 1980, houve a (re)descoberta corporal em diferentes campos acadêmico-
científicos, fazendo com que o corpo se tornasse uma categoria importante para a Sociologia, 
centralizando-o em diferentes fenômenos sociais (Le Breton, 2010). Como consequência, o corpo 
passou a ser visto como materialidade para a identificação de problemas sociais mais amplos, o 
que redesenhou a atenção de diferentes áreas acerca deste processo, a exemplo da Cinesiologia, 
em países como Estados Unidos e Canadá e, da Educação Física45, no Brasil e em outros países.  

45 A discussão epistemológica acerca do corpo no campo da Educação Física brasileira é ampla e o 
informa como campo constantemente atravessado pelas relações de poder (Marani; Lara; Souza, 
2019).
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Nesse sentido, o interesse deste texto é apresentar reflexões acerca do corpo a partir de uma 
abordagem específica, qual seja, dos Estudos Culturais Físicos (Physical Cultural Studies/PCS46).

O PCS identifica o corpo como elemento central de seu trabalho e pesquisas, cons-
tituindo-se como um projeto interessado em compreender a organização sociocultural e sua 
representação e experiência corporificada (Silk & Andrews, 2011). Lara and Rich (2017) afirmam 
que o foco ontológico de tais produções evidenciam a compreensão do ser e do corpo na cultura 
física, que são compreendidos a partir de sua diversidade étnica, de gênero, classe, sexualidade. 
Desse processo, surge a visualização o interesse pelo estudo de como o corpo o que possibilitou 
aprofundar a compreensão da cultura física como aquelas “práticas culturais nas quais o corpo 
físico é central” (Silk & Andrews, 2011). 

Nessa perspectiva, podemos entender o Physical Cultural Studies como “campo de co-
nhecimento recente − final da década de 1990 − e em processo de estruturação e consolidação 
a partir do trabalho investigativo e de intervenção” (Lara & Rich, 2017, p. 1313), que se preocupa 
com a função social do pesquisador e do conhecimento, capazes de promover transformações 
sociais, principalmente de sujeitos que são invisibilizados socialmente (Lara & Rich, 2017; Silk & 
Andrews, 2011). A partir dessa concepção, emergem preocupações com a análise das relações 
entre corpo, cultura física e relações de poder. Daí a visualização do corpo como categoria 
importante no debate.

Metodologia

O presente estudo constitui-se fruto e uma disciplina a nível de mestrado realizada 
em um Programa de Pós-Graduação em Educação Física, em uma universidade na região 
centro-oeste do Brasil, que por meio de leituras dos seguintes textos: “Routledge Handbook of 
Physical Cultural Studies”, “What is this “Physical” in Physical Cultural Studies?”, “Physical Cultural 
Studies and Embodied Research Acts” entre outros, impulsionou reflexões acerca do corpo em tal 
abordagem. A partir de leituras e incursões teóricas por referenciais do Estudos Culturais Físicos 
(Physical Cultural Studies), que abordam o tema corpo, voltamos nosso olhar à sua compreensão 
e centralidade. Dessa forma, o presente trabalho busca propor reflexões sobre o corpo, a partir 
deste campo de conhecimento, a fim de compreender como este campo de conhecimento 
impulsiona as análises sobre o corpo. 

A constituição do campo e a produção de esforços nada definitivos

O Physical Cultural Studies (PCS) nasce a partir de lutas nos departamentos de cine-
siologia, na América do Norte, devido a uma hierarquia epistemológica que privilegiava – e, 
ainda privilegia – o quantitativo sobre o qualitativo (Andrews, 2008). O não reconhecimento das 

46 Abreviação do termo Physical Cultural Studies.
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pesquisas que enfocavam questões sociais, culturais e históricas, resultou na incapacidade de 
avanço científico do próprio campo, rumo à compreensão do ser humano em sua totalidade 
ontológica (Andrews, 2008). Em meio a esta crise epistêmica, o PCS surgiu de modo a desafiar o 
viés biológico, interpretado como “natural” do corpo humano, no interior de pesquisas, proces-
sos de ensino e intervenções comunitárias, para que fosse possível demarcar compreensões 
qualitativas no campo de conhecimento.

Tal abordagem tem suas raízes no Cultural Studies (Estudos Culturais), cuja preocupação 
era examinar a cultura como espaço de luta a partir da compreensão de que qualquer transmissão 
cultural é sempre disputada, conquistada e transformada pelos grupos sociais envolvidos nesse 
processo (Hall, 1997). Baseados em metodologias qualitativas, os Estudos Culturais projetaram 
sua atenção aos diversos materiais culturais dos meios de comunicação de massa e da cultura 
popular, antes invisibilizados, por meio da compreensão de que nessas esferas não existe somen-
te submissão, mas, também, resistências (Escosteguy, 2010). Esse pensamento contribuiu para 
leituras das relações entre cultura e sociedade contemporânea por meio do entendimento dos 
seres humanos como produtores ativos de formas culturais a serem transformadas de maneira 
permanente, adotando posições estratégicas no campo da cultura (Hall, 1997).

Como desdobramento dos Estudos Culturais, o PCS nos é apresentado como um pro-
jeto coletivo e democrático, composto por compreensões e preocupações em comum sobre 
as relações de poder que operam em nossa sociedade e que atravessam a chamada “cultura 
física” (Silk et al., 2017). O universo da cultura física, para tal abordagem, compreende as inúme-
ras expressões corporais que extrapolam – e, de igual modo, incluem – a prática esportiva, as 
manifestações dançantes, o exercício físico, as práticas no tempo-espaço do lazer, entre outras 
materialidades corpóreas. Pode-se afirmar que o PCS busca perceber e refletir acerca das formas 
como a própria cultura física é organizada, disciplinada e experienciada, por meio das relações 
de poder, o que gera a compreensão de que esta não é um espaço ausente de disputas sociais, 
tampouco politicamente neutro.

Fruto de suas relações com os Estudos Culturais, o PCS evidencia o contextualismo crítico 
da primeira abordagem, por meio de Lawrence Grossberg e Stuart Hall. Enquanto os Estudos 
Culturais se caracterizam como uma sensibilidade e abordagem crítica para entender o papel da 
cultura nas experiências e relações de poder, o PCS incorpora tais aspectos, de como os corpos 
ativos – na cultura física – se organizam, são experienciados e vivenciados, articulando com as 
relações sociais, econômicas, tecnológicas, políticas que envolvem todo o contexto social.

Colocando o corpo como centro de conflitos e contestação, o PCS busca reconhecer o 
contexto e, nele, como corpos estão inseridos na cultura física (Vertinsky & Weedon, 2017). Assim, 
o foco está em uma análise crítica de um conjunto diversificado de fisicalidades culturais. Nessa 
perspectiva, o PCS, ao centralizar o corpo como objeto de pesquisa sugere um estudo que o 
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tome como performativo, vivido, textual, que só pode ser articulado por meio de cultura(s). Ou 
seja, estudos que articulem o corpo com as estruturas de poder, entendendo que tais relações 
não podem ser desprezadas (Andrews, 2008; Giardina & Newmann, 2011b).

A centralidade dos corpos nos Estudos Culturais Físicos

Baseando-se nos preceitos do Estudos Culturais, o PCS se propõe a realizar pesquisas 
politicamente engajadas com o contexto sociocultural do meio em que estão inseridos, enten-
dendo como o corpo desempenha papel fulcral nessas articulações, uma vez que é no corpo 
que a cultura física se materializa. Logo, compreender e tomar o corpo, e suas relações com o 
contexto social em que está inserida, é o objeto central da pesquisa dos Estudos Culturais Físicos 
(PCS) (Andrews, 2008; Silk et al., 2017).

A centralidade do corpo no campo dos Estudos Culturais Físicos, parece ter sido enfa-
tizada por Giardina e Newmann (2011b) ao discutirem a fisicalidade e como esta é constituída e 
atravessada por distintas relações de poder. Seguindo seus próprios pressupostos, seus conceitos 
não nos são dados como fechados/acabados. Portanto, a discussão acerca do corpo também 
se manteve aberta. Todavia, reconhecemos a importância de tal discussão ser retomada/apro-
fundada, não apenas dentro do PCS, mas em outras proposições teóricas, a fim de (re)conhecer 
de que forma o corpo é articulado.

O PCS estuda corpos a partir de um local em que operações de poder são materializadas, 
qual seja, a cultura física. Neste território da fisicalidade, é possível localizar e analisar, muitas 
vezes e em diferentes níveis, como se constituem intersecções sociais de poder, identidade e 
conhecimento. À vista disso, o PCS busca negociar por meio da visualização dos corpos em 
suas diversidades, maneiras em que questões de gênero, nacionalidade, etnia, classe social, 
sexualidade, entre outros aspectos, se relacionam de forma produtiva, agenciando negociações 
identitárias constantes (Giardina & Newmann, 2011b). 

Nessa perspectiva, a performance corporal e a práxis acabam se relacionando com as 
formas em que as relações de poder são experienciadas, reafirmadas ou, até mesmo, desafiadas. 
Para possibilitar tais análises, o PCS sinaliza métodos de pesquisa corporificados, que colocam 
o corpo como local de engajamento – reiterando processos de aproximação do corpo com a 
pesquisa. Deste processo, pesquisadores/as são impulsionados/as a produzir intervenções que 
(re)considerem o lugar do corpo no processo investigativo, o que reforça o sentido da práxis, 
como um dos fundamentos da própria abordagem, como explica Silk and Mayoh (2017). 

O PCS caracteriza o corpo como dialético, entendendo-o como político e politizado, 
vê nele uma possibilidade de interagir com uma práxis articulatória, que produz e é produzida 
pelos diferentes contextos sociais, políticos e econômicos que estão inseridos. Pode-se afirmar, 
então, que o PCS vê o corpo como físico e discursivo, que passa por conjunturas diversas e é 
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articulado por meio delas. Daí a compreensão de que o estudo do movimento corporal permite 
investigações de como esse corpo é entendido (Giardina & Newmann, 2011a). Nessa perspectiva, 
buscam produzir análises culturais que propõem métodos de pesquisa que considerem o corpo 
e as subjetividades tanto do pesquisado, quanto do pesquisador (Giardina & Newmann, 2011b).

Ao discutir sobre formas de pesquisa corporificados, Giardina and Newmann (2011a), 
informam sobre como a virada para o corpo dentro dos Estudos Culturais Físicos, se move “para 
posicionar o(s) ato(s) de pesquisa da [auto]etnografia corporificada como uma das estrias pri-
márias deste campo” (Giardina & Newmann, 2011a, p. 524, tradução nossa). Como efeito, muitas 
pesquisas nos Estudos Culturais Físicos propõem a etnografia e a autoetnografia, o exercício da 
reflexividade e da pesquisa participativa como métodos que possibilitem avançar em análises 
sobre/por meio do corpo na abordagem, contribuindo para o reconhecimento do corpo como 
materialidade central no processo de mudança social.

Considerações finais

Ao apresentar a forma como os Estudos Culturais Físicos (Physical Cultural Studies), 
toma o corpo como objeto de suas pesquisas, trouxemos discussões acerca da importância de 
sua centralidade para articulações da cultura física em suas relações socioculturais do contexto 
em que estão constituídas e são constituintes. Percebemos que no próprio campo dos Estudos 
Culturais Físicos o corpo aparece como elemento central, especialmente, nos textos de Giardina 
and Newmann (2011a, 2011b), mas, ainda não é consenso entre seus pesquisadores, tornando 
este elemento como algo não finalizado. Daí a necessidade de outros campos de investigação 
abordarem o corpo como elemento central, com intuito de avançar em tal concepção. 
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ESTUDOS CULTURAIS (FÍSICOS) EM DESAFIOS DECOLONIAIS

Larissa Michelle Lara
Ariane Boaventura da Silva Sá

RESUMO: Esta investigação explora os Estudos Culturais (Físicos) em desafios de-
coloniais. Por meio de incursões teóricas pelo tema e experiências de docência e 
pesquisa foi possível apresentar os Estudos Culturais Físicos, sua ligação com os 
Estudos Culturais, suas premissas basilares e os desafios para construir formas es-
pecíficas de leitura, de produção de conhecimento e de práticas que ampliem seu 
alcance interpretativo. Com isso, espera-se contribuir para que tessituras decoloniais 
possam ser desenhadas e amplamente disseminadas entre a comunidade acadê-
mica de modo a enfrentar lógicas desumanizadoras, hierárquicas, raciais, classistas 
e generificadas que figuram na estruturação da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Estudos Culturais Físicos. Decolonialidade. Docência. Pesquisa. 

ABSTRACT: This research explores (Physical) Cultural Studies in decolonial challenges. 
Through theoretical forays into the theme and teaching and research experiences, it 
was possible to present Physical Cultural Studies, its connection with Cultural Studies, 
its basic premises and the challenges to build specific ways of reading, knowledge 
production and practices that broaden its interpretive scope. With this, we hope to 
contribute so that decolonial weavings may be designed and widely disseminated 
among the academic community in order to confront dehumanizing, hierarchical, 
racial, classist and generified logics that figure in the structure of society.

KEYWORDS: Physical Cultural Studies. Decoloniality. Teaching. Research.

Introdução 

Os Estudos Culturais Físicos (ECF) constituem um campo de estudos que toma por foco 
o corpo na cultura física, em diferentes contextos (históricos, sociais, políticos, econômicos), a 
partir de marcadores sociais de diferença (raça, etnia, gênero, deficiência, habilidade), proble-
matizados em suas relações de poder. Constituem, ainda, um termo “[...] polêmico e nebuloso 
que tem sido referenciado diversamente pela respectiva literatura como projeto, formação 
intelectual, quadro, movimento, campo de investigação, sensibilidade, mandato e abordagem” 
(Lara & Rich, 2017, p. 1312).
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O tema que ora apresentamos desdobra-se da pesquisa A teoria physical cultural studies 
na sociologia do esporte e para além dela: aportes para as subáreas sociocultural e pedagógica da 
educação física brasileira que investiga os ECF em seus “tons de brasilidade”, a partir do contexto 
da educação física brasileira. O objetivo do presente trabalho, desenvolvido por incursões em 
literatura (nacional e estrangeira), visa ampliar a compreensão dos ECF, reinterpretando esse 
campo a partir de tessituras decoloniais. Assim como os Estudos Culturais, que tiveram/têm 
desenhado seus próprios contornos em realidade brasileira, os ECF também galgam espaços 
nesse contexto. Trata-se da necessidade de se pensar um campo de estudos a partir de locali-
dades marcadas por processos coloniais de exploração e desigualdade e de limites no acesso 
à cultura física pelas situações de exploração da sociedade neoliberal.

Partindo dessa compreensão, esse escrito propõe-se a apresentar premissas basilares 
dos ECF e sua ligação com os Estudos Culturais, e situar desafios oriundos do diálogo com esse 
campo de estudos em uma perspectiva decolonial. Com isso, esperamos construir formas próprias 
de agir na realidade social e produzir conhecimento, bem como estimular o debate decolonial 
com a comunidade científica (nacional e internacional). 

Dos Estudos Culturais aos Estudos Culturais Físicos

O termo Estudos Culturais Físicos, em inglês Physical Cultural Studies (PCS), associa a 
palavra “físicos” ao consagrado campo dos Estudos Culturais no intuito de demarcar preocupações 
com temas desse campo de estudos, acrescido de preocupações com o corpo na cultura física. 
Ao tomarem por base os Estudos Culturais, os ECF assumem a cultura como forma de vivência 
cotidiana, entre dominação e resistência, considerando classe, sexualidade, raça, identidade, 
entre outros, com foco no corpo em práticas como esporte, jogo, luta, dança, atividade física. 
O intuito era problematizar o acesso democrático à cultura física por meio da adoção de um 
método multiperspectívico, caracterizado pela interpretação, crítica e desconstrução do objeto 
de análise a partir de técnicas e métodos diversos, nem sempre consensuais e conciliadores.

O PCS desenvolve-se como desdobramento dos estudos culturais surgidos na Inglater-
ra no período pós-guerra e das lutas disciplinares nos departamentos de cinesiologia 
ocorridas nas últimas décadas, nos Estados Unidos. As bases do PCS, lançadas há mais 
de 20 anos, não contêm histórias ou trajetórias disciplinares fixas; pelo contrário, elas 
apresentam tradições empíricas, teóricas ou metodológicas diversas. Há, portanto, o 
reconhecimento da pluralidade de abordagens existentes no PCS, o que nos leva a ca-
racterizar seu campo por tensões, debates, políticas e posições teórico-metodológicas 
peculiares (Lara et al., 2019, p. 229).

A epistemologia ligada aos ECF é, segundo Silk and Andrews (2011), tanto dialógica 
quanto estética ao buscar uma ética de responsabilidade que seja individual e comunitária, bem 
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como ao assumir uma lógica de empoderamento que se distancia de qualquer forma dualista 
de percepção da cultura física. Silk et al. (2017) reconhecem que a demarcação epistemológica, 
ontológica e metodológica dos ECF não se dá de forma consensual ou ausente de críticas, haja 
vista a multiplicidade de temas, linguagens e percursos que compõem esse projeto. Há visivel-
mente delineada a diversidade de bases teóricas dos ECF, como observam Lara et al. (2019, p. 
230): são “[...] referenciais vinculados ao pós-estruturalismo, à sociologia/antropologia do corpo, 
à sociologia do esporte, aos estudos culturais, às teorias de gênero e etnia, aos estudos urbanos, 
aos estudos de mídia e aos estudos de atividade física e saúde”.

O estudo de Andrews (2002) parece ter anunciado a necessidade de ampliar o foco 
investigativo dos Estudos Culturais, embora não tenha, naquele momento, utilizado os conceitos 
cultura física e Estudos Culturais Físicos. No artigo, o autor discute a crescente presença dos Es-
tudos Culturais no interior da Sociologia do Esporte como forma de encorajar o desenvolvimento 
de princípios e práticas que integram um “projeto mais amplo dos Estudos Culturais” para o en-
tendimento da cultura esportiva (Andrews, 2002), o qual viria a ser configurado posteriormente 
pelo autor em outro artigo (Andrews, 2008).

Estudos culturais físicos e os desafios locais para a decolonialidade

Ao dialogarmos com os Estudos Culturais Físicos percebemos o compromisso de pes-
quisadores/as (Andrews, 2002, 2008; Silk et al., 2017) com o acesso justo à cultura física e com 
o debate sobre marcadores sociais de diferença. Contudo, reconhecemos a necessidade de 
uma construção dialogal com esse campo de estudos para dar nitidez às nossas próprias vozes 
(brasileiras), a partir do pensamento decolonial, fazendo com que outras formas de existência 
sejam reconhecidas.

Estudos de Hall (2003), Fanon (1983), Adichie (2019), hooks (2013), Freire (2002), Gomes 
(2021), Krenak (2020), Ribeiro (2017) são exemplos de muitos/as que têm nos desafiado à formação 
de um pensamento decolonial que, segundo Adichie (2019), visa fugir dos perigos da construção 
de uma história única e perceber como, e por quem, elas são contadas, e as relações de poder 
que as perpassam, sobretudo porque o poder é “[...] a habilidade não apenas de contar a história 
de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva” (p. 9). Daí a necessidade de 
entender que a colonialidade tem premissa no eurocentrismo, no pensamento hegemônico e 
patriarcal, que dita o que seriam formas superiores e inferiores de vida e existência. Assim, rea-
lizar interlocuções com os ECF é perceber sua contribuição crítica e seus atores sociais, mas é 
também potencializar que outros atores sociais, de países que sofreram/sofrem com processos 
de colonização, contribuam para acionar uma pluralidade de vozes, expressas pelo direito à 
diferença e ao ‘outro’.
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Tavares et al. (2021, p. 4) explicam que “uma das questões mais relevantes nos trabalhos 
sobre pensamento decolonial se relaciona à tríade da colonialidade do ser, do saber e do poder”. 
Para os autores:

Fundamental para um projeto decolonial é o seu diálogo com intelectuais negros (e 
outros sujeitos coloniais) e também seu engajamento na prática da descolonização. Do 
contrário, a decolonialidade, enquanto projeto acadêmico, irônica e paradoxalmente, 
poderia se tornar um modismo e uma   nova prática de colonialidade e fechamento do 
pensamento e da ação. É preciso ter um pé no ativismo para não cair na armadilha da 
sedução conceitual.

O processo de decolonização não se limita às questões de classe social, mas se estende, 
necessariamente, às questões étnico-raciais, haja vista que negros/as têm sofrido esse duplo 
processo de exclusão – de classe e cor – num mundo de dominação branca. Daí ser essencial 
pensar a luta decolonial como projeto de todos/as no intuito de uma sociedade justa, diversa, 
alinhada a princípios ético-morais e estético-expressivos de reconhecimento das nossas dife-
renças e superação de nossas desigualdades sociais.

Como professoras e pesquisadoras, percebemos que os ECF têm nos potencializado 
dialogar com graduandos e pós-graduandos, a pensar nossas práticas de docência e de pesqui-
sa, estimulando a investigação em temas como imperativos de saúde em contextos patriarcais 
e desiguais; gênero e dança; negritude, feminismo e dança; mídia, entre outros (Sá et al., 2021). 
Também somos incitadas a “desafiar” interlocutores/as dos ECF com os/as quais temos dialo-
gado para que olhem para nossas diferenças e produções intelectual, científica e educacional, 
de modo que as reconheçam, não como produtos inferiores, mas como formas peculiares de 
vida, existência e intervenção na realidade social. 

Considerações finais 

Os Estudos Culturais Físicos contribuem ao construir seus aportes epistemológicos, 
ontológicos e metodológicos, advertindo para interesses individuais e institucionais inculcados 
pelo ensejo de dominação e de poder (econômico, político, cultural) que tendem a orientar 
a cultura física em seu sentido mercadológico e de regulação. No contexto brasileiro, esses 
aportes constituem-se em sua própria formatação a partir dos atores sociais que integram essa 
realidade marcada por desigualdades, patriarcalismo, ataques à ciência e à educação. Logo, 
eles precisam ser considerados ao propormos a interlocução com os ECF, de modo que valorize 
o diálogo intercultural entre países sem desconsiderar nossos processos coloniais e nossa luta 
por autonomia e emancipação, inclusive no campo da ciência, da produção de conhecimento 
e da intervenção. 
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Escosteguy (2010), Neira e Nunes (2009), Ortiz (2004) e Silva (1995) são alguns dos 
referenciais que têm trabalhado com os Estudos Culturais no Brasil, contribuindo para o reco-
nhecimento e a disseminação desse campo no entendimento dos processos de dominação e 
resistência locais, das culturas populares, das especificidades de nossas comunidades e suas 
lutas contra o colonialismo. Daí que desenhar os ECF sob a ótica decolonial é reconhecer o mo-
vimento histórico desse campo de estudos tradicionamente configurado por pesquisadores/as 
em países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália sem deixar de 
avançar na construção dos ECF com perspectivas brasileiras, consciente em sua desigualdade 
social, organização patriarcal, colonização, preconceitos, diversidade étnico-racial. 

Nesse sentido, pensar os ECF no contexto brasileiro, é desafiar suas formas constitutivas 
e contextuais em países que possuem tradição distinta da nossa. Com isso, é possível organizar 
uma episteme distinta da norte-americana e eurocêntrica, pautada pela crítica a formas universais 
e hegemônicas de conhecimento ocidental em sua acentuação ao imperialismo e à desigualdade. 
Trabalhar no sentido da construção dos ECF decoloniais e, acima de tudo, reconhecer nossas 
vozes brasileiras (autores/as) e nossos contextos peculiares é desconstruir ideias de colonialis-
mo e de poder pelo reconhecimento de práticas locais e de povos originários para romper com 
a desigualdade, a discriminação, a exploração e a dominação que assolam nossa sociedade.
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ESTUDOS CULTURAIS E MULHERES: UM OLHAR A PARTIR DO ÁLBUM “EU 
SOU MULHER EU SOU FELIZ”

Khellen Cristina P. Correira Soares
Rita Peloso

Cáthia Alves

RESUMO: Abordar a complexidade do ser mulher vinculada com uma fundamenta-
ção teórica dos Estudos Culturais é uma provocação em torno da negação histórica, 
que a mulher sofre, sobre as possibilidades de vivenciar e experimentar as práticas 
culturais de forma ampliada, ou seja, é provocar para o silenciamento e escassez 
do lazer na vida das mulheres. Elegemos um álbum de música que compõe um 
manifesto de diversos direitos que foram contestados e retirados e que nesse mo-
vimento, colaboraram para o lugar de subalternidade das mulheres e aumento das 
violências sobre suas vidas. Fruto de um projeto mais amplo, esse recorte de pesquisa 
tem como objeto analisar o álbum a partir da ótica dos Estudos Culturais com foco 
na relação das mulheres e o lazer. O método escolhido é uma escrita feminina por 
meio da técnica de bricolagem, que escutou as músicas, estabeleceu significâncias 
e produziu uma análise. Assim, identificamos que o álbum representa um manifesto 
político e pedagógico, é um artefato cultural que ensina modos de ser atribuídos 
as mulheres. Verificamos por meio dos discursos das letras de algumas músicas a 
necessidade que impera em torno do lazer na vida e na história das mulheres, um 
direito que foi subtraído em nome das matrizes de poder e dos marcadores de dife-
rença e diversidade social.

PALAVRAS-CHAVE: Estudos culturais. Mulheres. Lazer. Música.

ABSTRACT: Addressing the complexity of being a woman linked to a theoretical 
foundation of Cultural Studies is a provocation around the historical denial that women 
suffer about the possibilities of experiencing and experiencing cultural practices 
in an expanded way, that is, it is provoking for the silencing and scarcity of leisure 
in women’s lives. We chose a music album that composes a manifesto of several 
rights that were contested and withdrawn and that, in this movement, contributed 
to the place of subalternity of women and increased violence over their lives. As a 
result of a broader project, this research clipping aims to analyze the album from the 
perspective of Cultural Studies, focusing on the relationship between women and 
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leisure. The method chosen is a feminine writing through the technique of bricolage, 
which listened to the songs, established meanings and produced an analysis. Thus, 
we identified that the album represents a political and pedagogical manifesto, it is a 
cultural artifact that teaches ways of being attributed to women. We verified through 
the speeches of the lyrics of some songs the need that prevails around leisure in the 
life and history of women, a right that was subtracted in the name of the matrices of 
power and the markers of difference and social diversity.

KEYWORDS: Cultural studies. Women. Leisure. Music.

Introdução e abordagem metodológica

Ao olhar para a cultura e compreendê-la como construção de significados, como capital 
político e pedagógico, percebemos que ela se converte em uma força, uma potência, associa-
da aos meios de produção, que divulgam, distribuem as informações e transformam todos os 
setores da economia global, demarcando o início de uma verdadeira revolução nas maneiras 
de produzir significados (Giroux, 2001). Deste modo, é relevante associar as práticas culturais 
com a produção de conhecimentos e saberes diversos, articulados as questões complexas das 
mulheres e seus lazeres. 

Baptista (2016) destaca as características de imaginação/vivência lúdica, liberdade e 
desinteresse/autotelismo, como referentes ao conceito de ócio/lazer. Gomes (2014) ressalta duas 
abordagens; aquela que, no contexto do século XX encara o lazer em oposição ao trabalho e as 
demais obrigações humanas, concebendo o lazer, como um “tempo livre”, forma de ocupação 
do tempo liberado das obrigações. E uma segunda abordagem, que enxerga o lazer como ne-
cessidade humana e dimensão da cultura em relação com as outras esferas da vida.

Portanto, elegemos o lazer como possibilidade de formação cultural e política, já que 
enxergamos uma contingência entre esse elemento da cultura e as mulheres. Um encontro 
(desnecessário) que foi negado historicamente, pelo papel que foi imposto às mulheres em 
nossa sociedade e por questões que se entrelaçam aos direitos sociais, igualdades, respeito 
as diferenças e efetivamente sobre o ato de experimentar as práticas culturais e fazer delas 
experiências políticas e pedagógicas, e isso  vai de encontro ao campo dos Estudos Culturais. 

Os Estudos Culturais estão alicerçados em dialogar com três questões substanciais; a 
cultura, a teoria e a ação cívica (Baptista, 2009); ou seja, o politizar culturalmente e romper os 
silêncios em torno da cultura. E para esse exercício escolhemos, um artefato cultural, o álbum 
“Eu sou mulher eu sou feliz”.

O álbum “Eu sou mulher eu sou feliz”, foi lançado em 2019, pela Biscoito Fino, constituído 
por dezesseis canções inéditas, compostas por Zélia Duncan e Ana Costa. As duas parceiras as-
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sinam a direção artística do álbum junto a Bia Paes Leme, que tem direção, arranjos e produção 
musical. Cada uma das canções é interpretada por uma cantora diferente (Cunha, 2019).

Assim, a partir de um projeto amplo, trazemos aqui um recorte sobre a abordagem das 
músicas, as mulheres e o contexto das práticas culturais associado aos lazeres. Escolhendo, 
neste momento, das dezesseis músicas, três canções: “Uma mulher”, “Sou a Lua do Sertão” e a 
música título do álbum “Eu sou mulher, eu sou feliz”. 

Baptista (2009) aponta que os Estudos Culturais prioritariamente se debruçaram para 
investigar as minorias, as classes trabalhadoras, as culturas de juventude, das mulheres, da 
feminilidade, da raça e etnicidade, das políticas culturais das diversas línguas e das mídias. “O 
que poderemos sublinhar de interesse comum entre estes objetos de investigação é o facto 
de todos os estudos procurarem revelar os discursos marginais, não oficiais, ou daqueles que 
propriamente não têm voz” (Baptista, 2009, p. 454-455).

Nesse movimento, os Estudos Culturais adotam por objeto de investigação a inter-
pretação e compreensão de manifestações culturais diversas, pesquisando e tencionando a 
relação dessas manifestações com as dinâmicas de classe social; raça-etnia; gênero; orientação 
sexual; identidades e nacionalidades. Nessa trilha das investigações dos “diferentes, excluídos e 
silenciados”, trazemos à tona o contexto das mulheres e o lazer retratado num álbum de música. 

Fundamentação e discussão dos dados

Ao tentar traduzir o ser mulher na perspectiva do álbum “Eu sou mulher eu sou feliz”, 
percebemos o destaque dado a caracterização e descrição da mulher com vínculos e ligações 
com a natureza. Na música de abertura, por exemplo, a mulher se iguala a ventania, força dos ma-
res, cheiro de flor e água doce. Em mais oito canções47 a mulher é representada pelos elementos 
da natureza, como, lua do sertão, filha do luar, fruto de uma nascente, trovão, ervas e castanhas. 

Em comum nas letras está a identificação das mulheres como flor, água doce e marés. 
Outra esfera que descreve a complexidade da mulher no álbum é pela recitação de Tom Grito 
(artista, slammer e poeta que se identifica como Trans não Binárie) e Gênesis (escritora, poeta, 
slammer e contadora de histórias), ambas integrantes do coletivo Slam das Minas do Rio de 
Janeiro, recitando “Princípio da Interseccionalidade”.

Nessa declamação, as slammers anunciam: “Mulher é tristeza de filho teimoso, partido 
ou tirado por conta da cor. Mulher é certeza de quem tá na luta. Todas as santas, todas as putas. 
As minas, as monas, as rachas, as trans. As pretas, indígenas, as brancas de paz. Mulher é quem 
faz, é quem move o mundo. É quem me acolhe, é quem anda comigo. É voz na minha luta. É 
revolução”. 

47 “Sou a Lua do Sertão”; “Eu sou Mulher, Eu sou Feliz”; “Lida do amor”; “Sou Nascente”; “Brilham ao 
Escurecer”; “Entre Olhos”; “Voltei para Mim”; “Nascer Mulher”.
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O álbum, portanto, identifica as mulheres nas suas nuances interseccionais. As auto-
ras de forma poética apresentam as mulheres como símbolo de poder, de lutas e resistências. 
Nesse contexto, notamos que o tema lazer surge de forma discreta e sutil na faixa de número 
dois interpretada por Alcione, que leva o título “Uma mulher”, pois retrata a falta de descanso 
e o cotidiano da mulher.

Mais um dia vem. Com ele uma mulher vai levantar. No rosto a água lava. O que não 
deu pra descansar. O dia tá chamando no portão[...]. [...]E no fim do dia sente esvaziar-se. 
Sabe que seu corpo quer sonhar. Mas ela está só. Tem que segurar. A realidade vem 
buscar (quer gritar)

Composição: Ana Costa / Zélia Duncan
Intérprete: Alcione

A música narra que faz muito tempo que a mulher não se olha, mora num barraco sem 
espaço, lava o rosto que não deu pra descansar e quando a criança chora ela precisa fazer ninar. 
Retrata o cotidiano de uma mulher que tem a pele escura como a noite, uma mulher negra, mãe, 
favelada e trabalhadora que vive uma realidade dura que grita pra ela levantar.

E ainda, a música “Sou a Lua do sertão”, cantada por Elba Ramalho, conta que muitas 
mulheres também estão na mesma situação: 

Quantas outras por aí. Mãe e filha, tia, irmã. [...] Sou a lua sou mulher. Noite e dia o mesmo 
chão. Mesma dor pra amaciar. Mesma vida pra mudar. No meu vasto coração

Composição: Ana Costa / Zélia Duncan
Intérprete: Elba Ramalho

Noite e dia o mesmo chão, vidas limitadas as práticas do cotidiano, reduzidas, geralmente 
as obrigações domésticas e familiares. 

O “esquecer de cantar” anunciado por Elba Ramalho na letra da música “Sou a Lua do 
Sertão”, nos faz refletir sobre as conexões impostas e exercidas pelas matrizes de poder que 
historicamente também determinaram um modo de existir do feminino. 

Outra canção que destacamos neste recorte, é a que leva o título do álbum “Eu sou 
mulher, eu sou feliz”, interpretada pela cantora Simone. 

Enquanto resta uma canção a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais. Coisas 
simples numa sala de visita. Paz no coração. Meu corpo diz: Eu sou mulher, eu sou feliz!
Até outro dia desabei. Era tão difícil me enxergar. Tudo parecia errado. Tantos dedos 
apontados. Dá licença eu posso decidir!

Composição: Ana Costa / Zélia Duncan
Intérprete: Simone
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Essa é mais uma letra que desenha sinais da anulação da mulher e desejos pelo lazer, 
como a sala de visita; a mulher sendo visita e recebendo visitas, socializando. Segundo Viana 
(2016) construir socialmente o feminino abarca as diversidades de modos de ser, frequentar lu-
gares e demarcar espaços para as mulheres é produzir as resistências do bojo das matrizes de 
poder explicitadas pelo patriarcado. 

No Brasil, as mulheres têm um grande envolvimento com o trabalho, principalmente 
com as tarefas não remuneradas relacionadas ao ambiente doméstico e aos cuidados familiares, 
isso causa uma redução significativa em seus tempos livres para si e para suas subjetivações; e 
ainda, há uma diferença marcante entre o que as mulheres gostariam de vivenciar no seu tempo 
livre e o que de fato fazem (Bonalume e Isayama, 2018).

O trabalho do cuidar realizado pelas mulheres é invisível e não é considerado como 
produtivo, uma vez que, não é remunerado. Percebe-se que a diferença de horas, entre homens 
e mulheres, dedicadas aos afazeres domésticos é de mais de 10,4 horas semanais de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), realizada em 2019. Acrescentando 
o recorte de cor ao do gênero, as mulheres negras são as que mais realizam tarefas de cuidado, 
no total 94,1% são responsáveis por tais afazeres enquanto 86,4% dos homens brancos as fazem 
(IBGE, 2020).

A divisão sexual do trabalho se caracteriza como um marcador social que influência 
no acesso e permanência às vivências de lazer. Além da ausência do tempo livre, as mulheres 
sofrem pela falta de condições financeiras que limita seus desejos quanto as experiências de 
lazer (Bonalume e Isayama, 2018). Invisibilizar o trabalho doméstico e de cuidado é uma forma 
de manutenção estrutural de uma sociedade racista, capitalista e patriarcal, não é de hoje que 
as mulheres dedicam suas vidas ao trabalho interno da casa. É uma relação complexa, que 
combina trabalho paga e não pago, uma divisão injusta entre trabalho doméstico, prestação de 
cuidados, tempo de lazer e tempo pessoal (Perista, 2002; Nobre, Moreno, 2020).

Consideramos que não há referência explícitas aos tempos de lazer das mulheres, o lazer 
é negado e silenciado nas letras do álbum, ele aparece nas entrelinhas do cotidiano, no cantar, 
no encontrar, no riso e na sala de visitas, também está presente na necessidade de descanso 
das mulheres. 

Considerações: avanços e resistências

Verificamos por meio das letras das músicas, que são produzidos regimes de verdade 
que imprimem e formatam discursos sobre os contextos das mulheres. Compreendemos que 
as mulheres são retratadas nas letras das músicas como sujeitos que exercem o sustento da 
casa, e responsáveis pela educação da prole, porque são abandonadas pelos seus parceiros. 
São trabalhadoras, mães, tias, avós, irmãs, mulheres que exercem o cuidado com as pessoas que 
compõe a família e também ainda exercem as atividades domésticas de forma sobrecarregada.
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O álbum musicou as lutas e resistências, e representa um grito feminista e feminino da 
essência do ser mulher no contexto brasileiro, destacando as ligações subjetivas das mulheres 
com os ciclos da natureza, ao abordar a lua, as águas dos rios e do mar, a ancestralidade e os 
sentimentos que gritam no corpo e coração.

As músicas também reforçam os dados de que particularmente a mulher pobre, preta 
e não heteronormativa sofre ainda mais a ausência das experiências de lazer e também são as 
mais agredidas e violentadas. 

Consideramos que existe a necessidade de lazer na vida e na história das mulheres, um 
direito e necessidade que foi negado e silenciado em nome das matrizes de poder e notamos 
que o álbum pode ser um artefato cultural potente de resistência, pode ser acessado nos tempos 
diversos de lazer, trazendo saberes sobre o ser mulher e ensinando sobre a essência do feminino.
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CORPO, PRÁXIS E EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS A PARTIR DOS 
ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS

Vitor Hugo Marani

RESUMO: Este resumo apresenta reflexões acerca de experiências de pesquisa, 
ensino e extensão construídas a partir da abordagem intitulada Estudos Culturais 
Físicos – tradução de Physical Cultural Studies (PCS). Para tanto, retrata as contribui-
ções da referida abordagem para pensar as relações entre corpo, cultura e poder e 
como tal entendimento foi sendo desenvolvido em diferentes espaços formativos. Por 
fim, sintetiza experiências inacabadas numa realidade local, as quais preocupam-se 
em identificar, analisar e intervir em espaços de injustiça social na Educação Física.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Corpo. Cultura.

ABSTRACT: This summary presents reflections on research, teaching and extension 
experiences built from the approach entitled Physical Cultural Studies – translation 
of Physical Cultural Studies (PCS). In order to do so, it portrays the contributions of 
this approach to thinking about the relationships between body, culture and power 
and how such an understanding was developed in different training spaces. Finally, 
it synthesizes unfinished experiences in a local reality, which are concerned with 
identifying, analyzing and intervening in spaces of social injustice in Physical Education.

KEYWORDS: Education. Body. Culture.

Introdução

Procuro, com este resumo, apresentar experiências de pesquisa, ensino e extensão 
construídas a partir da abordagem intitulada Estudos Culturais Físicos – tradução de Physical 
Cultural Studies (PCS). Os Estudos Culturais Físicos, segundo Andrews e Silk (2011), incorporam 
uma preocupação interpretativa do papel da cultura em meio às relações de poder, à medida 
que investiga como corpos são organizados, representados e experienciados em relação às 
operações de poder social nas distintas expressões do movimento humano, nomeada de “cultura 
física48”. Resulta desse aporte investigativo o pressuposto que as diversas formas culturais físicas 

48 O uso do termo “cultura física” como objeto empírico dos ECF contribuiu para a expansão de pes-
quisas socioculturais que (re)conhecessem o fitness, a dança, o exercício, o movimento, a saúde, 
a ginástica e, de igual maneira, o esporte como possibilidades empíricas (Andrews; 2008; Silk & 
Andrews, 2011).
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só podem ser apropriadas quando pensadas pelo viés de seu envolvimento com e no interior das 
relações de poder construídas junto às complexas teias econômicas, políticas e tecnológicas da 
sociedade (Silk & Andrews, 2011). 

Cabe ressaltar que os Estudos Culturais – particularmente, os britânicos e norte ame-
ricanos – contribuíram para o desenho epistemológico dos Estudos Culturais Físicos, especial-
mente no que diz respeito ao reconhecimento das disputas de poder que operam na cultura e 
são responsáveis por moldar experiências, estimular/limitar práticas e criar/reforçar/contestar 
representações. A atenção à fisicalidade, interpretada no/pelo corpo materializado na cultura 
física, retrata a sua especificidade quando pensada a ampla abordagem dos Estudos Culturais, 
reforçando que a cultura só pode ser compreendida a partir de sua articulação com “determinado 
conjunto de complexas relações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que compõem o 
contexto social” (Silk & Andrews, 2008, p. 9, tradução nossa).

Deste aporte, estruturo o texto por meio de dois tópicos, de modo a atender o objetivo 
proposto. No primeiro tópico, relato como o contato inicial com os Estudos Culturais Físicos foi 
desenhado, a partir de experiências coletivas no grupo de pesquisa, no Brasil, e, nos Estados 
Unidos, dada a imersão na Universidade de Maryland, durante o Doutorado Sanduíche. Ao final, 
ilumino modos particulares de produzir a abordagem a partir de uma realidade local, na qual 
são articuladas experiências de ensino, pesquisa e extensão, de modo a materializar uma dada 
práxis a partir dos Estudos Culturais Físicos. Por fim, espero que o texto possa contribuir para que 
pesquisadores/as e professores/as possam identificar, analisar e transformar os modos como o 
poder social atravessa o corpo e, como consequência, gera injustiças na sociedade.

Do contato inicial com os Estudos Culturais Físicos

O contato inicial com os Estudos Culturais Físicos ocorreu a partir de ações desenvol-
vidas junto a um grupo de pesquisa, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Desde o ano 
de 2011, quando passei a frequentar as reuniões do referido grupo, descobri possibilidades para 
identificar, analisar e intervir “com” e “no” corpo. Especificamente, o impulso inicial ocorreu no ano 
de 2017, com o retorno da professora Larissa do estágio pós-doutoral na Universidade de Bath, no 
Reino Unido. Mais do que integrar o Grupo Physical Cultural Studies na instituição, a pesquisadora 
pode apreendê-lo como objeto de estudo, reconhecendo sua produção de conhecimento e as 
temáticas investigativas fruto dessa formação intelectual (Lara & Rich, 2017). 

Daí meu contato passou a ser intensificado nos primeiros anos do doutorado (2017 e 2018) 
e com a participação em projeto institucional com o objetivo de investigar os Estudos Culturais 
Físicos como maneira de potencializar reflexões e intervenções junto à educação física brasileira. 
Com isso, novos referenciais teóricos passaram a ser discutidos nos encontros, a exemplo de 
leituras da obra Routledge Handbook of Physical Cultural Studies, organizado por Michael Silk, 
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David Andrews e Holly Thorpe. Além disso, participei  como discente de uma disciplina cujo título 
era “Tópicos especiais I – Physical Cultural Studies: questões contemporâneas em saúde, corpo 
e esporte”, no Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM-UEL.

 Somadas a essas experiências, passei por outras que auxiliaram a me (re)conhecer nos 
Estudos Culturais Físicos, entre elas, destaco: minha atuação como docente do curso de educa-
ção física da Universidade Federal de Mato Grosso, no Campus Universitário do Araguaia (UFMT/
CUA), o que gerou possibilidades relacionadas ao estudo e à intervenção a partir da abordagem; 
o Simpósio de Estudos Culturais em Educação Física, e, particularmente, as reflexões que realizei 
numa mesa redonda e, por fim, a permanência, entre novembro de 2019 e outubro de 2020, na 
University of Maryland, nos Estados Unidos, sob supervisão do Prof. Dr. David Andrews, o que me 
possibilitou a imersão na área de estudos Physical Cultural Studies.

Dessa experiência, houve o contato direto com pesquisadores/as – estudantes de 
mestrado, doutorado, pesquisadores/as associados/as e professores/as – do Grupo Physical 
Cultural Studies, vinculado ao Departamento de Cinesiologia, da Escola de Saúde Pública. Com 
isso, pude participar de disciplinas, encontros semanais e orientações que fizeram com que eu 
reconhecesse inúmeras pesquisas no campo da cultura física (notadamente, voltadas ao esporte 
e ao exercício físico). Em síntese, a imersão fez com que potencialidades fossem ressaltadas – a 
exemplo o modo como o grupo articulava discussões relacionadas à atividade física e saúde 
a partir de viés sociocultural – e, ao mesmo tempo, limites fossem sendo colocados – como a 
ausência de um engajamento ativo com a comunidade e a intervenção de modo a criar espaços 
de mudança social significativa.

A oportunidade de escrita da tese de doutorado, apoiada nos pressupostos dos Estudos 
Culturais Físicos, criou uma plataforma para que minha atenção estivesse direcionada às injustiças 
sociais produzidas nos corpos que dançam, especialmente, aqueles que transgridem normas de 
gênero de sexualidade, como é o caso de professores homens e homossexuais que tematizam a 
dança na/pela educação física. Como resultado da sensibilidade dos Estudos Culturais Físicos, 
entendi que meu papel como pesquisador precisava atravessar a própria investigação, o que 
me impulsionou a criar diferentes oportunidades para que a tal abordagem fosse colocada em 
“práxis”. Deste anseio, surgiram distintas experiências de ensino, pesquisa e extensão que serão 
relatadas no próximo tópico.

Estudos Culturais Físicos e(m) práxis: experiências inacabadas numa realidade 
local

Após a finalização do doutorado, pude retornar a minha condição como professor uni-
versitário no interior do centro-oeste brasileiro. Deste local, investi em experiências diversas na 
Educação Física que, diferentes formas, buscassem acionar elementos constitutivos da sensi-
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bilidade dos Estudos Culturais Físicos. Os elementos que menciono referem-se às dimensões 
políticas, pedagógicas, contextuais – para citar algumas – que são elencadas como basilares para 
uma pesquisa/intervenção que busque reconhecer relações de poder nas intersecções entre 
corpo e cultura. Em complemento, inspirado por leituras feministas dos Estudos Culturais Físicos 
(Thorpe  et al., 2011; Olive, 2017; Thorpe & Marfell, 2019), procurei recriar maneiras distintas para 
a consecução de uma escrita acadêmica resistente e empoderado, preocupado em apreender 
discursivamente o corpo como local de disputas de poder, no ensino, na pesquisa e na extensão.

Em minhas aulas, projetos de pesquisa e propostas de extensão, passei a me compro-
meter – o que é diferente de, certamente, ter alcançado – com um senso de mudança social 
inspirado pelas contribuições de Andrews e Silk (2015). Por essa lente, fui movido “pelo objetivo 
de permitir que indivíduos e grupos discernam, desafiem e potencialmente transformem as es-
truturas e relações de poder existentes, conforme elas se manifestam e vivenciadas no complexo 
campo da cultura física”. (SILK et al., 2017, p. 8). Em minhas práticas como intelectual público, 
como explica Henry Giroux, intensifiquei a produção de pesquisas e intervenções associadas a 
um compromisso com a mudança social, que reconhecesse a distribuição, as operações e os 
efeitos das relações de poder. 

Como efeito, disciplinas sob minha responsabilidade no curso de Educação Física 
(dança e ginástica) e na pós-gradução stricto sensu  passaram a ser invadidas por tópicos rela-
cionados aos marcadores sociais de diferença e como estes atravessam o corpo. Entendo que 
tais reflexões servem de aporte para que tais temas sejam identificados e interpretados pelos/
as discentes, de modo a produzir o reconhecimento das diferenças e, como consequência, das 
injustiças sociais decorrentes dessas relações hierárquicas de poder, como argumentam Silk, 
Andrews e Thorpe (2017).

A partir dessa ideia, intentei criar condições para que projetos universitários possibilitas-
sem o acesso democrático à cultura física. Resultado disso, projetos de extensão relacionados 
à dança foram materializados de modo a articular as relações entre corpo, cultura e poder. Mais 
do que acessar as diferentes expressões do corpo em movimento, passei a entender que meu 
papel era de favorecer reflexões acerca do corpo, além do ensino de inúmeras gestualidades. 
Passei, então, a realizar estudos que favorecessem o acesso de alunos/as no que diz respeito 
as injustiças sociais, bem como a processos pedagógicos que gerassem mudança social.

Efeito de tais necessidades, foram desenhados projetos de estudos e pesquisas que 
favorecem a identificação e compreensão das relações de poder que operam nesses espaços, 
para que estudantes possam intervir socialmente a partir do contexto em que estão inseridos. 
Neste caso, estão em andamento quatro projetos de iniciação científica que, em maneiras dis-
tintas, preocupam-se com: a) análise do corpo em pedagogias públicas relacionadas à dança; 
b) estudos de masculinidades no esporte; c) apropriação de discursos sobre gênero e sexuali-
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dade do corpo que dança; d) subjetividade indígena na educação física e formas pedagógicas 
de justiça social. Cabe mencionar, outros projetos que já foram realizados, de egressas do curso 
de Educação Física que, em seus trabalhos de conclusão de curso, apoiaram-se nos Estudos 
Culturais Físicos para analisar suas experiências corporais na/pela Educação Física.

Destaco que tais experiências materializam possíveis estratégias de articular Estudos 
Culturais Físicos e Educação Física e, assim como o campo, encontram-se em processo, abertas 
à crítica e prontas para reinvenções a partir do diálogo com outros grupos de pesquisa, docentes 
e abordagens teórico-metodológicas. Fica o convite para que outros tons sejam desenhados, 
a partir de subjetividades distintas, desde que suas preocupações estejam atentas às relações 
entre corpo, cultura e como o poder social opera nessa dinâmica, ora na (re)produção, ora na 
contestação das injustiças.

Considerações finais

Ao iluminar experiências de ensino, pesquisa e extensão a partir dos Estudos Culturais 
Físicos, procurei destacar com a abordagem produziu deslocamentos político-pedagógicos 
para compreender o corpo na Educação Física. Com esse intuito, apresentei sínteses de expe-
riências a partir dos modos como os Estudos Culturais Físicos foram acionados numa realidade 
local brasileira, qual seja, do interior do centro-oeste brasileiro. Este percurso constrói-se como 
estratégia de demarcar minha agência na abordagem, como forma de desenvolver elementos 
próprios a partir da minha atuação como docente e pesquisador no cenário brasileiro.

Longe de ter sido colonizado por essa abordagem, o exercício que realizei nesse texto 
estrutura-se como maneira de ampliar o entendimento desse campo a partir de um contexto 
particular. Assim, entendo que seus usos podem contribuir não somente para pensarmos as 
categorias que serão refletidas adiante, mas, de igual modo, como maneira de ampliar o próprio 
entendimento dos Estudos Culturais Físicos, como abordagem contextual empírica, qualitativa, 
teórica, transdisciplinar, política, autorreflexiva e pedagógica, como assinalam seus precursores 
(SILK et al., 2017). 
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A CAPOEIRA ANGOLA DO “CORTIÇO DO ABELHA” EM CRUZO NA CIDADE DO 
PORTO

Thaís Azevedo
 Larissa Latif

 Maria Manuel Baptista

RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar parte da pesquisa de doutora-
mento intitulada “Cartografias Performativas da Capoeira Angola em diálogo com 
a Dança Moderna Africana na cidade do Porto”, em desenvolvimento no Programa 
Doutoral em Estudos Culturais da Universidade de Aveiro. A partir da literatura do 
campo dos Estudos Culturais, lançamos olhares sobre os possíveis sentidos atribu-
ídos à prática da Capoeira Angola em cruzo no contexto do “Cortiço do Abelha” em 
Portugal. Discutindo, sobretudo, como essa prática corporal (jogo/dança/luta) afro-
-brasileira desarticula/articula as estruturas da Colonialidade do Poder.

PALAVRAS-CHAVE: Colonialidade. Cultura popular afro-brasileira. Corpo. Performance. 
Subjetivação. 

RESUMÉN: Este trabajo pretende presentar parte de la investigación doctoral titulada 
“Cartografías Performativas de la Capoeira Angola en diálogo con la Danza Moderna 
Africana en la ciudad de Oporto”, en desarrollo en el Programa de Doctorado en 
Estudios Culturales de la Universidad de Aveiro. Desde la literatura del campo de 
los Estudios Culturales, analizamos los posibles significados asignados a la práctica 
de Capoeira Angola en cruzo en el contexto del “Cortiço do Abelha” en Portugal. 
Discutiendo, especialmente, cómo esta manifestación cultural afrobrasileña 
desarticula/articula las estructuras de la Colonialidad del Poder.

PALABRAS-CLAVE: Colonialidad. Cultura popular afrobrasileña. Cuerpo. Performance. 
Subjetivación. 

Introdução 

Buscamos apresentar aqui, algumas pistas sobre a perspectiva teórica e metodológica 
adotada na investigação em curso, buscando perceber quais os sentidos que os sujeitos atribuem 
à essa prática, com o intuito de discutir a dimensão política e performativa do corpo em relação 
à Colonialidade do Poder.
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Da Capoeira 'Angola em cruzo

Mestre Pastinha49. nos convida a pensar a Capoeira enquanto uma dança/luta, de des-
cendência dos povos bantu, antes denominada N’yngolo (Dança da Zebra) na região atualmente 
conhecida como Congo e Angola (Pastinha, 1988). Nesta perspectiva, os africanos destas regiões 
foram transladados para o Brasil, nas condições devastadoras do sistema colonial, mas devido 
a um cenário de muitas transformações, esta tradição acabou por ser apropriada e reinventada 
em terras brasileiras. 

Muitos especialistas, sobretudo, no campo das ciências humanas e sociais e das artes, 
ressaltam a importância de Mestre Pastinha como “guardião” de certas tradições ligadas à cultura 
africana no Brasil, pelo movimento de resistência efetuado frente as transformações do Estado 
Novo e aos ideais de Modernidade na década de 1930, com o que passou a denominar-se Ca-
poeira Angola (Araújo, 2004; Ribeiro, 2018; Tamplenizza & Matos, 2020).  

Para além dos méritos e verdades absolutas, que desejam enquadrar a Capoeira num 
modo específico de pensar “plantado pela tradição ocidental” (Simas et al., 2020, p. 127), o que 
nos interessa aqui é a força inventiva da Capoeira Angola que, através do jogo e do próprio mo-
vimento, dobra essa lógica colonial de captura, se esquivando e gingando, ela se transforma em 
outras possibilidades. “A capoeira, assim como Exu , é o ‘+1’, um princípio inapreensível, múltiplo 
e interminável (Simas et al., 2020, p. 129). 

Mestre Abelha, de São Luís do Maranhão, é discípulo do mestre João Pequeno, que 
foi um dos principais discípulos de Mestre Pastinha. O “Cortiço do Abelha”, nome dado à sua 
Escola fundada em 1998 no Brasil, ganha o mundo em 2001, sobretudo a Europa. Atualmente, 
Mestre Abelha vive na cidade do Porto em Portugal e é neste contexto que se desenvolvem e 
se aprofundam os temas desta investigação. 

Dos corpos e das performances 

No trabalho de campo, utilizamos a cartografia, que possibilita lidar com as nuances e 
mudanças de um campo performativo. A performatividade é aqui compreendida então como 
potência do movimento de transformação dos lugares pré-definidos culturalmente, seja com base 
na raça, classe, gênero e/ou sexualidade. Butler (2018), umas das principais autoras do campo 
dos Estudos de Gênero e da Performance, afirma que “as várias maneiras pelas quais um corpo 
mostra ou produz o seu significado cultural, são performativos, não há nenhuma identidade 
pré-existente a partir da qual um ato ou atributo possa ser medido” (Butler, 2018, p. 13).  

49 (1889-1964) De Salvador, Bahia, Vicente Ferreira Pastinha, conhecido como Mestre Pastinha, foi um 
dos grandes capoeiristas e um dos principais mestres dessa arte guerreira, sendo responsável pela 
denominação e organização da Capoeira Angola. Ver por exemplo: Simões (2006)
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Richard Schechner, um dos autores centrais para o campo dos Estudos da Performance, 
por sua vez, compreende a performance enquanto um “comportamento restaurado”, que seriam 
as “ações físicas ou verbais que são preparadas, ensaiadas ou que não estão sendo exercidas 
pela primeira vez” (Schechner, 2003, p. 50). Essa ideia reitera a dimensão cultural do corpo, em 
que as ações e os modos de vida também fazem parte de um comportamento que é ensinado, 
treinado e restaurado durante toda a vida. 

Neste jogo, a dimensão performativa abre possibilidades para brincar com as identida-
des, com os lugares salvaguardados e estanques, e, ao invés disso, compreendemos o processo 
identitário enquanto processos de subjetivação, que seria “uma maneira de recusar todos esses 
modos de encodificação preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de telecoman-
do, recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de relação com 
o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular” 
(Guattari & Rolnik, 1996, pp. 16–17).

Em atitude de uma cartógrafa que cambona. “O cambono é aquele que se permite 
afetar pelo outro e atua em função do outro (...) aquele que opera, na interlocução, com todas as 
atividades que precedem os fazeres/saberes necessários para as aberturas de caminhos” (Simas 
& Rufino, 2018, p. 37). Na encruzilhada do Cortiço do Abelha venho desempenhando essa função 
de “pesquisador cambono” (Simas & Rufino, 2018), de quem performa, seja auxiliando o mestre, 
o(a)s aluno(a)s novo(a)s, recebendo o(a)s visitantes que chegam, registrando o que é necessá-
rio para as demandas (materiais e espirituais), limpando o chão, sendo orientada, interferindo, 
vivenciando, observando, ouvindo, cartografando. 

(...) A cartografia tem como eixo de sustentação do trabalho metodológico a invenção 
e a implicação do pesquisador, uma vez que ela baseia-se no pressuposto de que o 
conhecimento é processual e inseparável do próprio movimento da vida e dos afetos 
que a acompanham (Romagnoli, 2009, p. 171).

É importante pontuar que o meu interesse em cartografar esses processos de subje-
tivação, especificamente as implicações da cultura popular afro-brasileira nesse contexto, se 
coloca primeiramente no meu corpo em performance: a constituição do meu lugar de fronteira 
enquanto mulher “brasileira”, mestiça, “não negra o suficiente, nem branca o suficiente”, um su-
posto lugar de vazio, que pode ser facilmente apanhado pela produção de sentidos Moderno/
Colonial e que, segundo Mignolo (2008, p. 297), esse “pensamento de fronteira ou epistemologia 
de fronteira é uma das consequências e a saída para evitar tanto o fundamentalismo ocidental 
quanto o não-ocidental”. 
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Das colonialidades

A colonialidade do poder é definida por Aníbal Quijano (2005, p. 136) - um dos grandes 
expoentes desta escola de pensamento, como a “imposição da ideia de raça como instrumento 
de dominação”. Lugones (2018) expande o conceito, ao sublinhar que a Colonialidade, sendo 
um dos eixos do sistema de poder, “permeia todo o controle de acesso ao sexo, da autoridade 
coletiva, do trabalho, da subjetividade/intersubjetividade e da produção de conhecimento a 
partir dessas relações intersubjetivas” (Lugones, 2018, p. 246). 

A prática de Capoeira Angola do “Cortiço” ocorre, atualmente, num espaço chamado 
Casa Maria de Cula, situado no bairro do Bonfim na cidade do Porto em Portugal. Uma espécie 
de Associação Cultural, que funciona como uma casa/comunidade onde vivem quatro dos in-
tegrantes do grupo. Nesse espaço são dadas as aulas, são realizados os convívios e os eventos 
como palestras, rodas de conversa, rodas didáticas, cursos etc. 

Com o objetivo de perceber quais usos e sentidos são atribuídos à prática da Capoeira 
Angola por cada participante neste contexto, foram realizadas entrevistas em profundidade. Nas 
entrevistas, “o informante é convidado a falar livremente sobre um tema e as perguntas do inves-
tigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às reflexões” (Minayo et al., 2009, p. 64).

(...) o que eu mais gosto na capoeira é vadiar! (...) a capoeira tem várias palavras, mas o 
vadiar para mim é o melhor. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada! (risos) 
Nada! Eu estou passando tempo com o meu mano, gingando, estou atento a ele, atento 
ao berimbau, ou só a ele. Fazendo para quê? Para nada! Por quê? Não sei. E depois? 
Tão pouco sei, estou ali, suado, dou um abraço no mano, na mana, estou feliz, é o reset, 
pronto (Brasileiro, 37 anos).

Com os dados em fase de tratamento, as inferências ficam ainda bastante limitadas, mas 
podemos apresentar algumas breves pistas sobre esses percursos e cruzamentos. Nos excertos 
apresentados, vemos uma deslocação de certo sentido produtivo moderno/colonial, com relação 
a ter sempre um produto, um resultado, um fim externo ao processo. A exemplo disso, vemos no 
“regime de produtividade e performance” (Gomes, 2014, p. 176) presente nas práticas corporais 
tanto esportivas quanto artísticas, a necessidade de se praticar exercício físico para atingir um 
corpo “saudável” normativo. Neste contexto, há um certo deslocamento, uma desobediência no 
que se refere ao sentido de saúde e bem-estar:

Apesar da batalha, do dia a dia, que seja na roda, você estar se divertindo, dançando 
com o corpo relaxado, porém atenta, na espreita mesmo. Então esse encontro dentro da 
gente no corpo, porque você não pode estar sempre também ativo, pronto para lutar na 
batalha assim, então encontrar esse espaço dentro da gente e chamar o outro também 
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para a dança né, porque a dança traz a beleza da capoeira, traz beleza para a capoeira 
assim... (Brasileira, 41 anos).

“A capoeira se manifesta como um saber gingado, de modo que as suas artimanhas 
desenham um inventário inacabado de formas de interagir com o mundo” (Simas et al., 2020, p. 
127). Nesse sentido, a Capoeira Angola faz um convite à experiência de um corpo que luta, mas 
dança ao mesmo tempo, que enfrenta e/ou ataca, sorrindo, brincando, instaurando o estado de 
jogo através de um corpo vadio, vagabundo, que utiliza a ginga, a esquiva, a negaça e a man-
dinga como potências da vida que resistem às lógicas de morte (físicas e simbólicas) que os 
dispositivos da Colonialidade efetuam.

Considerações finais

Com muito mais questões do que respostas fechadas, consideramos que a pesquisa 
possa trazer novos dados acerca desses corpos migrantes de brasileiros que performam suas 
existências em Portugal, assim como dos nativos portugueses que entram em contacto com 
o corpo desta prática representativa de um movimento de resistência às relações da coloniali-
dade do poder/saber/ser. Estas afetações ganham uma materialidade singular neste contexto, 
interferindo e modificando os modos de vida cotidianos, incluindo os meus, que, como uma 
aprendiz-angoleira, dialogo cotidianamente com o território de cruzo (de atravessamento e ne-
gociação) desses processos de subjetivação.
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A DANÇA TAP COMO UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA

Ana Luiza Gori

RESUMO: Não pretende o presente estudo delinear caminhos de encaixotamento 
estético, ou promover conceitos ocidentalizados com pré definições e definições das 
subjetividades. Fato é que a dança tap está por longo tempo sufocada dentro das 
sociedades que não a entendem como uma dança negra de raízes afrodiaspóricas. 
A condução do pensamento ao longo do texto leva em consideração as identidades 
construídas para que atendessem aos poderes dominantes propiciando o desloca-
mento da negritude da dança tap para a marginalidade, senão para o apagamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Tap dance. Sapateado. Sapateado americano. Identidade. Danças 
negras.

ABSTRACT: The present study does not intend to delineate ways to put aesthetic 
aspects in a box, or to promote westernized concepts with pre-definitions and 
definitions of subjectivities. But tap dance has been suffocated for a long time within 
societies that do not understand it as a dance of black people in the diaspora. The 
thoughts throughout the text takes into account the identities built to meet the 
dominant powers, providing the displacement of a black tap dance to marginality, 
or to a total blackout.

KEYWORDS: Tap dance. American tap dance. Afro dances. Dance in diaspora. Identity.

Introdução

A dança tap tem sido, ao longo dos anos, remetida primariamente aos filmes musicais 
de Hollywood. Nomes como Fred Astaire e Gene Kelly são lidos como principais nesta forma 
de arte dispensando quaisquer outros. É de se atentar para o descuido com a herança cultural 
vinda na diáspora para os Estados Unidos da América (EUA). 

Tanto os EUA quanto o próprio Brasil, forjaram uma identidade embranquecida para esta 
estética, pautados em magia cinematográfica e políticas instituídas que regulam a presença da 
corporalidade negra como o blackface50, por exemplo.

E é exatamente este o ponto do presente estudo, como o processo identitário intensificou 
símbolos, nomes e outras características que apagaram o negro da sua própria história. “Identi-

50 Regulação corporal criada por artistas brancos para imitarem com deboche das pessoas e artes ne-
gras, se caracterizando como eles e pintando seus rostos com cortiça queimada para performarem.
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dade é um fenômeno real: ela corresponde ao modo como o Estado nos divide em indivíduos, 
e ao modo como formamos essa individualidade em resposta a uma ampla gama de relações 
sociais” (Haider, 2019, p. 35).

Atrelada às identidades vem a questão biológica ocidental, onde o corpo é lido de 
diferentes maneiras e a biologia é tida como destino. “No ocidente, as explicações biológicas 
parecem ser especialmente privilegiadas em relação a outras formas de explicar diferenças de 
gêneros, raça ou classe” (Oyěwùmí, 2021, p.27).

E é nessa que o negro e os seus significantes vão sendo formados e sua arte facilmente 
apropriada e colocada em um outro lugar de representação. 

É mandatório a recolocação do negro como base fundante da dança tap para que 
se identifique outros nomes como Jeni LeGon, Cora LaRedd e Lois Bright, outras epistemes e 
condições de representatividade apagadas ao longo dos anos tanto nos EUA como no Brasil. 
Para tanto é preciso conhecer e entender a questão identitária e os processos que a modificam. 

A pretensão do presente estudo gira em torno de identificar a dança tap como uma 
dança negra com desenvolvimento afrodiaspórico dentro das identidades étnico-culturais dos 
povos nos EUA, levando em conta a construção de identidades e as falácias ocidentais criadas 
sob o olhar do interesse dominante.

Identidade como território em disputa

Quando se pensa em identidade imediatamente se tem a sensação de algo imutável e 
que está inerente ao ser, porém é um conceito mais complexo e que está sujeito a transforma-
ções. De acordo com Mercer (1990), a experiência da dúvida e da incerteza desloca a identidade, 
algo que se supõe como fixo, coerente e estável, portanto, se tornando uma questão, somente 
quando está em crise. Sendo assim, pode-se entender que o status imutável da identidade é 
uma falácia, não é algo biológico. 

Hall (1992) também conduz o assunto nesta perspectiva, quando aponta que a identidade 
é formada e transformada em relação às formas pelas quais os indivíduos são representados ou 
interpelados pelos aspectos culturais que os rodeiam.

No caso da dança tap, as sociedades brasileira e estadunidense não tinham interesse 
em colocar o negro como protagonista desta forma de arte, evidenciando outros nomes de 
dançarinos brancos. Esta estratégia deu muito certo em ambos países que deslocaram o negro 
do seu lugar para atender ao sistema de consumo, criando uma representação da dança tap 
muito diferente da sua origem. É possível entender, então que a identidade desta forma de arte 
se tornou algo político, com interesses sociais e classistas que atendessem aos que detinham 
o poder.
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Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado 
ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. 
Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 
mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença (Hall, 
2020, p. 16) .

Entender tap como dança negra é projetar a etnia dos povos afrodiaspóricos, além de 
promover um enfrentamento de narrativas e paradigmas criados tanto no Brasil quanto nos EUA 
para atender a separações racistas e classistas.

Assim sendo, propomos o uso do termo danças negras como conceito definido por fa-
zeres de dança que engendram poéticas políticas complexas, diaspóricas e múltiplas. 
Enquanto conceito, tem um caráter revisionista e provisório que pretende questionar 
estigmas, equívocos e ocultamentos sobre as experiências negras na dança (Ferraz, 
2018, p. 02).

Quando o presente estudo propõe entender a dança tap como dança negra considera-
se o corpo que a promoveu, não necessariamente a geografia.

Primeiro é preciso partir de um lugar. Partimos do lugar cultural africano, que é um lugar 
desterritorializado. Pela diáspora negra e pela própria aventura humana o lugar cultural 
africano tornou-se um entre-lugar. O Brasil é assim. O candomblé é assim. A macumba 
é assim. O maracatu é assim. A capoeira é assim. O samba é assim. A feijoada é assim.  A 
“tempo livre” é assim. Os blocos afro de Salvador são assim. Assim é a cultura afrodes-
centende. Ela é um entre-lugar. Ela tem uma identidade forjada na trama das identidades. 
Não é uma falta, é um excesso produzido nas margens da cultura econômica e política 
(Oliveira, 2021, p. 105).

A dança tap também é assim.

Perspectivas Pluriversais para a Dança Tap 

Um dos paradoxos do processo de pesquisa é a natureza inesgotável do objeto de 
estudo: embora nos tenhamos detido nele por muito tempo e seus mecanismos e com-
portamento tenham sido cuidadosamente estudados, existe um momento em que nos 
damos conta de que a exploração abrangeu apenas um, ou alguns, de muitos aspectos 
pelos quais o objeto de estudo se revela (Royo, 2015, p. 546).

A metodologia plural e amorosa para se tratar de dança, é fundamental para que o vício 
da binariedade não nos prenda em sins e nãos.
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A abordagem sócio histórica que conduz a pesquisa qualitativa exige do observador 
também ser observado enquanto interlocutor de perspectivas. 

A noção de cultivo proposta por Hissa (2013) é muito pertinente a esta reflexão, uma vez 
que não se aprende um saber estabelecido. O ato de pesquisar faz-se cada vez diferente, 
sendo constituído por metodologias que variam de acordo com o contexto dos proble-
mas e perguntas postas. Por meio do cultivo do compreender, aprende-se a atitude do 
pesquisador que porta desejo de dialogar, de perguntar, de arriscar-se, inventar/iar, de 
experimentar, de comunicar (Ribeiro, 2013, p.75).

Assim sendo, o presente estudo busca delinear metodologias que levem em considera-
ção as inúmeras concepções de corpo, arte e sujeitos que dialogam com a história e constroem 
e são construídos pela sociedade. 

E é exatamente neste contexto que é preciso refletir sobre quais pressupostos o presente 
estudo pretende se apoiar para identificar a negritude da dança tap.

É preciso se pensar na formação deste fazer em arte objeto do presente estudo, como 
sendo estadunidense já que o solo dos EUA é a própria diáspora, baseado em multiculturalismos 
dos povos que vieram de África e sedimentaram suas artes por ali.

Estilos de danças africanas, transpostos em um ambiente colonial, contribuíram para o 
desenvolvimento do que Ralph Ellison chama de primeira coreografia da América. Nas-
ceu, afirma ele, “daquela sensação de liberdade que se encontra dentro da complexa 
falta de liberdade que nós, como povo, experimentamos nos Estados Unidos” (Malone, 
1996, p. 38) (Tradução nossa) 51.

Portanto, não só a dança tap mas outras artes foram ampliadas pela própria expansão 
dos olhares dos povos da diáspora. 

Na modernidade, a abdução das culturas africanas, que são o chão da dança tap, se 
deu para que uma identidade cultural fosse criada, com representantes e simbologias racistas. 
A apropriação das artes e dos saberes dos povos em diáspora desde os menestréis até, por fim, 
os filmes musicais de Hollywood, foi se fazendo através de mecanismos sociais, econômicos e 
políticos que contribuíram, senão, construíram uma identidade branca para aquela nação fun-
dada em cultura negra.

Reivindicar a dança tap como dança afrodiaspórica é um processo de cura. A coopta-
ção de identidades futuras foi sendo muito bem construída para que não se conseguisse mais 

51 MALONE, Jaqui, Steppin on the Blues: The Visible Rhythms of African American Dance, University of Il-
linois Press, 1996. Styles of African dances, transposed in a colonial environment, made for the develop-
ment of what Ralph Ellison terms America’s first choreography. It was born, he asserts of “that sense of 
freedom which lies within the complex unfreedom which we as a people experience in the United States”.
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perceber a negritude desta dança. De fato, foi uma estruturação bem feita, mas como falado 
acima, as identidades estão em movimento e o movimento agora tem a direção de África. 

No mesmo sentido que o presente estudo tenta incluir a dança tap como dança negra, 
ele se envereda pela armadilha colonialista da categorização. “O termo deve ser visto como 
transitório, pois responde a uma implicação contemporânea que deseja visibilizar uma demanda 
urgente: tirar da invisibilidade temas, práticas, reflexões e histórias vinculadas a negritude e à 
presença do protagonismo negro no campo da dança” (Ferraz, 2018, p. 03). 

No Brasil, a dança tap não se fez por construção afrodiaspórica local, em território foram 
desenvolvidas outras danças que sim, se interseccionam em muito com o fazer em questão. 
Porém, tap no Brasil não é negro, é dança de musical, é branca, o que desconstitui não só raízes, 
mas todo contexto negro que envolve o modo de viver tap.

Considerações Finais 

A história das danças afrodiaspóricas começa antes mesmo dos negros pisarem em 
solos das Américas, durante a travessia do Atlântico isso fica evidente. “Por vezes, durante esta 
viagem, houve a insistência de que os africanos dançassem para assegurar aos brancos que 
permaneceriam vivos o suficiente para serem entregues aos leilões na América do Norte” (De-
frantz, 2002, p.481). (Tradução nossa) 52

Negros usavam a dança como forma de resistência, de sobrevivência já que esta arte 
estava impressa no corpo e na alma. A dança foi evoluindo e conquistando outras características 
pela prática, pelo contato com outras etnias vindas da diáspora e pela observação da cultura 
local. A dança tap vai tomando forma.

Retomar o rumo negro desta forma de arte é reavivar a historicidade em que a dança 
tap foi moldada, trazendo a condição de dança negra e afrodiaspórica.
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PROJETOS SOCIAIS E DANÇA AFRODIASPÓRICA EM BELO HORIZONTE: 
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

Míriam Santiago Anastácio da Silva
Elisângela Chaves

RESUMO: Esta comunicação divulga os resultados parciais da pesquisa: Mapeamento 
do ensino de danças nos projetos sociais em Belo Horizonte – Minas Gerais. O objetivo 
é identificar e descrever os projetos/ações sociais que trabalham com a dança em 
uma perspectiva de matriz afrodiaspórica. A metodologia utilizada é qualitativa e o 
instrumento de análise, questionários.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto social. Dança. Ensino. Matriz afrodiaspórica.

ABSTRACT: The following communication discloses the parcials results of the 
research: Mapping the teaching of dance in the social projects from Belo Horizonte- 
Minas Gerais. The objective is to identify and describe the social projects/actions that 
work with dance in an afro-diasporic headquarters perspective. The methodology 
done was qualitative and the instrument of analyzing was a questionnaire. 

KEYWORDS: Social Project. Dance. Teaching. Afro-diasporic headquarters.

Introdução

Visando ampliar as possibilidades de produção acadêmica relacionadas ao ensino de 
dança na cidade de Belo Horizonte (MG), apresentamos os dados parciais da pesquisa: Mapea-
mento do ensino de danças nos projetos sociais em Belo Horizonte – Minas Gerais realizada pelo 
grupo de pesquisa Edudança da Universidade Federal de Minas Gerais, que consistiu na reali-
zação de um mapeamento e caracterização dos projetos e/ou ações sociais na cidade de Belo 
Horizonte que tem a dança como prática educacional e de intervenção social. 

Tal perspectiva corrobora com a reflexão realizada por  Ribeiro (2018, p. 123) ao investigar 
o projeto de dança Anjos de Rua na qual destaca que “A articulação entre arte, cultura e  educação 
mostrou-se, na experiência analisada, não só um caminho possível, mas, ainda, integração entre 
educador e educandos, na construção do conhecimento em  ação e sua significativa construção 
no coletivo”. 

Assim, a investigação buscou abranger as diversas dimensões da dança que podem 
estar presentes em projetos sociais, compreendendo que “[...] qualquer projeto desenvolvido em 
sociedade deve ser considerado um projeto social e mesmo os projetos individuais em certo sen-
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tido têm um enorme caráter social, já que devem ser vivenciados no âmbito de um determinado 
contexto coletivo.” (Melo, 2008 p. 3). Dentre as práticas ditas educacionais, as artes têm sido um 
campo de investimento para inovações educacionais no ensino informal, por vezes considerado 
como complementações e/ou extensões da formação infanto juvenil. Nesse cenário, é preciso 
pensar a educação pública em sua complexidade para além do contexto escolar.

Para este trabalho foi feito um delineamento, a partir de dados parciais, com o foco 
nos projetos/ações que trabalham com a perspectiva de matriz afrodiaspórica, entendendo-a 
como um movimento fundamental na construção de identidade dos sujeitos, considerando-a 
“como uma ideologia na medida em que permite a seus membros se definir em contraposição 
aos membros de outros grupos para reforçar a solidariedade existente entre eles, visando a 
conservação do grupo como entidade distinta” (Munanga, 2019, p.10). 

Desse modo, ressignificar corpos, práticas e espaços que historicamente foram infe-
riorizados torna-se necessário á uma recuperação e aceitação de uma identidade que envolve 
atributos físicos, culturais, mentais, intelectuais, morais e psicológicos (Munanga, 2019). Assim, 
identificar os projetos/ações sociais que possuem como foco a dança de matriz afrodiaspórica 
busca compreender como essa prática se localiza nesses espaços, procurando estabelecer 
conexões com os integrantes, espaços/territórios, bem como com o aspecto educacional que 
permeia as vivências dos sujeitos que usufruem dos diálogos realizados entre a dança, educação 
e lazer nessas atividades.

A inspiração

Ao propor identificar e descrever os projetos/ações sociais que trabalham a dança com 
uma perspectiva de matriz afrodiaspórica, busca-se expor outras formas de compreender e va-
lorizar a presença dessa corporeidade que, historicamente carrega estereótipos e preconceitos 
que as colocaram em um lugar marginalizado. Tal compreensão pode ser corroborada de acordo 
com Gomes (2019, p.77) ao apontar que:

Nesse universo inesgotável de sensações poder-se-ia se pensar que a construção cul-
tural da beleza apresenta como principal característica o fato de ser inclusiva. De fato, 
ela pode servir de critério para aproximação e afirmação de um “nós” em relação a um 
“outro”. Porém, quando a ideia de beleza é construída por um grupo num contexto de 
dominação ou de diferenciação cultural, ela pode servir não só de marca distintiva como 
também discriminatória.

Nesse sentido, considerar as diferentes intencionalidades pedagógicas e linguagens 
artísticas no contexto dos projetos/ações sociais requer uma reflexão com um olhar crítico para 
as danças de matriz afrodiaspórica, visando evidenciar suas potencialidades enquanto resgate 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

244 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

de vivências corporais, assim como uma possibilidade de reconhecimento e identificação com 
um grupo. A educação social, intencionalmente inclusiva, tem nos mostrado possibilidades de 
dialogar com diferentes saberes. 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar a identificação e descrição dos proje-
tos/ações sociais que trabalham com a dança em uma perspectiva de matriz afrodiaspórica em 
Belo Horizonte – MG. O que fundamenta a primeira parte da realização de uma cartografia sobre 
o ensino de danças de matriz afrodiaspórica na educação social de crianças e adolescentes na 
cidade.

A montagem

Para este trabalho foi proposto uma abordagem qualitativa de caráter exploratório. 
Diante desse cenário, foi realizado o mapeamento das ações relacionadas aos projetos sociais 
existentes na cidade, tomando como base a concepção cartográfica de Deleuze E Guattari. Se-
gundo Oliveira e Mossi (2014, p.193):    

a cartografia, como estratégia para produzirmos pesquisas às quais nos propomos, con-
sidera mais o percurso da viagem do que pontos de partida e/ou chegada. [...] Sendo 
assim, talvez não possamos dar conta da perspectiva cartográfica com um método, mas 
como um conjunto metodológico que não é decidido a priori e que surge, vai sendo 
inventado, no decorrer do caminho, na própria caminhada, de acordo com as neces-
sidades instauradas pelo relevo imposto pelo percurso. (Oliveira & Mossi, 2014, p. 193)

Foi realizado um levantamento de contatos de professoras/es e projetos através de 
buscas na internet e rede de contatos em mídias sociais e pessoais de artistas e participantes do 
grupo de pesquisa Edudança, dado o envolvimento com a área na cidade de Belo Horizonte. No 
período entre 16 de junho e 13 de julho de 2020, foram realizadas buscas por meio das platafor-
mas Instagram e Facebook, por palavras-chave em sites de busca e também por contatos com 
artistas e professores da área. Junto a esse processo, foi realizada a divulgação da pesquisa 
através das redes sociais do grupo e de seus componentes para identificar as ações realizadas 
na cidade. Em uma primeira etapa, para entender como os projetos sociais que trabalham com 
a dança se organizam estruturalmente, optamos por utilizar como instrumento um questionário 
criado via Google Docs. O instrumento ficou ativo do dia 13 de Julho de 2020 ao dia 15 de Janeiro  
de 2021 e foi amplamente divulgado no Instagram do grupo Edudança, bem como por outras 
redes sociais como Whatsapp e Facebook.

Após o período de término da primeira etapa, a partir da análise das respostas adquiridas 
foi elaborado e divulgado um segundo questionário com novas perguntas tendo como enfo-
que as danças urbanas. A escolha por dar ênfase a esse estilo foi devido ao grande número de 
projetos e/ou ações sociais, grupos e crews presentes nas respostas do primeiro questionário. 
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Assim, o segundo questionário via Google Docs ficou ativo no período de 1º de março de 2021 a 
17 de dezembro de 2021.

Por fim, por meio das respostas obtidas nos dois questionários apresentamos aqui os 
respondentes com identificação e descrição de projetos e/ou ações sociais, grupos e crews que 
indicaram propostas de trabalho com dança na perspectiva de matriz afrodiaspórica. O contato 
com esses grupos foi realizado através de e-mail.

É importante ressaltar que, devido à pandemia de coronavírus, ficamos impossibilitadas 
de realizar contato presencial, o que limitou parte do planejamento de coleta de dados, que 
previa encontro e visitas aos locais de trabalho dos projetos.

O cenário

Os dados foram obtidos a partir das respostas dos dois questionários que ficaram ativos 
no período de 3 de Julho de 2020 a 15 de janeiro de 2021 e, 01 de março de 2021 a 17 de dezembro 
de 2021 respectivamente. O primeiro, referente ao ensino de dança nos projetos/ações sociais 
em Belo Horizonte – MG obteve-se 43 respostas sendo que somente 28 se enquadraram nos 
critérios estabelecidos pelo projeto de pesquisa. Quanto ao segundo com o foco nas danças 
urbanas, foram obtidas 13 respostas, sendo que 3 já haviam respondido o questionário anterior, 
totalizando 10 respostas novas para a análise. Dentre as respostas obtidas nos 2 questionários 
obteve-se o total de 38 projetos/ações sociais que se enquadraram nos critérios pré estabele-
cidos e validados para pesquisa.

Desses 38 projetos, identificamos que 8 deles explicitaram trabalhar a dança na pers-
pectiva de matrizes afrodiaspóricas, e foram selecionados de acordo com a justificativa desse 
trabalho para serem descritos. As perguntas foram elaboradas para obter a identificação do 
grupo e informações sobre o público atendido, localização do projeto/ação na cidade, fonte de 
financiamento, estética coreográfica, objetivo pedagógico, quantidade de professores e esco-
laridade e formação dos mesmos.

Ao iniciar esta pesquisa tínhamos a premissa que a quantidade de projetos com essa 
abordagem seria maior. Dado o volume de estilos e estéticas de matriz afrodiaspórica que identi-
ficamos em circulação na cena artística atual. Mas entendemos que na abordagem sistematizada 
dos projetos ainda são poucos que objetivam este enfoque de ensino e produção artística.

Sobre o público atendido por esses projetos há uma predominância de jovens e adultos 
jovens (5), seguido pelo público adolescente (2). O público de adultos (1) e de crianças (1) é atendido 
em apenas um projeto cada. Apenas um projeto não possui restrição de idade dos participantes. 
É importante destacar que alguns projetos atendem mais de um faixa etária.

A regional centro-sul da cidade de Belo horizonte possui a maior concentração de 
projetos/ações (5) que caracteriza um fluxo de circulação nas áreas mais equipadas na cidade.
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Em relação à fonte de financiamento, identificamos editais de incentivo à cultura (2), doa-
ção de alunos (1), caixa escolar do Estado de Minas Gerais (1), aulas e shows (1) e financiamento 
próprio (1). Dois projetos afirmaram não receber nenhum tipo de financiamento.

Sobre os estilos da dança nos projetos, é notória a abordagem de mais de uma vertente. 
Foi aberto aos respondentes a escrita do estilo e/ou estética que trabalhavam. Nas respostas foi 
possível identificar os seguintes estilos: hip hop dance, funk, vogue, breaking, afrocolombiano, 
cumbia, contemporâneo, salsa, dance hall, afro house, danças brasileiras, wacking e dança afro.

Acerca dos objetivos dos projetos/ações sociais, as respostas indicaram diferentes 
intencionalidades. Foi identificada a intencionalidade de formar bailarinos e dançarinos profis-
sionais e proporcionar uma formação técnica na área da dança. Também foi identificada uma 
perspectiva de construir uma valorização acerca de corpos historicamente marginalizados tendo 
a dança como possibilidade de descaracterizar estereótipos, construindo assim uma noção de 
identidade nos jovens assim como popularizar a dança afro-brasileira.

 Por fim, em relação aos professores foi questionado qual era a quantidade, escolari-
dade e a formação. A quantidade de professores é distinta entre os grupos sendo que a menor 
quantidade é de 3 e a maior 12 professores. No que diz respeito à escolaridade, a opção que 
mais foi respondida foi ensino superior completo (6), seguido por ensino médio completo (4), 
superior incompleto (2) e fundamental completo (1). Sobre a formação há uma predominância 
da experiência como bailarinos (8), seguido por curso técnico em dança (6) e logo após curso 
superior em dança e afins (3).

Considerações finais

Ainda que na fase exploratória podemos afirmar que os projetos identificados não re-
presentam a totalidade de ações desta natureza na cidade de Belo Horizonte. Há de se relevar 
o prejuízo que o isolamento social pandêmico nos causou para realização da pesquisa nesse 
período. Nesse sentido, mais que as respostas, são as perguntas que orientam esta reflexão 
sobre a dança como uma intervenção pedagógica no âmbito de projetos socioculturais. Dentre 
elas a aproximação das estratégias de educação antirracista através da produção artística em 
dança nesses projetos. A cartografia é a busca do mapeamento e da compreensão das relações 
estabelecidas com essa intencionalidade de ação.

A corporeidade, o corpo em movimento, são uma grande potência para a dança de 
identidade cultural da negritude. Não podemos desconsiderar essa potência para o empodera-
mento e a valorização identitária das comunidades que se organizam no cotidiano de desfavo-
recimentos para educação e o lazer das crianças e jovens periféricos. Há de se considerar essas 
ações e intencionalidades como tecnologias de resistência, sobrevivência e transformação na 
luta antirracista.
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ESTUDANTES AFRICANAS: REFLEXÕES A PARTIR DO LAZER NA CIDADE DE 
REDENÇÃO/CEARÁ

Renata Castelo Branco Araújo
Maria Manuel Baptista

RESUMO: Refletiu-se sobre as dinâmicas do lazer de estudantes africanas da UNI-
LAB a partir de entrevista com docente da instituição, sob a ótica do cuidado de si, 
da colonialidade, do lazer social e interseccional. Discutiu-se o lazer limitado por 
obstáculos e regras implícitos, reflexos da colonialidade. Possibilitou discutir como 
os corpos funcionam socialmente, evidenciando o controle sobre corpos femininos.

PALAVRAS-CHAVE: UNILAB. Lazer. Estudantes africanas. Colonialidade de gênero. 
Interseccionalidade.

RESUMEN: Se reflexionó sobre la dinámica de ocio de las estudiantes africanas de 
la UNILAB a partir de entrevista con profesora de la institución, desde la perspectiva 
del cuidado de si, la colonialidad, el ocio social e interseccional. Se discutió el ocio, 
limitado por obstáculos y reglas implícitas, reflejos de la colonialidad. Permitió discutir 
cómo los cuerpos funcionan socialmente, mostrando el control sobre los cuerpos 
femeninos.

PALABRAS-CLAVE: UNILAB. Ocio. Estudiantes africanas. Colonialidad de género. 
Interseccionalidad.

Introdução

Este trabalho é parte de uma investigação sobre (de)colonialidade em práticas de cui-
dado de si dentre estudantes africanas vinculadas à Universidade da Integração da Lusofonia 
Afro-brasileira. A pesquisa objetiva ouvir estudantes, servidores técnicos e docentes da institui-
ção, num esforço de triangulação de discursos, sobre as práticas de cuidado de si das discentes. 

Na realidade da UNILAB, inclusa na diáspora africana contemporânea, estudantes 
originários dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – migram para cursar o 
ensino superior. Nesse contexto, as estudantes do sexo feminino em des-locamento (Hall, 2003), 
na situação de não se sentir em casa, experimentam a sensação de serem o “outro” na cidade 
de Redenção/Ceará, na condição de mulher negra estrangeira. 

Ao discorrer sobre os estudantes residentes em Redenção durante entrevista, uma 
docente da UNILAB observou a restrição moral que estudantes mulheres sofreriam ao ingerir 
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bebidas alcoólicas em bares durante a semana – aqui entendidas como práticas de lazer53 e 
de cuidado de si54. Para as mulheres, essa prática é condenável, mas o mesmo não acontece 
com os estudantes homens, os quais costumam ir ao bar diariamente. Com base nesse dado, 
realizou-se, um recorte para a elaboração do presente trabalho, enfocando corpos de mulheres 
estudantes negras, práticas de lazer e noções de gênero.

Partiu-se da inquietação sobre quais elementos estão envolvidos na diferença entre o 
lazer de estudantes do sexo feminino e do sexo masculino a partir do olhar para as relações de 
poder. Quais normas se expressam nas dinâmicas do lazer de mulheres africanas em Redenção 
que não as permitem ir ao bar como fazem os homens? Essa pergunta guia as reflexões aqui 
postas.

Metodologia

Realizou-se entrevistas semiestruturadas (Batista et al., 2017), em plataforma virtual, com 
estudantes e servidores da universidade em busca de sentidos e significados sobre as práticas 
de cuidado de si das estudantes africanas, inclusive práticas de lazer. As participantes foram 
informadas sobre aspectos éticos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O projeto e o roteiro das entrevistas foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UNILAB em abril de 2021. 

As informações colhidas nas entrevistas vão ao encontro da observação e da vivência 
da autora deste texto enquanto servidora técnica da mesma instituição desde 2015, no cargo de 
psicóloga, em contato diário com os relatos de discentes que buscam os serviços de atenção 
à saúde do estudante.

Reflexões

A entrevistada – docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza da UNILAB, 
sexo feminino – observa que Redenção é uma cidade de pequeno porte com escassas opções 
de lazer e os estudantes homens costumam ir ao bar como forma, segundo ela, de espairecer, 
socializar com outros colegas e relaxar. Em sua fala, diz que os jovens do sexo masculino, dentro 
das condições financeiras55 que têm, costumam diariamente tomar apenas uma cerveja e voltar 

53 Gomes (2014) percebe o lazer como necessidade humana e prática sociocultural, inserido numa 
lógica que vai além da binariedade moderno-colonial do uso do tempo livre em contraposição ao 
trabalho e que reflete um emaranhado de valores e vivências: “o lazer precisa ser tratado como um 
fenômeno social, político, cultural e historicamente situado” (Gomes, 2014, p. 12).

54 Foucault (2005, 2006, 2010) auxilia a pensar o cuidado de si como práticas de ocupação consigo 
mesmo ativas, críticas e conectadas à ética e à liberdade.

55 Os estudantes de origem africana vivem em situação de vulnerabilidade econômica e 90% deles 
recebem auxílio do Programa de Assistência ao Estudante da UNILAB (UNILAB, 2019).
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para casa. Já as mulheres, quando vão ao bar, o fazem somente no final de semana. Quando 
questionadas pela docente, as estudantes dizem que não vão para evitar ficarem malfaladas. 
“A própria comunidade vai cerceando a liberdade dela de práticas como vir beber uma cerveja de 
segunda a segunda. Por que não pode?” (janeiro de 2022).

Apoio-me na teoria da colonialidade de gênero, que permite “compreender a opressão 
como uma interação complexa de sistemas econômicos, racializantes e engendrados” (Lugones, 
2014, p. 941) e que auxilia a pensar o lugar epistêmico da mulher negra na sociedade brasileira. 
Lugar esse que Lélia Gonzales (1984) discorreu em termos de racismo e sexismo. 

Gonzales (1984) fala dos lugares que foram atribuídos à mulher negra como herança 
deixada pelo processo de escravidão a partir de eixos de opressão – racismo e sexismo – que 
se intersectam enquanto produtores de desigualdades hierarquizadas e, portanto, precisam ser 
vistos de forma conjunta (Crenshaw, 2002). 

O primeiro, empregada doméstica, funciona de forma invisibilizada, exaustiva e coti-
diana. O segundo, mulata de carnaval, função sexual no espaço público, onde o corpo negro é 
exaltado de forma objetificada e, mais uma vez, está à serviço, destinado a embelezar e alegrar 
os dias de folia. 

Ambos os papéis sugerem uma orientação da mulher para o outro. Quando está na 
função doméstica, o faz por outros que ocupam o lar (filhos, companheiro, idosos e até pelo ideal 
do que é ser mulher) muitas vezes de forma gratuita e, quando atua como mulata do carnaval, 
seu corpo é aceito enquanto lazer e entretenimento para satisfazer o outro, majoritariamente do 
sexo oposto (Gonzales, 1984). 

Dessa reflexão, podemos extrair que as estudantes de África, em Redenção, estariam 
desobedecendo aos papéis e às funções a elas pré-atribuídos culturalmente, quando cogitam ir 
ao bar tomar uma cerveja em dias de semana (dias de trabalho, supostamente, não destinados ao 
lazer) e, ao fazerem, são alvo de discursos que as desqualificam por não estarem se encaixando 
no simbolismo sobre ser mulher negra numa cidade do interior nordestino. A esse respeito, “o 
lazer participa da complexa trama histórico-social própria de cada realidade e representa um 
dos fios tecidos, culturalmente, na rede humana de significados, símbolos e significações” (Go-
mes, 2014, p. 12).

Por outro lado, tomar uma cerveja no bar estaria no escopo do lazer para si, como prática 
de cuidado autônomo e contra-hegemônico, aproximado do cuidado de si de Foucault (2005, 
2006, 2010), uma vez que não objetiva satisfazer necessidades alheias. Mas o lazer para si não 
é bem-visto nesse contexto, pois confronta a função principal da mulher que seria o trabalho 
doméstico ou, no máximo, o estudo, motivo da migração. 

Em relação ao aspecto moral de mulheres que ficam mal faladas, percebe-se a men-
talidade difundida no início do século XX, no Brasil, em que os papéis sociais eram estritamente 
delimitados e hierarquizados - o homem enquanto comandante, provedor e a mulher submissa 
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e pouco atuante no espaço público -, carregando valores da dita família moderna ou civilizada. 
Valores inspirados nas sociedades europeias, reforçados pelas transformações sociais do contexto 
da época56, preconizavam as mulheres restritas ao lar. O modelo ideal de mulher andava acopla-
do ao ideal de família, que orientava as diversas classes sociais (Miguel & Rial, 2013; Scott, 2013). 

Esses modelos orientavam, consequentemente, as práticas de lazer apropriadas aos 
homens e às mulheres, indicando que os momentos de lazer das mulheres fossem usufruídos 
dentro de casa.

Para além dos limites relacionados à condição social, preconceitos raciais, diferenças 
educacionais, oportunidades e espaços disponíveis, no campo e nas cidades, histori-
camente, existem normas que procuram regular as formas como as mulheres ocupam 
seu tempo que estão ligadas às funções de mãe, esposa e dona de casa, atribuídas à 
mulher (Miguel & Rial, 2013, p. 127).

O lazer feminino, então, estava intimamente ligado à família e à ocupação do espaço 
doméstico. Pelo que se percebe do contexto de Redenção, esse enquadramento não ficou no 
passado, e possivelmente, conflui para a dupla jornada de trabalho, que tacitamente atribui às 
mulheres os cuidados com a família e a casa, para além do trabalho externo, figurando como 
obstáculo ao usufruto do lazer, especialmente para as que possuem filhos, de camadas menos 
favorecidas, que não contam com rede de apoio ou não possuem meios de financiá-la. (Miguel 
& Rial, 2013).

Redenção57 mantém símbolos que remetem diretamente à escravização de povos afri-
canos e ao discurso abolicionista, como nomes de ruas, estabelecimentos comerciais, pinturas, 
estátuas – uma homenageia o último homem escravizado a ser vendido na cidade e outra, a 
princesa Isabel – e museus – Museu Senzala Negro Liberto e Museu Histórico Memorial da Li-
berdade – que reencenam a relação escravocrata e constantemente relembram a relação de 
subordinação advinda do colonialismo. Esses elementos parecem permanecer incutidos nas 
relações entre moradores locais e estudantes africanos, como afirmam Mourão & Abrantes (2020):

Esta breve reflexão histórica e as imagens encontradas na cidade de Redenção nos per-
mitem observar os conteúdos discursivos e imagéticos que compõem as camadas do 

56 O aumento no quantitativo de mão-de-obra masculina disponível, devido à chegada de muitos 
imigrantes europeus e a intensificação do êxodo para áreas urbanas, no início do séxulo XX, provo-
caram queda na participação das mulheres no mercado de trabalho. (Miguel & Rial, 2013).

57 Recebeu este nome por ter sido a primeira cidade, no Brasil, a abolir os escravos 5 anos antes 
da Lei Áurea, obtendo as designições de “Rosal da Liberdade” e “Berço das Auroras”. Estudos 
relacionam esse vanguardismo com o discurso de que não haveriam negros no Ceará, bastante 
difundido até os dias de hoje. (Mourão & Abrantes, 2020)
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pensamento distribuído sobre povos que passaram a ser marcados por uma diferença 
racial e cultural na região em que a universidade foi criada (p. 73).

A imagem que mais me afeta é o Monumento Negra Nua, localizado na entrada da cidade 
e em frente ao campus da Liberdade. Nele vê-se uma mulher negra rompendo correntes. Essa 
imagem me interpela sobre as correntes que ainda hoje estão restringindo mulheres e contesta 
o discurso da liberdade que circula pelo território cearense.

Considerações finais 

O discurso da liberdade presente na cidade contrasta com as restrições de lazer das es-
tudantes, denunciando os grilhões da colonialidade atuantes sobre corpos de mulheres negras. A 
colonialidade se expressa em obstáculos abstratos que limitam as opções de lazer das mulheres.

Essas mulheres, no cotidiano, usufruem de momentos de lazer ou estão sobrecarregadas 
com tarefas acadêmicas e domésticas? Há lazer para si?

Uma vez que as africanas não têm ocupado plenamente o espaço público em momentos 
de lazer, será este um reflexo da deficiência no projeto de integração entre os países, que faz 
parte da missão da UNILAB?

Olhar para as práticas de lazer de estudantes negras na cidade de Redenção nos auxilia 
a entender como os corpos funcionam socialmente a partir dos marcadores de gênero, raça e 
classe, além de evidenciar como o controle dos corpos femininos é atuante nos dias de hoje por 
meio dos valores ainda vigentes e vinculados à (re)produção de relações de poder discriminatórias. 

A partir do viés político do lazer, as questões aqui postas têm o potencial de assinalar 
transformações num horizonte de possibilidades: “O lazer [...] pode contribuir com a (re)elabo-
ração de valores, numa caminhada em direção à (re)construção de nossas realidades” (Gomes, 
2014, p. 16).
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A RELIGIOSIDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO NO CAMINHO VELHO DA 
ESTRADA REAL:  MITOS, RITOS, TURISMO E FÉ

Vania de Fatima Noronha Alves

RESUMO: Este artigo é fruto de uma pesquisa sobre o Reinado de Nossa Senhora do 
Rosário no Caminho Velho da Estrada Real58  e apresenta resultados considerando 
as perguntas mobilizadoras: como moradoras das cidades no percurso da Estrada 
Real vivem a manifestação do congado? O que esta manifestação tem a nos dizer 
sobre o lazer e o turismo nessas cidades?  O Congado interfere na constituição do 
produto turístico da Estrada Real? Os objetivos foram registrar e apresentar análises 
de aspectos históricos, sociológicos, culturais, religiosos e turísticos, com base nas 
hi(e)stórias59 e memórias dos representantes de grupos de congado no Caminho 
Velho. A pesquisa, que é qualitativa, se apoiou no método de história oral sendo as 
entrevistas, a principal estratégia adotada. Espera-se que este estudo contribua para 
a efetivação da Estrada Real como produto turístico e de lazer nas cidades em que 
esta manifestação de fé se faz presente.

PALAVRAS-CHAVE: Congado.  Turismo. Lazer. Caminho Velho. Estrada Real.

ABSTRACT: This paper is the result of research about the Our Lady of Rosario´s Reign 
in the Old Way of the Royal Road. It intends to present some results of the research 
that considered, among others, the mobilizing questions: how do people living in 
cities along the Estrada Real experience the Congado’s manifestation? What does this 
manifestation have to tell us about leisure and tourism in these cities? Does Congado 
interfere in the constitution of the tourist product of the Estrada Real itself? The 
objectives of this research were to present analyses of historical, sociological, cultural, 
religious and tourist aspects, based on the stories and memories of representatives 
of congado groups in the Old Way of the Royal Road (from Ouro Preto to Parati) 
of the Royal Road; register them; evaluating the importance of parties as a tourist 
phenomenon in the investigated locations and contributing to the development of 

58 Pesquisa financiada pela Fapemig por meio do Edital Universal 2015, sob o número APQ 02988. 
Para a realização das visitas e entrevistas, a pesquisa contou com a participação da aluna bolsista 
Thatiana Martins Cosendey e da aluna voluntária Suzana Lissa Rosa Silva (PUC Minas) no trajeto das 
cidades de Minas Gerais e pela aluna de pós-graduação e pesquisadora voluntária Amanda Melissa 
dos Santos (UFOP), no percurso do estado de São Paulo. 

59 Essa contração vem sendo adotada por Perez, Martins e Gomes (2014).
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research in the field of Leisure, Tourism, Party, Culture, History. The research, that is 
qualitative, was based on oral history and interviews were the main strategy adopted. 
It is hoped that further studies about Congado can be carried out and contribute to 
the realization of the Royal Road as a tourist and leisure product in cities where this 
manifestation of faith is present.

KEYWORDS: Congado, Tourism, Leisure, Old Way, Royal Road.

Introdução

 Apresentar alguns resultados de uma pesquisa sobre o Congado no Caminho Velho 
da Estrada Real é o objetivo deste trabalho. O congado é uma manifestação católica negra, 
também conhecido como Reinado de Nossa Senhora do Rosário, Reisado e Congada, que 
sintetiza um ciclo anual de festas em devoção a Nossa Senhora do Rosário e aos santos pretos, 
principalmente, São Benedito e Santa Efigênia. Os rituais envolvem a realização de novenas, le-
vantamento de mastros e bandeiras, procissões, cortejos solenes, coroações de reis e rainhas, 
cumprimento de promessas, leilões, cantos, danças, banquetes coletivos e missas. Os festejos 
apresentam uma estrutura organizacional complexa, em que é possível identificar aspectos 
simbólicos e significantes, representando o legado de nações africanas e seus reinos sagrados 
em nosso país (Noronha, 2017).

A Estrada Real foi sendo traçada pelos bandeirantes desde o século XVII, seguindo as 
antigas trilhas indígenas. É considerada a primeira estrada oficial do país e o caminho por onde 
escoaram as riquezas das terras mineiras, mas também serviu para que os homens desenvolves-
sem ideias revolucionárias, culturas, histórias e subjetividades (Sebrae, 2006). O Caminho Velho, 
ou Caminho do Ouro, primeiro trajeto definido pela Coroa Portuguesa, vai de Ouro Preto a Parati, 
passando pelo Vale do Paraíba, em terras paulistas. Entidades privadas e o poder público de Mi-
nas Gerais vêm desenvolvendo ações conjuntas para transformar a Estrada Real em um produto 
turístico do estado. Acreditamos que pesquisas como a aqui apresentada são importantes para 
fomentar o turismo e o lazer na região, por meio das festas, e ainda, valorizar a manifestação do 
Congado e os sujeitos envolvidos nela.

As perguntas mobilizadoras desta pesquisa foram: como moradores das cidades do 
Caminho Velho da Estrada Real vivem a manifestação do Congado? O que esta manifestação 
tem a nos dizer sobre o lazer e o turismo nessas cidades?  O Congado interfere na constituição 
do produto turístico da Estrada Real? Assim, registrar e apresentar análises de aspectos histó-
ricos, sociológicos, culturais, religiosos e turísticos, com base nas hi(e)stórias e memórias dos 
representantes de grupos neste percurso (de Ouro Preto a Parati), avaliar a importância das festas 
como fenômeno turístico nas localidades investigadas e contribuir com o desenvolvimento de 
pesquisas no campo do Lazer, do Turismo, da Cultura, da História, dentre outras áreas, foram os 
objetivos desta pesquisa. 
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Metodologia

A pesquisa, que é qualitativa, se apoiou no método de história oral e na realização de 
entrevistas como estratégia de coleta de dados. Nesse caso, adotamos a postura de “parteiros 
de lembranças”, como nos sugere Montenegro (2007), instigando os depoentes, na tentativa de 
facilitar o processo para recuperar as marcas deixadas na memória da diáspora africana, já que o 
Congado apresenta traços da cultura africana transplantados para o Brasil, e, ao mesmo tempo, 
gestar novas experiências. Ao todo foram visitadas 15 cidades, 22 grupos de Congado, sendo 34 
entrevistados. Desse modo, intentamos ouvir os sujeitos seguidores dessa manifestação, ainda 
invisibilizada em nossa sociedade, que atravessa uma cultura colonial secular.

Resultados e discussão

O Congado se funda em narrativas míticas relacionadas aos santos negros. Segundo a 
tradição, Nossa Senhora do Rosário foi encontrada nas águas e, ao ouvir sobre como viviam os 
negros, se compadece das suas dores, passando a ser reconhecida como mãe dos escravos. 
Das lágrimas de seu choro brotam sementes e os congadeiros confeccionam o rosário, conside-
rado por eles sua arma de proteção.  São Benedito, negro, filho de escravos etíopes, nasceu na 
região da Sicília (Itália) e foi irmão leigo na ordem franciscana em Palermo. Lá ele foi cozinheiro, 
guardião e mestre de noviços. Cuidava das crianças e alimentava os pobres. Por seus milagres 
ele é festejado de norte a sul do Brasil. Os congadeiros agradecem a São Benedito a comida 
farta nos festejos com muito canto e dança (Van Der Poel, 2013). Curiosamente, neste percurso 
da Estrada Real, percebemos que, em Minas Gerais, a principal devoção é à Nossa Senhora do 
Rosário e, em São Paulo, São Benedito é o santo de frente. 

Os grupos investigados revelaram as histórias de fundação das guardas de Congado, 
algumas com mais de cem anos, outros, bastante novas, o que mostra a capacidade de a tra-
dição se renovar e se perpetuar no tempo. Quase todos se organizam em irmandades, que são 
associações de devotos, com diretoria e registro em cartórios. Para se ter uma ideia da força 
dessa tradição, recentemente o Congado mineiro se tornou patrimônio imaterial do estado e as 
guardas estão apresentando a documentação para o seu reconhecimento. 

A maioria dos grupos teve sua origem com a participação exclusiva dos homens, sendo 
muitas vezes, negada a presença da mulher. Em suas vestimentas, os grupos destacam as co-
res dos santos: azul, rosa e branco para Nossa Senhora do Rosário, marrom para São Benedito. 
Em Minas Gerais, as guardas visitadas e/ou pesquisadas são de congo, moçambique, catopé, 
marujada e apenas um vilão. Já em São Paulo os grupos ora são chamados de congadas, ora 
de moçambiques (tendo como referência a região de origem dos negros, que vieram do Congo 
ou de Moçambique). Encontramos grupos que se definem como estritamente religiosos, com 
predominância de católicos, e outros mistos, com pessoas também espíritas, e ainda, grupos 
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folclóricos, que não tem uma motivação totalmente religiosa. O número de componentes em 
cada grupo varia. Crianças e jovens se fazem presentes e são muitos os aprendizados relaciona-
dos à atuação nas guardas de Congado, nos quais os processos de aprendizagem se dão pela 
observação e participação, já que se trata de uma cultura essencialmente oral. 

As guardas de Minas Gerais, em sua maioria, possuem o trono coroado, composto por 
reis e rainhas. Em São Paulo, a maioria das cidades não possui o trono coroado e são regidos 
pelo Mestre, Contra-Mestre e Capitão. Só se vê a presença de rainhas carregando as bandeiras 
dos santos de devoção dos grupos ou do próprio estado. Todos os rituais são desenvolvidos 
com muita dança e cantos ao longo dos rituais das manifestações. Os cantos são passados, pela 
oralidade, de geração em geração. Também os instrumentos usados variam, sendo a maioria 
deles de percussão.

Vários são os significados e os sentidos do congado para quem vive a fé no rosário. Para 
muitos, o congado é resistência histórica do negro escravizado. É o fundamento, o mandamento 
e o sacramento que mantém viva a cultura. É tradição de família, que é passada de pai para filho.

A fé nos santos se relaciona com o amor, com a crença na tradição, com os inúmeros 
milagres e graças alcançadas, que vão desde a cura de problemas de saúde graves, emprego, 
dentre outros. São muitos os símbolos presentes no Congado, como a coroa, o bastão, a espada, 
a cruz, o tambor, o rosário, e eles constituem as imagens arquetípicas (primitivas e primordiais) 
presentes na manifestação (Noronha, 2017). 

Por todo o percurso do Caminho Velho da Estrada Real encontraremos festas, em épo-
cas diferenciadas. A grande festa em homenagem a São Benedito ocorre em Aparecida (SP). 
Muitos depoentes afirmam que as festas contribuem com o turismo na cidade, pois aumenta 
o número de pessoas que se deslocam, inclusive de lugares mais longínquos, para assistir às 
manifestações. Em relação à Estrada Real, a maioria dos congadeiros disse que não faz diferença 
alguma aproveitar o congado em seu potencial turístico, pois as festas não são divulgadas. Os 
congadeiros sugerem que seja elaborado um calendário festivo, que os órgãos públicos deem 
visibilidade aos eventos e que haja uma melhor divulgação das festas.

Considerações finais

O Congado apresenta uma possibilidade de conhecermos um pouco mais sobre nós 
mesmos e a sociedade em que vivemos, por meio da expressão de uma religiosidade negra 
diaspórica, constituída no percurso de uma importante trajetória colonial do período escravocrata 
no Brasil. Este percurso contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento histórico, cultural e 
social das localidades visitadas nesta pesquisa, e, ao mesmo tempo, foi palco de lutas e resis-
tências do povo negro. A presença do Congado nestas localidades, resistindo até os dias de hoje, 
é fundamental para que a população mais jovem honre os antepassados e construa um outro 
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olhar sobre o seu lugar na sociedade brasileira, contribuindo para erradicação de marcadores 
de poderes e hierarquias como o racismo, machismo, dentre outros. 

Em relação ao Lazer e ao Turismo a pesquisa se abre para o conhecimento de uma 
importante dimensão da vida humana, que é a festa, e a possibilidade de entender um pouco 
mais sobre o nosso povo, suas tradições, seu modo de vida e sobre o jeito de ser congadeiro. 
O conhecimento dessas manifestações tradicionais pode despertar o interesse de pessoas de 
todo o Brasil e do mundo, alavancando os serviços turísticos nas cidades pesquisadas e em seu 
entorno. Enfim, espera-se que novos estudos sobre o Congado possam ser realizados e contri-
buam para a efetivação da Estrada Real como produto turístico e de lazer nas cidades em que 
esta manifestação de fé se faz presente.
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BRANQUITUDE - UM DESAFIO PARA OS ESTUDOS CULTURAIS MOVIDOS 
PELO DEBATE DA INTERSECCIONALIDADE

Tânia Sampaio

RESUMO: A resistência teórica dos Estudos Culturais ao enfrentar as relações sociais 
de poder permite trazer para o debate não apenas a interseccionalidade, mas tam-
bém a branquitude como categoria racial fundante do racismo brasileiro. O objetivo 
central da pesquisa e atuação na produção científica e acadêmica da ciência básica 
e da Educação, tem sido identificar em que medida o tratamento do privilégio da 
branquitude e os estudos das interseccionalidades têm o potencial de provocar 
mudanças nos objetos e métodos de pesquisa, bem como na formação educativa 
em diversos espaços sociais. Os resultados preliminares apontaram desconforto, 
des-instalação e abertura de horizontes.

PALAVRAS-CHAVE: Branquitude. Interseccionalidade. Gênero. Raça. Estudos Culturais.

RESUMEN: La resistencia teórica de los Estudios Culturales frente a las relaciones 
sociales de poder nos permite traer al debate no sólo la interseccionalidad, sino 
también la blanquitud como categoría racial fundante del racismo brasileño. El objetivo 
central de la investigación y la acción en la producción científica y académica de la 
ciencia básica y la educación ha sido identificar en qué medida el tratamiento del 
privilegio de la blanquitud y los estudios de interseccionalidades tienen el potencial 
de provocar cambios en los objetos y métodos de investigación, así como en la 
formación educativa en diferentes espacios sociales. Los resultados preliminares 
apuntaban a malestar, desinstalación y apertura de horizontes.

PALABRAS-CLAVE: Blanquitud. Interseccionalidad. Género. Raza. Estudios Culturales.

Introdução

A área da Educação visando a uma sociedade antirracista e antissexista necessita com 
urgência realizar o debate sobre a branquitude enquanto categoria racial e privilégio que encas-
tela parte da sociedade na condição de intocáveis. Nesse sentido, tem se buscado nos Cursos de 
Licenciaturas e Pós-Graduações aprofundar os estudos e pesquisas sobre a branquitude como 
categoria racial fundante do racismo brasileiro, ivestigando a intersecção entre raça, gênero, clas-
se, letramento e espaço escolar/acadêmico. A opção teórica ancorou-se nos Estudos Culturais 
apoiando-se na compreensão de Maria Manuel Baptista (209, p. 452) de que este campo de 
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estudos “consiste na contestação dos limites socialmente construídos (por exemplo, de classe, 
género, raça, etc.) nas mais diversas realidades humanas. A ‘naturalização’ dessas categorias tem 
sido precisamente objecto de grande contestação a partir dos Estudos Culturais.”

No bojo dessa resistência teórica dos Estudos Culturais em ocupar-se de problemáticas 
reveladoras das relações sociais de poder produzidas culturalmente, é que se deu a aproximação 
a este aspecto do privilégio da branquitude como categoria racial. Reconhecemos que temos na 
realidade brasileira um compromisso com o debate na produção da ciência básica, de modo que 
esta, em todas as áreas de conhecimento reconheça que os saberes produzidos são datados, 
contextualizados, racificados, generificados e deste reconhecimento é necessário partir para 
uma profunda investigação do que a ciência ignorou, escondeu e não se importou ao tratar os 
saberes como universais e o ser humano como universal. 

Nesse sentido, os desdobramentos deste debate na Educação cooperam para a revi-
talização dos problemas de pesquisa a fim de que sejam capazes de emancipar e empoderar 
as pessoas desde o lugar social em que cada uma se encontra. As experiências de encontros e 
as aproximações diversas entre as histórias de vida e os desejos das pessoas alcançaram platôs 
inimaginados na superação das assimetrias na produção do saber e nos processos educativos 
configuram-se como rizomas. 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, 
inter-ser, intermezzo. 
[...] diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 
com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a 
traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclu-
sive estados de não-signos... Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes 
de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual 
ele cresce e transborda (Deleuze & Guattari, 1995, p. 36, 31).

Processos educativos rizomáticos

A imagem de um rizoma permite introduzir a experiência vivida em nossas instituições. 
Originário das plantas, os rizomas são raízes que se propagam em várias direções, não tendo 
um núcleo central, nem um desenvolvimento ou crescimento uniforme. Os rizomas se parecem 
a um emaranhado de fios, tecidos sem uma lógica estruturante, mas mantém conexões fortes 
e passíveis de sustentar novas ramificações e assim percebemos o debate que articula a inter-
seccionalidade à branquitude. 

O processo educativo, que se experimenta na indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão, aponta para a possibilidade da organização individual e coletiva na construção da 
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sociedade. Dessa forma, a cartografia mínima desenhada consiste em que a articulação de 
novos saberes produza uma sociedade capaz de enfrentar as estruturas do racismo e sexismo, 
não raras vezes sustentados pela produção científica. Nesse sentido a força da palavra de Paulo 
Freire (1989, p. 15-16) segue ecoando de maneira significativa ao afirmar que:

[...] no caso do processo educativo quanto no do ato político, uma das questões funda-
mentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e 
contra o quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem 
e contra o quê, desenvolvemos a atividade política. Entendemos então, facilmente, não 
ser possível pensar, sequer, a educação, sem que se esteja atento à questão do poder.

O desafio da indissociabilidade traz consigo a necessidade de aprofundar as perspectivas 
dos estudos culturais e das relações interseccionais de gênero, classe e raça, considerando que 
a rigidez das estruturas sociais estão presentes no debate da Educação que se volta a questões 
da ordenação do processo escolar e curricular e não reflete mais detidamente sobre a cultura 
organizacional da escola “que influenciam os modos de agir da organização como um todo e o 
comportamento das pessoas em particular” (Libâneo et al., 2012, p. 441). 

Não raras vezes a comunidade está clamando por outros currículos culturais que respon-
dam às demandas emergentes no processo de constituição das identidades, mas a formação de 
professores e professoras ainda que os habilitem a trabalhar bem os saberes disciplinares, nem 
sempre os prepara para tratar das questões existenciais e da construção das subjetividades. Os 
marcadores sociais de gênero, de classe, de raça impregnados na corporeidade, por exemplo 
exigem que sejam visibilizados no debate sobre a formação na área da Educação. Petronilha 
Silva (2015, p. 181) chama a atenção para o fato de que a construção da subjetividade da criança 
negra desde cedo convive com esse jogo de poder.

As crianças negras se constroem pessoas e cidadãs em situações de conflito, de reco-
nhecimento e de desqualificação do seu pertencimento étnico-racial, da sua negritude. 
Constroem-se, no seio de suas famílias, da comunidade negra, do Movimento Negro, em 
clima de acolhimento. Já na rua, na escola e em outros ambientes sociais, cotidianamente 
sofrem com rejeição, desconfianças a respeito de seu valor, intenções, comportamento.

E esse fato não é de se estranhar, como também não deve seguir sendo posto de lado, 
uma vez que a escola é um lugar de jogo de interesses distintos e, às vezes, até antagônicos. 
As relações de poder presentes na cultura organizacional refletem as lutas sociais, políticas e 
ideológicas que ocorrem também nas demais esferas da sociedade. Stuart Hall (2006, p.12-13), 
afirma que “a identidade torna-se uma ’celebração móvel’: formada e transformada continuamente 
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam. É definida historicamente e não biologicamente”. 
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O processo educativo ao deflagrar o debate sobre o privilégio da branquitude tem de-
sinstalado as pessoas brancas e ao mesmo tempo que tem trazido a exigência de uma respon-
sabilização muito maior do que apenas não se reconhecerem racistas, urge um engajamento na 
luta antirracista, pois o racismo é um dos eixos estruturantes da sociedade capitalista. 

Interseccionalidade e a desestabilização do privilégio da branquitude

Refletir sobre gênero e raça provoca e evoca em nós diversas imagens, mas destaca-se 
a das lutas das mulheres, da população negra e indígena e de outros grupos sociais, organizados 
em movimentos feministas, em movimentos negros, em movimentos indígenas, em movimentos 
LGBTQIA+ e em múltiplas outras organizações que foram mudando a história do acesso das mu-
lheres, da raça negra, das populações indígenas, das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
dos movimentos pela pluralidade de gênero e contra a heteronormatividade na sociedade.

Nesse sentido, se apresenta a convicção de que a interseccionalidade, termo cunhado 
por feministas negras, é fundamental para assumir a interação de marcadores identitários que 
nos permitam sair da mulher branca universal ou do negro genérico. Isto porque as garras do 
racismo, do sexismo, do patriarcalismo na estrutura capitalista se manifestam de modo que as 
subordinações não sejam as mesmas para mulheres brancas e mulheres negras, como também 
não sejam as mesmas para a mulher negra em relação ao homem negro. A questão de fundo da 
perspectiva da interseccionalidade evidencia que “não pode haver primazia de uma opressão 
sobre as outras e que, sendo estas estruturantes, é preciso romper com a estrutura” segundo 
Djamila Ribeiro (2016, p. 101), sob pena de não se fazer o enfrentamento estrutural do sexismo, 
do racismo e das instituições capitalistas que se fortalecem dessa dissimulação. 

Carla Akotirene (2019) nos adverte que é preciso, sim, afirmar a paridade entre estes 
termos para pensar analiticamente os processos estruturais de dominação e subjugação para 
poder superá-los, pelo fato de que a corporeidade branca ou negra, por exemplo, não vivencia 
essas lutas da mesma maneira devido ao racismo estrutural e o privilégio da branquitude em 
nossa sociedade. 

De pronto, a interseccionalidade sugere que raça traga subsídios de classe-gênero e 
esteja em um patamar de igualdade analítica. Ora, o androcentrismo da ciência moder-
na imputou às fêmeas o lugar social das mulheres, descritas como machos castrados, 
estereotipadas de fracas, mães compulsórias, assim como os pretos caracterizados de 
não humanos, macacos engaiolados pelo racismo epistêmico. Pretas e pretos são pretas 
e pretos em qualquer lugar do mundo. Na profusão de identidades viajantes, contingen-
tes, fluidas, a cor da pele não se desarticula da identidade preta (Akotirene, 2019, p. 23).
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Enfrentar essa intrincada relação de poder requer que se traga à luz o privilégio da 
branquitude, que impede que muitas pessoas sensíveis às questões de gênero tenham a mes-
ma sensibilidade para perceber a gama de discriminações e subordinações que o marcador 
social racial implica. O racismo que estrutura a sociedade brasileira tem alicerces profundos e 
se fundou na ideia de raça, concebida no ocidente como superioridade da população branca 
sobre as demais, levando a um processo de invisibilidade da ideia de raça por parte das pessoas 
brancas, que não se pensam como raça, mas como ser humano universal, um equívoco que Lia 
Schucman (2014) busca desbaratar ao afirmar que somos racistas sim. 

Ao processo de silenciamento das pessoas brancas sobre o racismo ou a negação de 
que ele exista, Maria Aparecida Bento (2002), em sua tese doutoral, o chama de “pacto narcísico 
entre brancos”, trazendo à tona a falta de sensibilidade das pessoas brancas para com o grupo 
social que não é o seu. No interior desse pacto não verbalizado, que fortalece as relações entre 
iguais, se manifesta a branquitude. 

Considerações finais 

Kabengele Munanga expressa o processo educativo e de produção de conhecimento 
que estamos construindo ao tematizar interseccionali-dade e branquitude como sínteses potentes 
dos rizomas que precisam ser des-construídos a fim de que outros manifestem a possibilidade 
de vida digna para todas as pessoas.

Cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a 
possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade 
entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram 
socializados. Apesar da complexidade da luta contra o racismo, que consequentemente 
exige várias frentes de batalhas, não temos dúvida de que a transformação de nossas 
cabeças de professores é uma tarefa preliminar importantíssima. Essa transformação fará 
de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir no processo de construção da 
democracia brasileira, que não poderá ser plenamente cumprida enquanto perdurar a 
destruição das individualidades históricas e culturais das populações que formaram a 
matriz plural do povo e da sociedade Brasileira (Munanga, 2005, p. 16).
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IMAGENS-CONCEITUAIS SOBRE POVOS AMAZÔNIDAS

Bene Martins
Bruno Matos

RESUMO: A proposta deste texto é trazer algumas imagens-conceituais e estereo-
tipadas sobre os povos e a cultura amazônida. Convém dizer que a Amazônia com-
preende espaços e populações diversas que, por esses e outros motivos, suscitam 
leituras ufanistas e em grande parte depreciativas, sejam elas pela (in)compreensão 
do imaginário dos povos ou a diversidade cultural que em enriquecem a região. Para 
tanto, tomamos por base os relatos de viagem, obras literárias e também os discur-
sos populares como mote principal para essa investigação acerca da construção e 
desconstrução do olhar estrangeiro, muitas vezes manipulado, a partir de discursos 
outros.

PALAVRAS-CHAVE: Imagens-conceituais. Estereótipos. Culturas amazônidas. Polí-
ticas inclusivas.

ABSTRACT:The purpose of this text is to bring some conceptual and stereotyped 
images about Amazonian peoples and culture. It should be said that the Amazon 
comprises diverse spaces and populations that, for these and other reasons, give rise 
to boastful and largely derogatory readings, whether due to the (in)comprehension 
of the people’s imagination or the cultural diversity that enrich the region. In order to 
do so, we have based on travel reports, literary works and also popular discourses 
as the main theme for this investigation about the construction and deconstruction 
of the foreign look, often manipulated, from other discourses.

KEYWORDS: Conceptual-images. Stereotypes. Amazonian cultures. Inclusive policies.

Este texto mapeará algumas imagens-conceituais estereotipadas sobre povos e suas 
culturas amazônidas cujas leituras resultaram naquela visão ora ufanista, ora depreciativa dos 
nativos da região. Essa visão permeia, até hoje, o imaginário dos povos – incluindo, por vezes, os 
amazônidas –  sobre os espaços e as populações da Amazônia. Para tanto, tomar-se-ão algumas 
imagens-conceituais retiradas de relatos de viajantes, de obras literárias e de produções popu-
lares. A produção literária será tomada como expressão do sujeito inserido numa determinada 
época. Os fragmentos de textos, enquanto discursos que explicitam o local da enunciação de 
quem os produziram, a partir de referências teóricos alinhados aos estudos culturais. Um dos 
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objetivos deste texto foi o de reler algumas imagens-conceitos estereotipados, com vistas a ex-
plicitar modos de manipulações discursivas sobre a construção dos olhares estrangeiros sobre 
as culturas dos povos amazônidas, neste caso.

Para proceder aos procedimentos metodológicos, inicialmente, selecionamos algumas, 
dentre tantas, imagens-conceituais e tentamos explicitar ou contextualizar as diretrizes motiva-
doras da construção dos discursos, hoje lidos como um conjunto de pré-conceitos elaborados 
pelos colonizadores sobre os colonizados. Daí a importância desta (re)leitura, para demonstrar 
os resultados cujos enfoques, ao serem delimitados sob os ideais da época, portaram primei-
ramente os objetivos da expansão-colonizadora, seguidos pelos ideais positivistas e progres-
sista-civilizatórios, de modo que todas as ações empreendidas, justas ou não, eram justificadas 
pelos “benefícios” da civilização ou em nome deles, por um lado, e, por outro, pelos “entraves” 
da natureza enquanto legado de experiências-limite a desafiar a criatividade humana para su-
perá-las. A releitura efetivada adveio de referenciais teóricos dos estudos culturais, os quais 
propõem outros enfoques mais inclusivos e humanitários sobre quaisquer segmentos culturais.

Sabe-se que a complexidade da selva, o confronto, o choque com as diferenças sempre 
provocaram interpretações díspares, equivocadas e violadoras dos direitos dos habitantes locais. 
Razão por que o que se noticia ou se conhece sobre as terras amazônicas resulta mais das apa-
rências, das descrições apressadas do que da observação da realidade ou do convívio com os 
modos de viver dos povos nativos, os quais apresentavam modos de viver muito diferente dos 
costumes dos que para cá vieram. E vieram, não para entender os habitantes, mas para modicar 
seus comportamentos, experiências, saberes adquiridos nas e pelas experiências. Ou seja, o 
desejo maior foi o de pretensamente civilizar, o que na prática, foi a tentativa de apagamento de 
culturas milenares. Para eles, outra Amazônia seria (re)criada.

Mas qual seria a Amazônia mais próxima dos que nela habitam e dos que julgam co-
nhecê-la? Quantas Amazônias existem? Poder-se-ia afirmar que há tantas quantas leituras forem 
efetuadas. Ou uma infinidade de Amazônias devido, tanto à extensão continental da região, quanto 
à capacidade que o homem tem de alargar seus horizontes, sejam os imaginários, sejam os da 
exploração desmedida, sejam os de pesquisas comprovadas. Leandro Tocantins, em Amazônia: 
fundamentos de paisagem, vida e história, palestra proferida em Serra do Navio, Território do 
Amapá, em janeiro de 1964, indaga: Que se compreende por região amazônica?

Um daqueles brasis fixados pelo sociólogo francês Lambert, justamente o Brasil mais 
atrasado, de estruturas arcaicas e economia subdesenvolvida, formando vivo contras-
te com o Brasil do progresso, o país em ascensão econômica e social? A Colônia não 
separada da metrópole-Brasil, mas nela incluída, como quer outro sociólogo francês, 
Roger Bastide? Uma área que escritores pessimistas denominam de “inferno verde” e 
os líricos de “paraíso verde”? Uma terra onde o homem ainda é um “intruso impertinente 
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que chegou sem ser esperado nem querido – quando a natureza estava arrumando 
o seu vasto e luxuoso salão”, tal como visualizou Euclides da Cunha? Ou o “celeiro do 
mundo”, na profecia de Humboldt? (Tocantins, 1965. p.  6)

Não há como negar que o contraste nos aspectos socioeconômicos apontado pelo 
sociólogo Lambert é hoje ainda mais grave. Continua havendo a divisão entre os dois brasis: Sul 
e Sudeste, mais desenvolvidos economicamente, e Norte e Nordeste, à margem dos grandes 
centros industrializados o que resulta na crença de que estas regiões dependem daquelas. E o 
quadro do desenvolvimento urbano vem se agravando devido aos deslocamentos incessantes 
daqueles grupos que sempre estiveram à margem. Aos grupos dos marginalizados hoje são 
incluídos os perambulantes que vivem na periferia das grandes capitais, estes, na maioria das 
vezes, provenientes de uma situação miserável e veem suas carências físicas, seja em relação a 
infraestruturas de moraria, seja no sentido moral do desamparo, agravadas nas grandes cidades. 

Todos esses agrupamentos já não estão mais à distância dos centros, os moradores da 
periferia se deslocam constantemente, estão ao redor, no meio, e misturados geograficamente, 
nos espaços considerados urbanos. Não há como não os perceber, até mesmo nos arredores 
dos condomínios fechados. A periferia está, também, no centro, muito mais pela expansão geo-
gráfica, pelo êxodo rural, ou pelo sonho de encontrar uma qualidade de vida melhor do que por 
programas efetivos de inclusão socioeconômica. 

Nesse quadro de precário desenvolvimento socioeconômico, a referência ao paradoxo 
de duas imagens-conceitos mais comuns sobre a Amazônia: inferno verde x paraíso verde, ce-
leiro do mundo, temas recorrentes nos mais diversos tipos de discursos sobre a Amazônia, em 
pleno século XXI. Por essas e outras razões, não há que se procurar uma Amazônia verdadeira, 
seria uma vã procura, mas, ao contrário, buscar entender as diversas que existem delineadas 
que foram de maneira, às vezes, imaginada, porque representadas por outrem, forasteiro ou 
não e porque não há uma interpretação verdadeira. Seja qual for o interesse de quem quer falar-
-escrever sobre, faz-se necessário conhecer melhor essas culturas locais, para poder abrir-se 
e conviver com as demais em estado mais aproximado de valores, sem aquela hierarquização 
estabelecida há muito. 

Vale ressaltar, no entanto, que a representação, às vezes assimilada, não é resultado, 
necessariamente, de alienação por parte da população que a assimilou, de tanto ser propagada, 
acaba por se misturar e se confundir com a autorrepresentação que a população-alvo porta 
de si, mesmo que de modo inconsciente. Por vezes, a repetição massiva é danosa e requer um 
trabalho imenso para explicitar as entrelinhas de discursos oportunistas, haja vista as inúmeras 
situações de explorações nas terras habitadas pelos nativos, as quais desconsideram as condi-
ções mínimas para uma negociação justa entre exploradores e explorados. Aliás, os nativos não 
são ouvidos, ao contrário, são ignorados. Ou seja, a problemática socioeconômica-cultural da 
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esfinge tropical, embora preconceituada por tantos, ainda não é palco incluído nas pautas das 
decisões políticas assertivas-inclusivas da nação. 

Nesse sentido, a Amazônia é muito mais tematizada em sua vertente mítico-poética. As 
propostas de um desenvolvimento econômico-social sustentável e permanente, que considerem 
as necessidades e os valores dos povos locais, têm permanecido na esfera dos grandes encon-
tros nacionais e internacionais. Não se trata de defender a heterogeneidade da cultura contra a 
homogeneidade. Trata-se de perceber que toda cultura nacional vai viver essa tensão entre a 
coesão social e a fragmentação, entre o discurso totalizante da nação pedagógica e o discurso 
da nação performática, numa referência aos escritos de Homi K. Bhabha. Ou seja, o trabalho de 
(de)formação dos explorados, em nome da nação modelo, foi de tal maneira efetivo que ignorou 
totalmente a formação performática da nação, qual seja, a de que a construção de um espaço, 
de uma comunidade é contínua, está em vias, isto é, está em mudança, em construção, nunca 
pronta, acabada.

E nesse jogo de ignorar-perceber o outro, a falta de escutar outras vozes, outros sabe-
res, de considerar as transformações contínuas e inevitáveis, há necessidade de mais atitudes 
humanizadas-inclusivas, merecemos e há urgência de políticas públicas contínuas, voltadas ao 
meio ambiente, as quais garantam a sobrevivência duma geografia humana, na exploração de 
recursos naturais e humanos. Hoje, tais propostas vêm com denominações disfarçadas ou de-
nominadas legais, que desconsideram a sobrevivência saudável dos povos amazônidas, quando, 
nos termos do geógrafo paraense, Eidorfe Moreira, uma paisagem sem o homem inserido, é 
uma paisagem descarnada. 
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(DES)IGUALDADE DE GÉNERO NO TEATRO NACIONAL D. MARIA II: O 
PERÍODO DE 2000 A 2021

Helena Ferreira
Aline Ferreira

RESUMO: Perante a desigualdade de género que existe no teatro em todo o mundo, 
nomeadamente em Portugal, impõe-se a necessidade de conhecer detalhadamente 
a realidade das instituições teatrais portuguesas, para que, no futuro possam ser 
tomadas medidas para a colmatar, perante fatos concretos. Este trabalho analisa os 
programas dos espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II, no período de 2000 a 2021, 
para perceber quantas mulheres ocuparam os denominados “lugares de poder” no 
elenco. Os resultados aqui apresentados revelam que continua a existir uma forte 
desigualdade nos palcos deste espaço de lazer, uma vez que a percentagem de 
mulheres em lugares de poder continua a ser irrisória, apesar de se notar um ligeiro 
aumento da sua presença nos últimos três anos.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro Nacional D. Maria II. Igualdade de género. Mulheres. Lu-
gares de poder.

RESUMEN: Ante la desigualdad de género que existe en el teatro en todo el mundo, 
concretamente en Portugal, es necesario conocer en detalle la realidad de las 
instituciones teatrales portuguesas, para que, en el futuro, se puedan tomar medidas 
para superarla, en el ante los hechos concretos. Este trabajo analiza los programas 
de las representaciones del Teatro Nacional D. Maria II, desde 2000 hasta 2021, para 
comprender cuántas mujeres ocuparon los llamados “lugares de poder” en el elenco. 
Los resultados aquí presentados revelan que todavía existe una fuerte desigualdad en 
los escenarios de este espacio de ocio, ya que el porcentaje de mujeres en puestos 
de poder sigue siendo insignificante, a pesar de un ligero aumento de su presencia 
en los últimos tres años.

PALABRAS-CLAVE: Teatro Nacional D. María II. Igualdad de género. Mujeres. Lugares 
de poder.

Introdução

Em Portugal, durante séculos, coube aos homens dizerem qual a posição que as mulhe-
res ocupavam nas artes performativas. Foram sempre eles que as escolheram para interpretarem 
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papéis de peças que não escreveram nem elegeram e que, na maioria das vezes, apresentavam 
as representações de mulheres idealizadas pelos homens, porque os teatros eram dirigidos por 
homens, os elencos principais eram maioritariamente masculinos e as peças que interpretavam 
eram escritas por homens. As mulheres foram invisibilizadas e empurradas para segundo plano 
em lugares de poder como encenadoras, dramaturgas ou diretoras de companhia. O Teatro 
Nacional D. Maria II, como uma das principais entidades públicas de lazer, em Portugal, teve, ao 
longo de 174 anos, apenas uma única mulher como diretora. Das restantes categorias profissionais 
não existem dados concretos. Em março de 2021, um estudo encomendado pela Convenção 
Europeia de Teatro, que abrangeu 22 países, e que incluiu este espaço, revelou desigualdades 
de género acentuadas nos teatros europeus, concluindo que os homens continuam a dominar 
as categorias profissionais que ocupam os “lugares de poder” como dramaturgo e encenador, 
tornando-se, deste modo, mais visíveis do que as mulheres nos programas de teatro, enquanto 
as mulheres ocupam mais de 70% dos cargos de figurinista e cabeleireira, indo ao encontro dos 
preconceitos de género institucionalizados no teatro e na sociedade. Este estudo também re-
velou que as performances escritas ou encenadas por mulheres tinham uma maior tendência a 
serem equilibradas em termos de género, comparando com as que são escritas ou encenadas 
por homens. 

Objetivos 

O presente trabalho centra-se especificamente nos espetáculos de teatro do Teatro 
Nacional D. Maria II, com o intuito de analisar os programas das peças que se realizaram neste 
espaço público de lazer, no período de 2000 a 2021, para perceber quantas mulheres ocupa-
ram os denominados “lugares de poder” no elenco. A seleção deste período foi feita baseada 
em dois critérios: o primeiro, tem a ver com o facto de que só a partir do ano 2000 é que a taxa 
de atividade feminina portuguesa se manteve sempre acima dos 50%, significando que só a 
partir desta data é que mais de metade das mulheres portuguesas se encontram no mundo do 
trabalho, no espaço público60; o segundo está ligado ao fato de ser extremamente importante 
perceber a situação presente e de que forma é que esta evoluiu nos últimos anos, tendo em 
conta que Portugal passou a adotar o Plano Global para a Igualdade de Oportunidades a partir 
de 1997, pressionado pela União Europeia. A questão central à qual se pretende dar resposta 
nesta investigação é a seguinte: Ainda existe ou não desigualdade de género no elenco dos 
espetáculos que sobem ao palco no Teatro Nacional D. Maria II, principalmente naqueles que 
são considerados “lugares de poder” nos programas? Esta investigação tem, então, como meta 
identificar quantas mulheres ocuparam, de facto, lugares de poder nos espetáculos de teatro do 

60 Acentuamos aqui espaço público, porque consideramos que as mulheres sempre realizaram traba-
lho doméstico e reprodutivo. 
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Teatro Nacional D. Maria II, no período de 2000 a 2021 e como objetivo geral: procurar debater 
teorias e conceitos relativos à igualdade e às relações de poder no teatro.  

Conceptualização teórica 

Para os Estudos Culturais, a teoria é essencial e determinante, porque “proporciona os 
instrumentos lógicos para pensar o mundo de um modo mais profundo, crítico e rigoroso” (Bap-
tista, 2009, p. 458). O trabalho empírico encontra-se dependente da teoria, na medida em que 
este deve ser selecionado em função da mesma, desde a sua conceção até à interpretação e 
discussão de resultados, por isso, nesta fase, antes de mais, é importante esclarecermos o que 
queremos dizer com “lugares de poder”. Entendemos aqui o poder como: “a capacidade que 
tem uma classe social (ou uma fração ou segmento), uma categoria social ou um grupo (social 
ou politicamente organizado) de definir e realizar seus interesses objetivos específicos, mesmo 
contra a resistência ao exercício desta capacidade e independentemente do nível estrutural em 
que tal capacidade esteja principalmente fundamentada” (Faria, 2004, p.105). Referimo-nos, então, 
a uma capacidade, que é exercida por uma categoria profissional e que abrange as relações no 
campo do trabalho, tendo sempre em conta que o poder não está em nenhum lugar definido, 
mas é exercido através de determinados lugares que foram construídos socialmente como os 
lugares de comando. 

Através desses lugares, foi sendo decidido que as artes performativas se tornassem 
nas menos acessíveis à ascensão de mulheres artistas em sociedades patriarcais porque, na 
grande maioria, são produções coletivas que envolvem muitas pessoas que, ao longo dos tem-
pos foram, maioritariamente, homens. Para além disso, as mulheres foram, nas mais diversas 
áreas, escondidas pela história (Perrot, 2006). No teatro, particularmente, existiram dois fatores 
que muito contribuíram para esta ausência ou apagamento. O primeiro é o facto da maioria dos 
estudos sobre o teatro se centrarem nos textos. Esta foi uma questão problemática, porque a 
grande maioria dos historiadores não valorizava o trabalho literário das mulheres, e, portanto, elas 
eram excluídas à partida. O outro fator foi a distinção que sempre se fez entre cultura de elite e 
cultura popular. Essa diferenciação que privilegia os valores e interesses dos grupos dominantes 
e opressores “marginaliza os espaços e as formas em que as mulheres atuam” (Cockin, 1998, 
p.20) e escondeu-as da história do teatro, porque estas faziam parte de teatros de organização 
informal e de baixo estatuto, tornando-se, por isso, invisíveis para os grandes historiadores de 
teatro e críticos literários 

Em Portugal, durante o século XVIII as mulheres estavam proibidas de atuar nos espe-
táculos da corte e nos teatros públicos. No reinado de D. Maria foram mesmo banidas dos palcos 
e dos auditórios e só foram, oficialmente, autorizadas a regressar aos palcos nacionais, em 1800, 
fator que limitou e muito o desenvolvimento do teatro, da situação das mulheres que trabalham 
no teatro e da própria sociedade portuguesa (Schiappa, 2009).  Apesar das circunstâncias sociais 
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e políticas terem começado a mudar no início do século XVIX, as consequências da ausência ou 
invisibilidade das mulheres, bem como a ideia de que estas podem até ter “levado algum valor” 
ao palco, como performers, dramaturgas, diretoras e encenadoras, mas, historicamente não 
“criaram valor”, porque o trabalho que  produziam não era suficientemente bom para constar dos 
cânones (Harris, 1998, p. 56), perduram até aos nossos dias. Este pensamento trouxe consequên-
cias, porque “o passado não afeta apenas a compreensão do presente, também condiciona as 
expectativas para o futuro” (Harris, 1998, p.56) e pode gerar dúvidas nas mulheres relativamente 
ao trabalho que produziram no passado e produzem no presente. 

Eugénia Vasques (1997, p. 1) manifestava-se impressionada com a “subalternização, 
aparentemente natural” do papel das mulheres do teatro, mesmo após o 25 de Abril de 1974, 
principalmente no que diz respeito a cargos de direção e questões de autoria. Vasques (1997) 
defende que o teatro reflete a sociedade, onde existe um enorme desequilíbrio na igualdade de 
género, devido essencialmente a razões culturais, sociológicas e políticas. Rayner (2021) reforça 
esta ideia defendendo que embora houvesse muitas mulheres envolvidas nos movimentos de 
luta por um teatro independente já antes da revolução, a luta contra a ditadura era o cerne da 
questão e, por isso, as lutas de género foram desvalorizadas. Fato que se mantém até aos nossos 
dias, tornando o teatro feito por mulheres mais precário (Rayner, 2017).  

Metodologia

A investigação realizada consistiu num estudo quantitativo, utilizando-se para o efeito a 
pasta “Em arquivo”, do site do Teatro Nacional D. Maria II, que contém os espetáculos desde 1999 
até agora. Começou por se construir uma tabela com as seguintes colunas: ano, diretor artístico, 
espetáculos, autoria feminina e co-autoria feminina, encenadora e co-encenadora, assistente 
de encenação feminina, cenógrafa e figurinista, preenchendo-a com os dados e nomes que se 
encontram nos programas dos espetáculos e no final somaram-se estes nomes para obter a 
totalidade de mulheres que trabalharam nas várias categorias profissionais. Este procedimento 
metodológico quantitativo faz parte de uma primeira fase de uma investigação qualitativa em 
Estudos Culturais que pretende, entre outras questões, perceber porque é que as mulheres que 
trabalham no teatro têm dificuldades em ascender aos lugares considerados hierarquicamente, 
por toda a sociedade, lugares de poder. 

Análise e discussão de resultados

Tendo presente a revisão bibliográfica e com base nos dados recolhidos construiu-se 
a tabela 1, que a seguir se apresenta:

Tabela 1: Mulheres em “lugares de poder” nos espetáculos de teatro do Teatro Nacional 
D. Maria II
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Ano
Diretor

Artístico

Espetácu-
los

Autoria

feminina

Co-autoria

feminina

Encena-
dora

Assistente 
Encenação 

feminina

Cenógrafa

Figurinista

2000
José Ama-
ral Lopes

4 1 1

2001 João 

Grosso

1

2002 16 2 2

2003 14 4 4 1 10

2004 António

Lagarto

14 4 4 13

2005 9 1 2 + 2 co 1 7

2006 Carlos 

Fragateiro

22 5 2 10

2007 37 5+1co 8 32

2008 21 2 1 3 4 11

2009 Diogo

Infante

20 2 2 4 22

2010 23 2 1+1co 1 13

2011 17 1 2+1co 12

2012 João 

Mota

28 4 1 3 10

2013 25 2 1+2co 4 15

2014 19 1 1 8

2015

Tiago 

Rodrigues

35 4 3 4+1co 7 30

2016 35 3 2 3+2co 4 16

2017 27 2 6+1co 6 14

2018 37 4 4 7+4co 13 26

2019 44 16 2 11+2co 8 28

2020 24 10 3 8+2co 2 12

2021 36 10 2 13+2co 7 25

Total 508 72 19 86+21co 73 317

Como se pode verificar nesta tabela, de 2000 a 2021 todos os diretores artísticos do 
Teatro Nacional D. Maria II foram homens. Neste período foram levados a palco 508 espetácu-
los. Não se consideram aqui espetáculos de música, dança e leituras encenadas. Contaram-se 
72 peças escritas por mulheres, ou seja, nem chegou aos 15% e 19 escritas por mulheres em 
co-autoria com homens, o que equivale a menos de 4%. Relativamente à encenação, 86 peças, 
quase 17% foram encenadas por mulheres, 21, cerca de 4%, foram co-encenadas em parceria 
com homens e 73 mulheres, praticamente 15% foram assistentes de encenação. Contrariando 
esta tendência, 317 mulheres, 62,40% trabalharam como cenógrafas e figurinistas, sendo que 
várias delas assumiram as duas funções na mesma peça.   
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Verificou-se, ainda que as peças, consideradas clássicas, de autores como Shakespeare, 
Gil Vicente, etc…, têm poucas ou nenhumas mulheres a trabalhar nelas e que existe a tendência 
para que peças com autoria e encenação feminina tenham mais mulheres a trabalhar nelas. 

Estes resultados têm dois vieses. O primeiro é que alguns espetáculos foram apresen-
tados em parceria com a Escola de Mulheres - Oficina de Teatro que foi criada em 1995, por um 
grupo de mulheres com o objetivo de 1) privilegiar a criação e o trabalho feminino no teatro e 2) 
promover uma nova dramaturgia de temática feminina que dê da mulher uma imagem consen-
tânea com a realidade. É, portanto, uma companhia que dá iguais condições e oportunidades de 
trabalho às mulheres. O segundo é que também se contam aqui alguns espetáculos que foram 
apresentados pelos alunos finalistas da Licenciatura em Estudos Teatrais da Escola Superior de 
Teatro e Cinema de Lisboa, que segundo dados de 2020 possui 67% alunas mulheres inscritas 
e 33% de homens. 

Estes resultados revelam uma enorme desigualdade de género, muito embora se note 
uma ligeira melhoria nos últimos anos. Resta saber se isso é fruto de uma consciencialização e 
de uma evolução natural, uma vez que este teatro possui um Plano para a Igualdade de Género 
desde 2021, ou se tem a ver com as escolhas do último Diretor Artístico. O tempo o dirá. Anseia-
se por um tempo em que as mulheres artistas tenham à sua disposição todas as oportunidades 
para trabalhar neste e noutros teatros como quiserem, como os homens sempre fizeram. 
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ENTRE O CÉU E A CARNE: UM ENSAIO SOBRE OS CORPOS (IN)
DISCIPLINADOS EM O SEXO NO CONFESSIONÁRIO (1974)

Fernanda Castro
Maria Manuel Baptista

RESUMO: O Sexo no Confessionário, livro publicado em 1974, em Portugal e no Brasil, 
reúne um conjunto de 636 confissões realizadas em todas as igrejas italianas no início 
dos anos 70, com o objetivo de entender qual é o posicionamento da igreja face ao 
sexo nas várias dimensões da vida. Este livro é objeto deste estudo preliminar, cons-
tituindo a base empírica, teórica e simbólica de construções e papéis sociais, sobre-
tudo no que respeita aos Estudos de Género, e que atravessa, com toda a certeza, 
todos os trabalhos que estudam a articulação entre o lazer e o corpo, sexualidade e 
género. São diversas as perguntas que emergem desta obra quando articuladas com 
as dimensões teóricas preconizadas pelos Estudos Culturais: Como é que o sexo é 
dimensionado do ponto de vista do lazer? Que lugar ocupa o corpo sexual na Igreja 
e em que condições, circunstâncias e sobre que corpos são acionados discursos de 
poder? 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo(s). Lazer. Sexo. Religião. Poder

ABSTRACT: Sex and the Confessional, a book published in 1974, in Portugal and 
Brazil, brings together a set of 636 transcribed confessions, carried out in all italian 
churches in the early 1970s, with the aim of understanding the church’s position on 
sex, in different dimensions of life. This book is the object of this preliminary study, 
constituting the empirical, theoretical and symbolic basis of constructions and social 
roles, especially regarding Gender Studies, and which certainly crosses all the works 
that study the articulation between leisure and the body, sexuality and gender. There 
are several questions that emerge from this book when articulated with the theoretical 
dimensions advocated by Cultural Studies: How is sex dimensioned from the point of 
view of leisure? What place does the sexual body occupy in the Church and under 
what conditions, circumstances and on which bodies are power discourses triggered? 

KEYWORDS: Body(ies). Leisure. Sex. Religion. Power

Corpo, Sexo e Religião são categorias teóricas norteadoras que se articulam numa 
matriz católica opressora com centenas de anos de existência. O confessionário constitui o lo-
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cal de encontro onde a teoria católica e a realidade empírica se cruzam e, neste sentido, é no 
cerne desta articulação que privilegiamos o estudo das dimensões simbólica e prática que são 
tão caras aos Estudos Culturais, na medida em que é nesse fluxo que os fenómenos de poder 
atuam. Quando mencionamos discursos de poder referimo-nos ao poder hegemónico de cariz 
falocêntrico exercido pelas instituições ou aparelhos hegemónicos, no caso a Igreja Católica, 
cuja dominação e soberania sobre as mentes e os corpos é masculina.

Deus não quer que a semente se perca (...) 
É um pecado...o ato sexual é um ato físico que se torna nobre somente

 porque pode fazer nascer uma nova vida
 Igreja de San Lorenzo

(Valentini & Meglio, 1974, pp. 161–162)

A igreja católica associou o sexo, o desejo e o toque à ideia de vergonha e culpa, insti-
gando o homem, sobretudo a mulher, ao temor e repulsa sobre o seu próprio corpo e os desejos 
que dele emanam. No ideário católico, os órgãos genitais acabam por basicamente centralizar, 
resumir e definir o conceito de corpo e, tudo nele, remete e articula-se com o sexo e a ideia de 
que ele, quando não sacramentado pelo matrimónio é impuro e mundano. 

Independentemente das categorias tipológicas criadas pelos autores, o corpo e o sexo 
são sempre dimensionados como fonte e prática de onde brota o pecado, exceto se esse corpo 
e essa prática estiverem sancionados pelo sacramento do matrimónio, contexto em que tudo 
é possível e permitido sobre os corpos tendo em vista a procriação. As entrevistas recolhidas 
por Valentini e di Meglio indicam que o sexo não é considerado uma atividade de lazer, aliás, 
muito pelo contrário, quando não praticado com fins reprodutivos e de procriação, a prática do 
sexo enquanto lazer é considerada uma fonte e estado de pecado, uma atividade bestial e uma 
miséria humana que faz do homem um ser desregrado e naturalmente corrompido.

O sexo como lazer e sem fins procriativos, para além de ser considerado uma atividade 
impura e um desvario pela teoria católica (Ell, 1981; Henry, 1964), é considerado pelos sacerdotes 
entrevistados uma corrupção corporal, espiritual e moral, mesmo que seja praticado dentro do 
regime matrimonial. O objetivo da união sexual é, aos olhos da igreja, unicamente a reprodução 
da espécie, o prazer dos sentidos é apenas uma consequência inerente ao ato, não devendo, 
nunca, sobrepor-se ao mister da procriação.

O que nos diz o pensamento católico, corroborado pelas entrevistas, é que a atividade 
sexual, que não tenha em conta o matrimónio aliado à procriação, é um ato contra a natureza, 
ou seja, trata-se de um erotismo egoísta e sem finalidade (a finalidade da disseminação da es-
pécie humana), o que vai ao encontro de uma perspetiva religiosa determinista e naturalista que 
valoriza a dimensão biológica e espiritual. O prazer e o desejo não são fins válidos e cedê-los 
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e experimentá-los através de experiências ‘não regulamentadas’ coloca o sujeito-crente num 
cenário de permanente e constante tentação (Henry, 1964), onde este é acusado de sucumbir ao 
desejo do demónio e de estar fora das leis morais que ditam o que é legítimo, regular e natural, 
seguindo sempre uma perspetiva heterossexualista.

As leis católicas demonizam o desejo e elaboram uma ética moral de como os corpos 
e mentes devem performar. O controlo do desejo parece ser uma estratégia disciplinadora efi-
caz que resulta em corpos com uma sexualidade reprimida, encerrada a novas oportunidades, 
onde o corpo, máquina desejante, é impedido e desapossado das suas possibilidades (Deleuze 
& Guattari, 2004). 

De acordo com os sacerdotes, as relações sexuais “fora  do matrimónio são compor-
tamentos muito graves, porque representam justamente o erotismo sem finalidade, sem justifi-
cação” (Valentini & Meglio, 1974, p. 62). A Igreja Católica associou, desde sempre, a sexualidade 
à ideia da vergonha, da vulgaridade e da culpa, semeando o temor do crente pelo seu próprio 
corpo, sobretudo nos corpos das mulheres, fazendo crer que uma pretensa moralidade e pureza 
possam ser atingidas através da repressão, opressão e sacrifício do corpo e de todas as suas 
possibilidades desejantes (Deleuze & Guattari, 1996, 2004). 

O sexo como lazer, constitui, segundo os sacerdotes entrevistados, “uma corrupção da 
moral” que desperta paixões carnais e, nesse sentido, constitui “já em si, um pecado” (Valentini & 
Meglio, 1974, pp. 24–25), uma perversão da lei natural da procriação como ato divino. Segundo a 
teoria católica, desejar pré-matrimonialmente, sem o aval divino, significa sucumbir aos instintos 
sexuais e à bestialização e é essa a performance, de um corpo-desejante considerado fraco, 
imprudente, indisciplinado, anti-higiénico e selvagem, que determina ou não, numa contínua, 
eficaz e refinada chantagem, a salvação da alma do pecador. Os sujeitos são obrigados a auto-
disciplinar o corpo regulado pelo poder religioso e pelos próprios, numa espécie de biopoder 
de responsabilidade partilhada (Foucault, 1998) que funciona por via do medo que dociliza e 
domestica os desejos e policia o corpo e a mente.

Segundo Henry, a retidão, a honestidade e a moral são incompatíveis com uma ativida-
de sexual considerada desregrada, sem compromisso e egoísta. As relações pré-matrimoniais 
são, aos olhos da Igreja Católica, condenáveis e o sexo jamais poderá ter como objetivo final o 
prazer e o lazer, pois o seu objetivo último é sempre, e sem exceções, a reprodução. A vontade 
individual, a relação e o amor não parecem ser suficientes para a prática de relações sexuais pré-
-matrimoniais. Para os sacerdotes entrevistados, o acesso a esse “direito” passa pelo casamento 
católico como condição essencial para o acesso ao corpo como propriedade.
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[N]ão é fácil conservar-se casto, mas
existe essa escapatória. (...)

O caso da mulher é diferente (...) tem a virgindade
a defender... as suas exigências sexuais são menos

prementes que as dos homens
Igreja dei Domenicani

(Valentini & Meglio, 1974, p. 65)

N’O Sexo e o Confessionário o peso moral dos pecados produzidos pelo corpo feminino 
parece diferir do dos homens, o que é consonante com a representação e papel social da mulher 
construídos ao longo do tempo e com o assíduo contributo da Igreja, como aparelho hegemónico 
fulcral na construção, controlo e naturalização de representações, práticas e mentalidades. Os 
corpos da mulher cis e da mulher e homem trans são palcos de guerras, trincheiras constante-
mente policiadas e, neste contexto religioso em particular, lugares privilegiados para reprimir o 
desejo sexual e ‘objetos’ sobre os quais recai o desejo de propriedade e violência. 

Para os sacerdotes entrevistados, é a mulher, o seu corpo e a sua pretensa sensualidade 
que levam o homem ao estado do pecado com o seu “antro de Satanás” (Valentini & Meglio, 1974, 
p. 13) que antes fora o colo virginal em estado de graça. O corpo da mulher é enquadrado num 
papel social e identitário que o cristaliza em quadros de poder previamente determinados [por 
instituições e aparelhos hegemónicos, falocêntricos e de soberania masculina – Estado, Igreja, 
Família, etc (Gramsci, 1971)] e regulatórios da sua sexualidade (Butler, 1993). 

Segundo Henry e Ernst Ell, autores católicos, o homem por ser o único sujeito que possui 
desejo (válido), ao contrário da mulher que, não o possuindo, deve preservar a sua virgindade até 
à chegada do “escolhido”, é difícil senão impossível conter-se. Para esses casos, os sacerdotes 
sugerem uma “mulher de má nota”. Ou seja, em face da possibilidade de pecar, ao homem é 
sugerido o recurso a uma prostituta: uma mulher-Outro que é considerada menos mulher.

Para Beauvoir, a mulher parece ser um ‘Outro’, aliás, “o homem é Sujeito, O Absoluto” 
(1967, p. 10), o que possui as necessidades urgentes e prioritárias que permitem e o legitimam, sob 
qualquer meio, satisfazer as suas necessidades mais básicas, o que é consonante com os dados 
apresentados nas entrevistas aos sacerdotes. O conceito de mulher é culturalmente construído, 
definido e estabilizado pelo catolicismo, num regime falocêntrico, patriarcal e paternal. É a lei 
religiosa que define a humanidade da mulher e a estabiliza dentro de requisitos que docilizam, 
disciplinam e regulam no cerne da sua sexualidade. 

“Ela é o Outro”, referiu Beauvoir, no entanto, de acordo com Stuart Hall (1997), existem 
Outros para além do Outro que se pode revelar redutor e inclusive eliminar, ocultar ou camuflar 
outros níveis hierárquicos de opressão. De facto, Elas são os Outros, vários no cerne de uma 
hierarquia composta por outros Outros (Fig. 1). Outras cujo corpo é solteiro e de propriedade 
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privada e outros prostituídos, cuja propriedade é pública, moldados a partir do barro ou retirados 
de uma costela para satisfazer os desejos e necessidades mais prementes do corpo dos filhos 
de Deus. São corpos de utilidade público-privada. Todos os perfis de mulheres apresentados ao 
longo das confissões: a solteira, a casada, a divorciada e a prostituta congregam o mesmo tipo de 
violência concreta e simbólica. Atravessam-nas a desumanização, a opressão e a precaridade: 

Figura 1. A outrização, segundo Stuart Hall (1997) e Simone de Beauvoir (1967, 2018), da Mulher

Sobre estes corpos recaem um conjunto de normas predatórias e instruções que são 
impostas e que aprisionam o corpo de forma incapacitante a uma contínua e agonizante disci-
plina de autodomínio, vergonha e repulsa (e que têm como aparelho hegemónico agregador e 
difusor destas práticas a igreja católica). Para além da docilização, regulação e domesticação 
(no sentido do biopoder foucaultiano) dos seus corpos, o corpo feminino deve obediência e, é 
segundo Juan Rey, teórico católico, propriedade de Deus. 

É na inscrição desta tradição, que naturaliza e contribui para a manutenção de uma 
violência que é estrutural, que a violência de género se baseia: no direito à posse física e simbólica 
do corpo. Naturalizar a violência de género é, para Redondo, “uma fórmula para dominar, manter 
privilégios” (2021) masculinos e o poder sobre os outros corpos. Estes sofrem, em particular, do 
‘direito à propriedade’ reivindicado simbolicamente, e com implicações concretas também no 
real, pelo patriarcado, compulsoriamente heteronormativo e falocêntrico, o dono naturalizado 
do poder, vigilante e o auditor do padrão e das normas. 

O sexo como ato de lazer, prazer e desejo e as questões de género emergem de for-
ma progressiva e indissociável ao longo da obra. O problema central tratado n’O Sexo no Con-
fessionário é indiscutível: a prática do sexo por lazer, não ‘regulamentado’ e sancionado pelo 
matrimónio, sacramento indissolúvel e que legitima o sexo, desde que o seu objetivo primeiro 
seja a procriação. Resta-nos desconstruir arquétipos e representações que menorizam e relegam 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

282 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

a mulher a violências várias. Neste estudo, há uma pergunta que permanece: entende-se o sexo 
como meio reprodutivo e mera necessidade fisiológica. O lazer não é também uma necessidade? 
Um direito? O direito, para Butler (2018) e Puleo (2021), de reivindicar a autonomia dos corpos. 
Que peso e culpa há em considerar o sexo como lazer? 
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MULHERES INDÍGENAS NA VIOLÊNCIA POLÍTICA DA GUATEMALA:  LIÇÕES 
PARA A VERDADE E A MEMÓRIA

Ana Carolina Moura Fernandes de Almeida
Graziela Tavares de Souza Reis

RESUMO: O trabalho distingue duas perspectivas diferentes sobre a memória da 
violência sexual massiva contra mulheres indígenas no conflito armado na Guatema-
la, praticado pelas forças militares, principalmente entre 1962 e 1996: a perspectiva 
estatal e uma perspectiva feminista comunitária das mulheres indígenas desse país. 
O período pós-revolução cubana e de Guerra Fria na América Latina e no Caribe, foi 
marcado pela emergência de regimes de exceção e ditaduras, a maior parte civis-
-militares, cujo impacto resultou em graves violações de direitos humanos. O surgi-
mento e prolongamento do conflito interno guatemalteco foi o resultado do acúmulo 
de múltiplos fatores estruturais, profundamente enraizados na história econômica, 
social, política e cultural do país, o que resultou, segundo estimativas, em 200 mil 
mortos, 45 mil desaparecidos, além de um volume de mais de 100 mil deslocados. 
As variáveis raça e gênero não foram consideradas para o levantamento do número 
estimado de vítimas desses massacres. São crimes de violência, realizados principal-
mente por parte do Estado, que terminaram em assassinatos e desaparecimentos, 
e que, contudo, não deveriam ser classificados apenas como genocídio. A teoria 
social afirma que, na Guatemala, o Estado praticou uma política de terra arrasada, 
cujo ápice ocorreu em 1982, com massacres principalmente dos povos indígenas. 
Logo, o estudo realiza um recorte de gênero e raça, especificando a violência sexual 
contra a mulher indígena, a partir dos conceitos de femigenocídio e pedagogia da 
crueldade de Rita Segato e ainda traz críticas sobre a imprecisão e inefetividade dos 
instrumentos e normativas internacionais para a reparação às mulheres, mesmo após 
a justiça de transição. Devido à pressão internacional e em resposta aos massacres, 
em 1994, os Acuerdos de Paz culminaram em um processo de implementação da 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) no país. Tal Comissão teve como 
propósito analisar não apenas o momento de maior influxo da violência, iniciado na 
década de 1980, como resgatar todo o período do conflito, publicando as informa-
ções coletadas em seu Relatório Final “Guatemala: Memoria del Silencio”, no ano de 
1999. Dessa forma, este trabalho analisou tal documento oficial, concluindo-se pela 
ausência de instrumentos mais sensíveis e capazes de identificação da violência de 
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gênero e a presente intenção femigenocida do próprio Estado, além da violência 
continuada diante da impunidade dos responsáveis pelos massacres. Por não serem 
representadas adequadamente na CEH, as sobreviventes e vítimas se organizaram 
em Coletivos compostos por mulheres ativistas preocupadas com os danos, con-
sequências e ‘sanaciones’, que seriam efetivamente a cura dessas mulheres, por 
meio de trabalhos coletivos e comunitários, que possam redundar na dignificação 
de cada uma delas, sobretudo, para libertá-las da estigmatização que recaiu sobre 
seus corpos, como danos da guerra.

Palavras-Chave: Mulheres indígenas. Femigenocídio. Justiça de transição. Guatemala.

RESUMEN: El trabajo distingue dos miradas diferentes sobre la memoria de la violencia 
sexual masiva contra las mujeres indígenas en el conflicto armado en Guatemala, 
practicada por las fuerzas militares, principalmente entre 1962 y 1996: la perspectiva 
estatal y una perspectiva feminista comunitaria de las mujeres indígenas en ese país. 
El período posterior a la Revolución Cubana y la Guerra Fría en América Latina y el 
Caribe estuvo marcado por el surgimiento de regímenes de excepción y dictaduras, 
en su mayoría cívico-militares, cuyo impacto se tradujo en graves violaciones 
a los derechos humanos. El surgimiento y continuación del conflicto interno 
guatemalteco fue el resultado de la acumulación de múltiples factores estructurales, 
profundamente arraigados en la historia económica, social, política y cultural del 
país, que resultó, según estimaciones, en 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 
además a un volumen de más de 100 mil desplazados. Las variables raza y género 
no fueron consideradas para el relevamiento del número estimado de víctimas de 
estas masacres. Son delitos de violencia, realizados principalmente por el Estado, 
que terminaron en asesinatos y desapariciones, y que, sin embargo, no deben ser 
catalogados únicamente como genocidio. La teoría social afirma que, en Guatemala, 
el Estado practicó una política de tierra arrasada, que alcanzó su punto máximo en 
1982, con masacres principalmente de pueblos indígenas. Por ello, el estudio hace un 
corte de género y raza, precisando la violencia sexual contra las mujeres indígenas, a 
partir de los conceptos de femigenocidio y pedagogía de la crueldad de Rita Segato y 
también critica la imprecisión e ineficacia de los instrumentos y normas internacionales 
para la reparación a las mujeres, incluso después de la justicia transicional. Debido a 
la presión internacional y en respuesta a las masacres, en 1994, los Acuerdos de Paz 
culminaron con un proceso de implementación de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH) en el país. Esta Comisión tuvo como propósito analizar no solo el 
momento de mayor afluencia de violencia, que se inició en la década de 1980, sino 
también rescatar todo el período del conflicto, publicando la información recabada 
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en su Informe Final “Guatemala: Memoria del Silencio”, en 1999. Así, este trabajo analizó 
dicho documento oficial, concluyendo que no existen instrumentos más sensibles 
capaces de identificar la violencia de género y la presente invención femigenocida 
del propio Estado, además de la continuación de la violencia ante la impunidad de 
los responsables. por las masacres no estuvieron adecuadamente representadas 
en la CEH, las sobrevivientes y víctimas se organizaron en Colectivos integrados 
por mujeres activistas preocupadas por los daños, consecuencias y ‘sanaciones’, 
que serían efectivamente la cura de estas mujeres, a través del trabajo colectivo y 
comunitario, que puede redundar en la dignificación de cada uno de ellos, sobre 
todo, para liberarlos de la estigmatización que cayó sobre sus cuerpos, como daños 
de la guerra.

PALABRAS-CLAVE: Mujeres indígenas. Femigenocidio. Justicia transicional. 
Guatemala.

Introdução

Esta pesquisa trata da luta das mulheres indígenas na Guatemala pelo resgate da me-
mória na Guerra Civil (1966-1996) e para denunciar o tipo específico de violência à que foram 
submetidas, a violência sexual como arma de guerra, o que a teoria social designa como femi-
genocídio. 

A historiografia contemporânea registrou de modo minucioso os episódios de violência 
política contemporânea em cenários das ditaduras latino-americanas da segunda metade do 
século XX. Além disso, fundamentais Comissões da Verdade foram instaladas para investigar a 
violência e produzir documentos de memória e reparação que garantam que, no futuro, episódios 
de graves violações aos direitos humanos não possam mais acontecer. 

O conflito interno guatemalteco, durante a década de 1960, foi marcado por intensos 
enfrentamentos armados entre as Forças Armadas e a Unidade Revolucionária Nacional Guate-
malteca (URNG), com lutas que se estenderam por mais de trinta anos. 

Os dados da Guatemala chamam em especial a nossa atenção não apenas pelos nú-
meros absolutos - mais de 200.000 mortos e desaparecidos - o maior contingente de vítimas 
das ditaduras daquele período na América Latina - mas, porque este genocídio foi consumado 
principalmente contra a base social da guerrilha armada nos conflitos agrários: os povos indígenas. 

As variáveis raça e gênero não foram consideradas para o levantamento do número 
estimado de vítimas desses massacres. São crimes de violência principalmente do Estado gua-
temalteco que terminaram em assassinatos e desaparecimentos, e que, contudo, não deveriam 
ser classificados apenas como genocídio. A teoria social afirma que na Guatemala o Estado 
praticou uma política de terra arrasada com massacres principalmente dos povos indígenas.
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Justificativa

A principal motivação deste trabalho responde ao clamor das mulheres indígenas, vítimas 
de um tipo específico de violência no cenário do conflito armado, que é a violência sexual como 
arma de guerra. Esta prática, que a antropologia da violência denomina como femigenocídio, 
ocorreu contra seus corpos e suas subjetividades e não foi retratada em sua real intensidade 
pela instituição que investigou e elaborou propostas de reparação às vítimas da violência na 
Guatemala, a Comisión para el Esclarecimiento Histórico - CEH.

Objetivos

O objetivo desse trabalho é então evidenciar o quanto a perspectiva decolonial e de 
gênero é necessária para os sistemas de justiça e para o próprio direito internacional penal huma-
nitário, considerando ainda que hoje o Tribunal Penal Internacional é o organismo de vanguarda 
na perspectiva de gênero, sobre a aplicação da paridade para sua composição julgadora e no 
conteúdo dos julgados que traz. 

Muito embora haja uma importante relevância das denúncias estabelecidas pela CEH, 
esta não conseguiu retratar com a sensibilidade necessária os crimes contra as mulheres in-
dígenas. Sem poder estabelecer com precisão os crimes contra estas, a Comissão tampouco 
conseguiu estabelecer os procedimentos necessários de reparação. 

Base teórica

Como marco teórico para esse trabalho, consideram-se as teorias feministas (Lugones, 
Segato, Paredes, Cabnal, Lagarde), tanto no âmbito da antropologia quanto no âmbito jurídico, no 
qual começam a se solidificar também no direito internacional que trata da proteção dos direitos 
humanos. Ademais, considera-se o racismo como uma categoria analítica, já que as mulheres 
mais vitimadas por esses conflitos internos são indígenas mulheres.

A partir dessa antropologia feminista e antirracista como eixo que guia a etnografia 
como ferramenta teórico-metodológica e considerando as novas epistemologias que guiam o 
direito e as relações internacionais, torna-se possível visibilizar o lugar das mulheres, sobretudo 
as mulheres indígenas na América Latina e Caribe, além de valorizar as suas subjetividades, 
para se buscar a aplicação do direito de modo a reconhecê-las em suas especificidades, com 
toda a crítica necessária sobre o não alcance do direito para as reparações dos severos danos 
consequentes das violações.

Metodologia

A metodologia aplicada completou-se a partir de uma análise dos resultados da CEH 
com foco no tratamento dos povos indígenas e principais fragilidades do documento, a partir das 
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luzes trazidas pelo feminismo comunitário e das contribuições dos estudos de Rita Segato, sobre 
o femigenocídio, na Guerra Civil. Ademais, buscou-se analisar normativas internas e internacionais 
da Guatemala, considerando os casos denunciados internacionalmente por violações de direito 
humanos. A pandemia provocou nas pesquisadoras uma busca por dados para a pesquisa por 
novos métodos, a partir de caminhos virtuais.  

Análise

Analisou-se o quanto a existência e as resistências das mulheres indígenas na América 
Latina e Caribe, ainda são assoladas por uma relação de poder, violenta, arbitrária e letal, como 
resquício de um processo colonialista, que se perpetua. 

Neste cenário, resgata-se as ações das organizações de mulheres indígenas pela me-
mória e contra a violência. Para tornar visível o estupro cometido contra as mulheres durante 
a guerra, fazendo justiça às sobreviventes, e àquelas que não puderam sobreviver buscando 
contribuir para quebrar o círculo da impunidade, surgiu um movimento de aliança das mulheres 
maias no pós-guerra, o consórcio “Actoras de Cambio”.

Abordam-se as ações realizadas por este coletivo, a partir do seu trabalho de resgate 
das tradições e das formas comunitárias ancestrais de cura - sanación -, que as mulheres indí-
genas vêm definindo como estratégias efetivas que as permitem não apenas reafirmar-se como 
sujeitas, mas também como agentes de mudança da sociedade.

O estudo realiza, portanto, um recorte de gênero e raça, especificando a violência contra 
a mulher indígena, a partir do conceito de femigenocídio e pedagogia da crueldade (Segato), que 
ajudam a compreender os crimes sofridos na Guatemala.

A partir dos conceitos e das análises das normativas de proteção e reparação da vio-
lência contra as mulheres indígenas, propomos elucidar aspectos dessa violência que ficaram 
invisibilizados. Resgatando não só as críticas das mulheres do movimento Actoras de Cambio, 
como principalmente suas propostas para romper o silêncio e a culpa, para resgatar a memória 
e promover sanación espiritual às sobreviventes.

Considerações Finais

O relatório da Comissão da Verdade da Guatemala (CEH) estima o número de pessoas 
executadas no período de massacres, mas negligência as variáveis raça e gênero. E mesmo quan-
do há dados relativos à morte de indígenas, não precisa especificamente de quais comunidades 
e etnias esta população era originária. Com isso fortaleceu-se o sentimento de descrença das 
vítimas quanto à vontade e interesse, ou competência do Estado para desenvolver os mecanismos 
de reparação material e simbólica. Assim, as consequências do conflito armado interno, em termos 
de destruição de comunidades, deslocamento forçado, aumento da pobreza e exclusão social, 
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têm naturalizado o tipo de violência que hoje ainda é exercido contra as mulheres, bem como 
consagrado a impunidade de que gozam os responsáveis pelas violações dos direitos humanos. 
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“ENGRAVIDOU, PORQUE QUIS”: UMA PAUSA PARA REFLETIR SOBRE 
CONSTRUÇÕES DE GÊNERO E CONTRACEPÇÃO

Lana Gomides

RESUMO: Sob as inquietações promovidas no campo dos Estudos Culturais, este 
artigo busca refletir quais relações de poder expressam os discursos que há, atual-
mente, sobre as questões de contracepção. Nesse sentido, são expostas as estruturas 
que condicionam expectativas diferentes sobre os papéis sociais da maternidade e 
da paternidade a partir das construções de gênero. Para aprofundar a investigação, 
são analisados fatores decisivos para o tema em discussão que vão além das pautas 
relacionadas às classes sociais, o que leva a escrita a uma perspectiva interseccional. 
O diálogo é confrontado com a pesquisa Participação masculina no uso de métodos 
contraceptivos (2003), desenvolvido em uma universidade paulista, no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Construções de gênero. Contracepção. Estudos culturais. Inter-
seccionalidade. Papéis sociais.

RESUMEN: Bajo las inquietudes promovidas en el campo de los Estudios Culturales, 
este artículo busca reflejar cuáles relaciones de poder expresan los discursos que 
existen en la actualidad sobre las cuestiones de anticoncepción. En este sentido, 
se exponen las estructuras que condicionan expectativas diferentes sobre los 
roles sociales de la maternidad y de la paternidad a partir de las construcciones de 
género. Para profundizar la investigación, se analizan factores decisivos para el tema 
en discusión que van más allá de las pautas relacionadas con las clases sociales, 
lo que lleva la escritura a una perspectiva interseccional. El diálogo es confrontado 
con la investigación Participação masculina no uso de métodos contraceptivos (2003), 
desarrollada en una universidad de São Paulo, en Brasil.

PALABRAS-CLAVE: Construcciones de género. Contracepción. Estudios culturales. 
Interseccionalidad. Roles sociales.

Introdução

Década de 30, Cacimba de Dentro, interior da Paraíba. Minha bisavó Regina comete sui-
cídio diante da sobrecarga relacionada à criação de 11 filhos numa cidade com poucos recursos, 
localizada na região Nordeste do Brasil. O marido, além de não assumir o seu papel como pai, 
segue à risca os ditames machistas e sexistas comuns à cultura patriarcal. 
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Um exemplo entre tantas outras histórias de vida atropeladas pelas relações de poder 
de um sistema conservador e capitalista. Este naturaliza as mães como personagens que devem 
se sacrificar em prol de crianças e esposos, seja qual for a circunstância.

Devido a inquietações como essa, desenvolvo este artigo com o propósito de refletir 
como as estruturas de poder condicionam expectativas diferentes sobre os papéis sociais da 
maternidade e da paternidade a partir das construções de gênero. Nesse sentido, coloco em 
discussão os problemas que envolvem os métodos contraceptivos femininos e masculinos.

Afinal, me pergunto se ao oferecer uma pluralidade de dispositivos para prevenir a 
gravidez às mulheres e apenas a camisinha e a vasectomia aos homens, o saber científico não 
estaria os isentando da responsabilidade reprodutiva. Quais relações de poder expressam os 
discursos que há, atualmente, sobre as questões de contracepção?

Objetivos

Esta investigação almeja desenvolver uma reflexão sobre a construção social que as 
estruturas de poder capitalistas patriarcais exercem em relação às responsabilidades reprodu-
tivas com base na articulação de papéis de gênero. Nesse sentido, é proposta a seguinte ques-
tão: quais relações de poder expressam os discursos que há, atualmente, sobre as questões de 
contracepção?

Para respondê-la, podem ser definidos os seguintes objetivos:
1 – Construir um arcabouço teórico com o intuito de delinear, a partir da definição social 

de cultura, as relações de poder que atravessam as práticas culturais, o que inclui a percepção 
que os sujeitos possuem sobre seus corpos.

2 – Aprofundar sobre as questões de gênero expostas por teóricas feministas para 
apreender os discursos que direcionam às mulheres uma responsabilidade tanto reprodutiva 
quanto contraceptiva maior que a dos homens

3 – Compreender fatores interseccionais que expõem, para além da classe social, as 
dificuldades de acesso à contracepção e ao reposicionamento crítico perante as construções 
hegemônicas. Para tal, será analisada uma investigação quantitativa feita por profissionais da 
área da saúde numa universidade em São Paulo.

Base teórica

Na tentativa de delinear respostas para a pergunta colocada acima, são abordadas as 
noções de ideologia, hegemonia e contra-hegemonia iniciadas por Raymond Williams (1961) e 
desenvolvidas por Stuart Hall (2016) sob as perspectivas dos Estudos Culturais.

Além disso, os discursos e as práticas que envolvem a contracepção encontram emba-
samento teórico nas obras de autoras como Luce Irigaray (2018), Monique Wittig (2018), Christine 
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Delphy (2018), María Lugones (2018), Tania Navarro Swain (2000), Maria Manuel Baptista (2019) e 
bell hooks (2019).

Ao mesmo tempo, alguns dados quantitativos sobre a participação dos homens no uso 
de métodos contraceptivos são extraídos da pesquisa Participação masculina no uso de métodos 
contraceptivos, feita por profissionais da área da saúde em São Paulo, no Brasil, em 2003.

Tal arcabouço é pertinente para investigar o percurso das normatizações de gênero 
numa sociedade capitalista e patriarcal que parte da diferenciação biológica para sustentar 
discursos que violam as vivências das mulheres. 

Metodologia

A produção científica aqui resumida trata-se de uma investigação qualitativa, básica e 
exploratória, tendo como técnica a pesquisa bibliográfica. Como método de pesquisa, segue uma 
proposta indutiva, já que parte da particularidade dos discursos articulados entre as instituições 
hegemônicas sobre as questões de contracepção para chegar a uma análise de responsabilida-
de reprodutiva por partes dos sujeitos, conforme os fatores interseccionais que os atravessam.

Reflexão

Uma vez que as percepções de gênero estão envoltas por aspectos culturais, é válido 
compreender como as estruturas de poder se articulam para viabilizar discursos capazes de 
manter a ordem arquitetada para o funcionamento do capitalismo.

Aliás, de acordo com Raymond Williams (1961), a definição social de cultura tem a ver 
com modos de vida específicos que expressam alguns sentidos não apenas ao que diz respeito 
às artes e aos aprendizados, como também nas instituições e no comportamento cotidiano. Al-
guns anos após essa conceituação, Stuart Hall (2016) a enriqueceu ao introduzir as relações de 
poder ampliando as oportunidades de leitura sobre os confrontos que emergem entre ideologias 
dominantes e práticas que geram ruídos nas normatizações impostas pelas primeiras. 

Ainda sob a luz dos Estudos Culturais, ao compreender que a hegemonia “envolve a 
maneira pela qual as forças políticas são capazes de ganhar ou mobilizar o apoio popular para 
tarefas históricas” (Hall, 2016, p. 170, tradução livre), torna-se viável tecer análises sobre os papéis 
entregues aos sujeitos, os quais são organizados conforme seus órgãos sexuais.

Ao mesmo tempo, se os Estudos Culturais nos indicam que não basta recorrer às clas-
ses sociais para compreender as responsabilidades que permeiam a reprodução, quais outros 
fatores são decisivos nas discussões relacionadas à contracepção? 

Como prevê a evolução das reflexões desenvolvidas pelos teóricos da área, cruzar as 
questões de raça, etnia, gênero, entre outras, é substancial para compreender as práticas sociais. 
Falamos, então, da interseccionalidade, uma ferramenta teórica e metodológica usada justa-
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mente para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado 
(Akotirene, 2019, p. 19).

De acordo com a pesquisa Perspectiva Masculina Quanto a Métodos Contraceptivos, 
empreendida em 2003 pelo Centro de Pesquisas Materno-Infantis de Campinas (Cemicamp), 
em uma universidade paulista, no Brasil, constata-se que

tanto os homens, como as mulheres, na verdade, consideram que a liderança dos 
processos reprodutivos é das mulheres, ao mesmo tempo em que é dos homens a 
responsabilidade de sustentar a família. Sendo assim, sentem-se compelidos a intervir 
efetivamente nas decisões reprodutivas quando acreditam que chegaram aos limites 
de sua capacidade de provedores (Alvarenga et al., 2003, p. 214).

Portanto, os dados confirmam que as expectativas atribuídas às mulheres em relação à 
reprodução e a contracepção são maiores, o que endossa as discussões teóricas sobre gênero 
desenvolvidas nesta escrita. Os homens assumem uma preocupação mais intensa, na maior par-
te dos casos, quando possuem uma relação estável com suas parceiras e, consequentemente, 
necessitam arcar com a despesa dos filhos.

Ao interseccionar fatores relacionados ao nível de escolaridade e à cor dos participantes 
da pesquisa, os autores apontam que eles são decisivos para a contracepção, seja a partir de 
métodos femininos ou masculinos.

Inegavelmente, a oportunidade de reposicionamento das mulheres perante seus corpos 
está altamente relacionada ao acesso à educação. Contudo, esta sofre entraves constantemente 
ao ser estruturada por diversas instituições de poder que possuem como principal interesse a 
manutenção do sistema capitalista patriarcal. 

Claro, esses dados não podem nos levar a uma análise apenas materialista e científica 
na crença de que alguma entidade em específico lucra financeiramente com essa pedagogia 
patriarcal, o que enfraqueceria a análise das complexidades sociais, culturais e políticas (Hall, 
2016, p. 159). Porém, não há como negar que “o Estado é frequentemente o principal órgão por 
meio do qual as relações culturais são organizadas e reorganizadas” (Hall, 2016, p. 163, tradução 
livre) naturalizando o binarismo de gênero e a vinculação entre anatomia humana e sexo.

Afinal,

A imagem e os sentidos atribuídos aos corpos não são, portanto, superfícies já existentes, 
sobre as quais se encastram os papéis e os valores sociais; são, ao contrário, uma invenção 
social, que sublinha um dado biológico cuja importância, culturalmente variável torna-
-se um destino natural e indispensável para a definição do feminino (Swain, 2000, p. 51).

Ainda sobre o que a interseccionalidade nos revela, a pesquisa feita em São Paulo 
também indica que os homens brancos possuem um nível maior de esclarecimento quanto ao 
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uso de métodos contraceptivos masculinos. Isso evidencia que o baixo acesso à escolaridade 
por parte de pessoas pobres e pretas dificulta uma equidade nas relações de gênero, algo que 
está diretamente associado à escravatura e ao colonialismo. Estes criaram barreiras não apenas 
financeiras, como também de promoção em ambiente intelectual a esses sujeitos.

Só para ilustrar, a desconstrução das normatizações que nos foram impostas pode estar 
não apenas nas escolas, mas, também no senso comum, na (des)articulação de ideologias, na 
reorganização de cargos de liderança, nos conteúdos midiáticos consumidos pela população, 
e assim por diante.

Considerações finais

A discussão empreendida permitiu aproximações das relações de poder que agem sobre 
as questões da contracepção. Apesar das desconstruções já alcançadas pelas lutas feministas, os 
discursos que validam a binaridade de gênero são relevantes na atribuição desigual de métodos 
contraceptivos entre os gêneros. A noção de corpo vinculado ao sexo sedimenta papéis sociais 
e contribuem para manutenção do sistema capitalista patriarcal que beneficia instituições como 
o Estado, a religião e as grandes entidades privadas.
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“NÃO É SÓ SOBRE PEDALAR”: MULHERES, BICICLETAS E BARREIRAS 
INTERSECCIONAIS 

Carla Augusta Nogueira Lima E Santos
 Juliana Araujo de Paula

 Lucilene Alencar Das Dores

RESUMO: São diversas as dificuldades vividas pelas mulheres nos deslocamentos 
pelas ruas da cidade e nas vivências de lazer. Ao pensarmos nas interfaces de gê-
nero, classe social e raça, as barreiras experenciadas pelas mulheres com o uso da 
bicicleta agregam elementos simbólicos e materiais. Dessa maneira, o objetivo desse 
estudo foi analisar as barreiras enfrentadas pelas mulheres em suas vivências com 
a bicicleta e as relações entre o lazer e seus atravessamentos. Utilizamos os dados 
de uma pesquisa realizada com 120 mulheres, ciclistas do grupo feminista Terça das 
Manas de Belo Horizonte. Identificamos e analisamos as barreiras que interferem no 
uso da bicicleta por mulheres, e constatamos que coletivos como a TdM tem um 
papel fundamental para acolhimento, empoderamento e articulação das mulheres 
e, por isso, são importantes formas de resistir às estruturas de dominação. 

PALAVRAS-CHAVE: Bicicleta. Lazer. Gênero. Classe. Raça.

ABSTRACT: There are several difficulties experienced by women in moving around the 
city streets and in leisure experiences. When we think about the interfaces of gender, 
social class and race, the barriers experienced by women with the use of bicycles add 
symbolic and material elements. Thus, the objective of this study was to analyze the 
barriers faced by women in their experiences with the bicycle and the relationships 
between leisure and its crossings. We used data from a survey carried out with 120 
women, cyclists from the feminist group Terça das Manas in Belo Horizonte. We 
identified and analyzed the barriers that interfere with the use of bicycles by women, 
and we found that collectives such as TdM play a fundamental role in welcoming, 
empowering and articulating women and, therefore, are important ways to resist the 
structures of domination.

KEYWORDS: Bicycle. Leisure. Gender. Class. Race.
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Introdução

Seja para lazer, esporte, prática de exercício físico ou para mobilidade, a bicicleta se 
configura como um recurso capaz de possibilitar diferentes experiências. No Brasil a bicicleta é 
o meio de transporte de 3,22% das pessoas que vivem nas capitais e de 8,45% das pessoas nas 
demais cidades61. Desse universo, ao relacionarmos as interfaces de gênero, classe social e raça, 
os dados ganham sentidos e se mostram significativos devido as barreiras62 experenciadas, em 
especial, pelas mulheres ao desafiar as condições das cidades para se deslocar com o uso de 
bicicletas.

Em busca de compreender as especificidades das experiências vivenciadas pelas mu-
lheres com a bicicleta, escolhemos a cidade de Belo Horizonte para realizar a presente pesquisa. 
Compreendemos que mulheres são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição 
de gênero, raça e classe, por isso, o objetivo desse estudo foi analisar as barreiras enfrentadas 
pelas mulheres em suas vivências com a bicicleta e as relações entre o lazer e os atravessa-
mentos de gênero, raça e classe social. 

Para tanto, realizamos análise de dados secundários, recurso esse que “tem contribuído 
para o robustecimento de metodologias e para a elevação da amplitude dos estudos científicos, 
viabilizando a realização de pesquisas a partir de dados já coletados e que podem oferecer 
suporte a novos testes, proposições e investigações relevantes ao meio acadêmico” (Vila Nova 
e Cassia, 2020).

Aspectos metodológicos

Os dados que fundamentam este estudo fazem parte de uma pesquisa realizada pela 
Terça das Manas (TdM), em janeiro de 2021. A TdM63, é um grupo de mulheres cicloativistas de 
Belo Horizonte que, desde junho de 2018, surge com o objetivo de unir mulheres que buscam 
companhia para pedalar na cidade. A TdM é um coletivo de fortalecimento de vínculos entre 
mulheres e vem atuando como importante agente no cenário cicloativista belorizontino, espe-
cialmente nas pautas de gênero, diversidade e mobilidade urbana. 

Os dados emergiram de um questionário, estruturado com questões fechadas e no 
formato online, foi encaminhado para 300 integrantes do referido grupo obtendo um total de 120 

61 Dados informados no site https://piseagrama.org/bicicleta-irresistivel/. Acessado em 21 de dez. de 
2021.

62 Compreendemos que existem as barreiras materiais e as simbólicas, essa última é entendida 
como aquelas “que podem manifestar-se em uma série de esferas, como étnica ou religiosa, de 
identidade racial ou ideológicas, ou aquelas que são estruturadas em torno de gênero ou classe, 
e elas podem ser geradas tanto externamente quanto internamente.” (BUSIA, 2018, p.186)

63 Idealizado e criado por Marcela Viana, que é mulher, feminista, cicloativista, jornalista e estuda a 
relação de gênero e diversidade.
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respostas. Tal pesquisa foi motivada devido ao aumento significativo no número de integrantes 
do grupo no período da pandemia. 

Cabe ressaltar que articulamos os dados dessa pesquisa com outros estudos de alcance 
nacional. Adentramos para o universo dos marcadores sociais reconhecendo a intersecciona-
lidade enquanto instrumentalidade teórica-metodológica que possibilita enxergar as relações 
simultâneas das avenidas identitárias as quais as mulheres necessitam percorrer cotidianamente. 
Dialogamos com autoras ligadas ao feminismo negro pois corroboramos com o pensamento de 
que existe uma inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cisheteropatriarcado 
uma vez que eles são produtores de avenidas identitárias em que as mulheres, em especial as 
mulheres negras, são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça 
e classe, modernos aparatos coloniais (Akotirene, 2019).

E por fim, a partir do cruzamento de dados, identificamos e analisamos algumas das 
barreiras enfrentadas pelas mulheres em suas vivências com a bicicleta. 

Mulheres e bicicletas: barreiras e interseccionalidades

O contexto da pandemia influenciou o aumento do número de vendas de bicicletas, 
bem como, a adesão de homens e mulheres ao modal. No entanto, é importante ressaltar que o 
ato de pedalar não é realidade para todas as pessoas e os motivos podem variar entre: falta de 
equipamento; precariedade ou inexistência de infraestrutura adequada; falta de oportunidade 
de aprendizagem; medo; insegurança, dentre outros. Destaca-se ainda, que tais motivos podem 
ser intensificados ou atenuados mediante intersecções de marcadores sociais como gênero, 
classe e raça. Abaixo, destacamos os dados decorrentes da pesquisa com o grupo de mulheres 
ciclistas TdM, bem como, apresentamos dados de pesquisas realizadas em âmbito nacional.  

Em BH encontramos dados64 relacionados aos usos da bicicleta e as respectivas inter-
seccionalidades de marcadores sociais, como por exemplo, o gênero. A última contagem65  de 
ciclistas realizada em 2019 identificou 3.401 pessoas pedalando pela cidade sendo que 90,5% 
eram homens e apenas 9,56% mulheres. O percentual de mulheres pedalando em BH já foi ain-
da menor ao compararmos com a mesma pesquisa realizada em anos anteriores: em 2010 as 
mulheres representavam 2,34% do total de ciclistas; em 2016 o percentual aumentou para 6,9%; 
em 2017 foram 7,9% e, em 2018, subiu para 7,89%.

Cabe destacar que a própria cidade e sua organização territorial e de fluxos atende mais 
às necessidades de homens que se deslocam no formato pendular (casa-trabalho) do que às 
necessidades das mulheres que se movem no formato em cadeia (casa-creche-supermercado) 

64 Os dados são fruto de parcerias estabelecidas entre instituições como a BH em Ciclo , Instituto Nos-
sa BH e Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil).

65 Os dados completos da pesquisa podem ser acessados em: https://drive.google.com/drive/fol
ders/1azLntAtmlDqB8bxoVDams9sjyRL0KPmD. Acessado em 21 de dez. de 2021.
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como destaca Hardock (2019). Nessa perspectiva, Santoro (2008) afirma que as cidades não são 
planejadas para atender as necessidades das mulheres que “levam consigo o espaço doméstico 
para o público”.  

A questão da renda e classe social, por exemplo, tem relação com o território e a possi-
bilidade de utilizar a bicicleta. De modo geral, o crescimento das cidades brasileiras seguiu um 
modelo que prioriza os carros para os deslocamentos e as moradias das populações das classes 
populares foram se distanciando dos centros urbanos onde se encontram a maior concentra-
ção de ciclovias. Desse modo, quanto menor a renda, maior a distância entre a população e as 
ciclovias. De acordo com o indicador PNB66 (people near bike), apurado pelo ITDP, “nas capitais 
brasileiras, apenas 13% da população com renda mensal entre zero e meio salário mínimo mora 
próxima a ciclovias ou ciclofaixas. O número salta para 30% entre os que ganham acima de três 
salários mínimos”67 (ITDP Brasil, 2021). Vale ressaltar que de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor, as pessoas financeiramente mais pobres são aquelas que mais com-
prometem sua renda com o transporte público, por tanto, a bicicleta é um recurso importante 
para a mobilidade urbana. 

Os dados da pesquisa com o grupo TdM mostram que há representação de mulheres 
de praticamente todas as regionais de Belo Horizonte. A única regional que não tem registro 
de participantes é a Regional Venda Nova. Essa é a regional mais distante da região central da 
cidade, que por sua vez é a regional que tem o maior número de representantes no grupo (44%). 
A regional leste apresenta o segundo maior percentual, 19%, seguido das regionais noroeste e 
oeste, ambas com 11%. Essas são as regionais com maior proximidade com a região central da 
cidade. A questão da acessibilidade parece ser um dos fatores da representatividade territorial. 

Na capital mineira o índice de mulheres negras que moram em até 300 metros de uma 
infraestrutura cicloviária é de somente 11% (ITDP Brasil, 2021). Além desse, outros fatores en-
volvendo gênero e raça atravessam a acessibilidade à mobilidade urbana de mulheres negras 
por meio de diferentes modais. De acordo com Guimarães (2020) o deslocamento de mulheres 
negras pela cidade é afetado por questões como: comprometimento do estado de conservação 
e iluminação das vias de deslocamento e paradas de ônibus colaborando com a sensação de 
insegurança que é agravada pela histórica sexualização dos corpos negros. 

Na declaração raça-cor68 as mulheres da TdM que participaram da pesquisa, se iden-
tificaram como brancas (61%), seguido de pretas (21%) e pardas (16%). Esses dados da pesquisa 
retratam a baixa participação no grupo de mulheres que se identificam como negras. Sabemos 

66 Indicador de pessoas que vivem a menos de 300m de uma infraestrutura cicloviária. 
67 Dados disponíveis em https://projetocolabora.com.br/ods11/quanto-menor-a-renda-maior-a-

-distancia-das-ciclovias/. Acessado em 31 de jan. de 2021.
68 Em relação a raça-cor, a pesquisa apresentou 2% das respondentes que se identificaram como 

amarelas e 0% como indígenas.
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que a identidade não se assume somente pelos aspectos fenotípicos. A cor da pele, o cabelo, o 
formato da boca, nariz e olhos compõem a estética visível que marca as diferenças da referência 
hegemônica que é a branquitude. O sentimento de pertencimento étnico-racial está associado 
a trajetória vivida que revela de fato quem somos. 

A baixa presença de mulheres negras nos encontros da TdM fez levantar alguns ques-
tionamentos: O que fazem as mulheres negras as terças a noite? Onde residem? Elas possuem 
bicicletas? Onde pedalam? Essas e outras perguntas mobilizaram o grupo para construir o evento 
‘Negritude Cicloativista’, aplicando na prática a importância do reconhecimento dos atravessa-
mentos de gênero com a raça.

Reconhecemos que existem atravessamentos que são específicos ao universo do ser 
mulher negra, devido a intersecção de gênero com a raça, fazendo parte das suas trajetórias de 
vida e da condição em que se encontra a mulher negra tendo em vista a estrutura social que a 
coloca inferiorizada em relação ao homem e até mesmo a mulher branca. 

Em meio as barreiras que interferem no uso da bicicleta por mulheres, o coletivo de 
mulheres cicloativista Terça das Manas, se destaca em BH como uma possibilidade de resistir à 
marcadores espaciais e sociais que atravessam as vivências das mulheres com a bicicleta. Por 
isso, um dos motes do grupo é: “Não é só sobre pedalar!” Afinal, acredita-se que o ato de pedalar 
é uma forma dos corpos das mulheres ocuparem espaços na cidade não destinado a elas. Esse 
fato por si só pode gerar processos educativos tanto para as mulheres que pedalam, quanto 
para as pessoas que encontram com elas pelas ruas e até mesmo para a própria dinâmica de 
mobilidade da cidade. 

Considerações

O olhar para o contexto de Belo Horizonte, que apresenta uma crescente ampliação 
do número de pessoas que utilizam bicicletas, em especial para a experiência do coletivo de 
cicloativistas Terça das Manas nos possibilitou discutir como as possibilidades de pedalar das 
mulheres em suas diferentes finalidades são atravessadas por impedimentos que se relacionam 
ao território, questões econômicas e de pertencimento racial. Foi possível constatar, entretanto, 
que coletivos como a TdM tem um papel fundamental para acolhimento, empoderamento e arti-
culação das mulheres e, por isso, são importantes formas de resistir às estruturas de dominação. 
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FEMINISMOS E CARNAVAL: QUANDO A LUTA ENCONTRA A FOLIA

Poliana Rocha

RESUMO: A luta das mulheres por equidade de gênero e a conquista de espaços 
dentro das relações de poder pode ser denominada de feminismos. Os processos 
de luta por empoderamento das mulheres é justamente essa luta contra o sexismo 
que se dá em diferentes lugares. O carnaval se configura como uma festa onde 
diversas relações são instituídas e materializadas, bem como as relações de poder 
entre homens e mulheres. Buscamos compreender, como o espaço do carnaval pode 
se configurar como espaço de lutas e empoderamento das mulheres na cidade de 
Belo Horizonte.

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo. Carnaval. Empoderamento.

RESUMEN La lucha de las mujeres por la equidad de género y la conquista de espacios 
dentro de las relaciones de poder pueden denominarse feminismos. Los procesos de 
lucha por el empoderamiento de las mujeres es precisamente esta lucha contra el 
sexismo que se desarrolla en diferentes lugares. El carnaval se configura como una 
fiesta donde se instituyen y materializan diversas relaciones, así como relaciones de 
poder entre hombres y mujeres. Buscamos comprender cómo el espacio del carnaval 
puede configurarse como un espacio de lucha y empoderamiento de las mujeres en 
la ciudad de Belo Horizonte.

PALABRAS CLAVE: Feminismo. Carnaval. Empoderamiento.

Introdução

Há muitos séculos o carnaval se configura como um espaço/tempo de lazer que apre-
senta as suas contradições e manifesta diversos embates. Desde o seu início se faz possível 
observar diferentes lutas entre aqueles que detinham o poder e aqueles que se submetiam a ele. 
O poder em Foucault (1988) pode ser entendido como as correlações de força que se tensionam 
em diversos âmbitos e que para tal, encontrará sempre movimentos contrários, de resistência. 
Pensarmos no carnaval como esse espaço de licitudes e ilicitudes é refletir como o espaço da 
festa se configura como um espaço de reafirmação das relações de poder, mas também como 
um espaço de fruição dos desejos e anseios do povo. 

Compreendemos que os feminismos é essa luta contra o patriarcado e as relações de 
poder eminentemente sexistas. Tendo como norte da luta, a busca pelo empoderamento femi-
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nino e a afirmação das mulheres em espaços de poder. Concordando com Garcia e Souza (2017) 
o imaginário que se constitui na festa carnavalesca é o da permissividade, mas é também nos 
dias da folia que se verifica a perpetuação de diferentes violências contra a mulher.

O objetivo desse trabalho é apontar como o espaço do carnaval pode se configurar 
como um local de resistência e empoderamento feminista.

Metodologia

Esse trabalho faz parte do processo de doutoramento e tendo em vista o objetivo aqui 
elencado, essa pesquisa é eminentemente qualitativa e a metodologia escolhida foi a entrevista 
semiestruturada realizada com os cinco blocos de carnaval formados exclusivamente por mu-
lheres da cidade de Belo Horizonte que participaram do cortejo feminista “Carnaval das Mina”. 
A entrevista se caracteriza pela interação entre pesquisador e pesquisado (ou pesquisados) e 
permite que se formulem perguntas ao respondente com o objetivo de coletar informações que 
possam ou ajudem a resolver o problema de pesquisa, em um determinado estudo.

Para a análise de dados optamos pela Análise de Conteúdo a partir da perspectiva de 
Laurence Bardin (2010). A análise de conteúdo é uma técnica que visa descrever sistematica-
mente os significados dos dados qualitativos obtidos através de uma comunicação registrada, 
como por exemplo, as entrevistas. 

Dos feminismos

A luta das mulheres por equidade de gênero não é nova, parte de processos históri-
cos que há muitas décadas vêm sendo cunhada em nossa sociedade. A esse movimento de 
mulheres chamamos feminismos. Falamos em feminismos no plural porque como observamos 
em Judith Butler (2008) os processos de formação das identidades das mulheres não é linear, 
mas as mulheres são forjadas e assim se reconhecem a partir de suas construções históricas 
distintas e partindo disso, podemos dizer que tantos serão os feminismos assim como tantas 
serão as mulheres.

Concordando com Bell Hooks (2018) os feminismos é essa luta que busca acabar com 
a opressão sexista que desde cedo nos incute modos de vida que oprimem as mulheres em 
relação aos homens. Márcia Tiburi (2019) nos aponta que podemos definir os feminismos “como 
o desejo por democracia radical voltada à luta por direito daqueles que padecem sob injustiças 
que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado” (p.12). Precisamos compreendê-lo como 
essa potência transformadora. 

O processo de empatia que podemos denomina-lo, de maneira superficial, de sororida-
de. Esse sentimento, a sororidade, como nos aponta Lamazales (2021) é designado a irmandade 
feminina e é apropriado pelos feminismos “sugerindo união, laços de irmandade, respeito, e luta 
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pela igualdade de gênero” (LAMAZAKES, 2021, p. 17). A sororidade é fundamental para os pro-
cessos de empoderamento. Empoderar, para León (2001) significa adquirir o controle de nossas 
próprias vidas, definir as nossas próprias agendas e lograr o direito de decidir por nós mesmas. 

O empoderamento se relaciona diretamente com posicionamentos de resistência em 
relação ao patriarcado. O termo se refere a uma gama de estratégias de mudanças nas relações 
de poder que envolve o empoderamento individual e, consequentemente, o empoderamento 
coletivo, pois “indivíduos empoderados formam uma coletividade empoderada e uma coletivi-
dade empoderada [...]” (BERTH, 2019, p.36). 

Carnaval de Belo Horizonte, uma luta que rufa os tambores

Carnaval é um espaço/tempo em que os corpos se colocam em liberdade e para Márcia 
Tiburi (2019) “não há nada mais absurdo para o patriarcado do que o direito ao corpo” (p. 37). En-
tendemos que o espaço/tempo do carnaval se forja no espaço/tempo do lazer e, considerando 
o lazer em sua amplitude enquanto fenômeno moderno e situado historicamente, dialogamos 
e nos apropriamos de Fernando Mascarenhas (2004) que entende o lazer como um fenômeno 
que proporciona a participação, a articulação política entre os indivíduos, o usufruto da cidadania 
e transformação social, configurando a prática do lazer como um tempo/espaço de resistência 
e organização dos grupos sociais e minorias políticas. Partindo disso, reconhecemos nesses 
espaços do carnaval a possibilidade de lutas e empoderamento dos grupos sociais. 

O carnaval apresenta um forte potencial de reconfiguração das sensibilidades, espe-
cialmente, em relação às múltiplas formas de se vivenciar as relações de gênero e sexualidade. 
O carnaval de Belo Horizonte, Minas Gerais, passou por um processo que denominamos de a 
retomada do carnaval de rua da cidade. Esse processo se dá no ano de 2009 e é impulsionado 
pela classe artística da cidade em protesto contra um decreto do então prefeito da cidade que 
proibia o uso da Praça da Estação para quaisquer eventos. A partir daí surge um movimento 
“Praia da Estação” que consistia em ocupar tal praça e subverte-la em “praia. Essa maneira de 
se manifestar se configurava como uma busca por empoderamento da classe artística e a pos-
siblidade de ocupar esse espaço público então cerceado. Dessa ocupação lúdica do espaço 
público surge o bloco de carnaval que vai impulsionar a retomada da festa de rua na cidade, o 
Bloco Praia da Estação.

Vários blocos de rua em Belo Horizonte além de realizarem seus cortejos pela festa, 
ainda levantam importantes bandeiras, como a luta antirracista, anti LGBTQIA+fóbica, e a bandeira 
dos feminismos, entre outras. Para entender o carnaval de Belo Horizonte como um carnaval de 
luta, devemos ter em conta alguns aspectos. Para Butler (2018), quando esses corpos (foliões) se 
reúnem nesses locais públicos, ocupando os mesmos, demandam o que a autora denomina um 
“conjunto de vida mais vivíveis” (BUTLER, 2018, p. 22), estes estão a buscar o direito de aparecer 
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a partir de um exercício performativo. Desse exercício performativo, os blocos de rua buscam 
empoderar-se a partir da festa e como Canuto (2016) nos diz, o carnaval de Belo Horizonte “é 
uma repetição de embates” (p. 490). 

A partir de 2015 observou-se na festa a criação de um cortejo formado exclusivamente 
por mulheres, o “Carnaval das Mina” caracteriza-se por um cortejo feminista que busca, a partir 
de seu desfile no carnaval, apoiar a luta pelos direitos das mulheres, de acordo com a sua pági-
na no Facebook.. A ideia de se criar um bloco eminentemente feminista surge da necessidade 
em se ampliar o discurso feminista e propor diálogo com outros blocos presentes na festa. Esse 
trabalho apresentará um panorama um panorama sobre como os blocos feministas encontram 
no espaço do carnaval um lugar de empoderamento.

Os blocos feministas e o empoderamento

Esse trabalho apresenta os resultados da pesquisa de doutoramento, onde foram en-
trevistadas representantes de cinco blocos de carnaval que se auto declaram feministas e com-
puseram, a partir do ano de 2015, o cortejo feminista “Carnaval das Mina”, e a partir dos diálogos 
tecidos com essas representantes, buscaremos apontar como esse espaço do carnaval também 
se configura como um espaço de lutas.

Como vimos anteriormente, o processo de empoderamento parte de um reconheci-
mento de nossas potencias e fragilidades enquanto sujeitos e grupos sociais. O empoderamento 
é um processo contra hegemônico que busca subverter as diferentes formas de opressões em 
quaisquer espaços em que se manifestem. E como Canuto (2016) nos aponta, se considerarmos 
o carnaval em sua dimensão política, “ele atravessa a ordem hegemônica, sendo uma política 
que produz uma imagem de superação, quando não de transformação: uma imagem politizada 
que provoca ações e representações.” (p. 489).

Nossa mostra foi composta por um Grupo de Maracatu de Baque Virado, que traz uma 
grande mudança nas perspectivas dessa manifestação da cultura popular pernambucana, sen-
do um grupo formado exclusivamente por mulheres, tocando um ritmo que, culturalmente só 
poderia ser tocado por homens. Como nossa entrevistada aponta, “a bandeira levantada pelo 
grupo é a bandeira do feminismo” (entrevistada 1). Entrevistamos também a representante de 
uma Fanfarra, cuja ideia era difundir um bloco feminista na cidade de Belo Horizonte, como nos 
mostra em sua entrevista, a ideia da fanfarra é se apresentar “como um grito de guerra feminista, 
e com a possibilidade de mostrar para as pessoas que as mulheres estão sim ali na rua, soprando 
os seus instrumentos” (entrevistada 2). O terceiro bloco inquirido é aqui denominado “Bloco de 
rua” e o intuito do bloco é, como vimos em entrevista “abrir um espaço para que mulheres que, 
mesmo que mulheres que não saibam tocar se reconheçam nesse espaço e possam usar dele 
né, ocupar um espaço que é seu de verdade assim, então tem essa coisa de empoderamento 
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como prioridade do bloco.” (entrevistada 3). O bloco de mulheres lésbicas e bissexuais, intitulado 
aqui como “Bloco sapa bi” trouxe para a festa a representatividade feminista e das lutas LGBTQIA+, 
e, por fim, temos o “bloco da casa de acolhimento a mulheres” que se intitula como “um bloco 
feminista, comunista, e que tá inserido num processo duma casa que trabalha com acolhimento 
de mulheres, e que traz visibilidade pra essa casa né” (entrevistada 5).

As entrevistadas nos apontam que a partir de seus entendimentos sobre os feminismos 
as mesmas o consideram como essa “luta por direitos iguais, é a luta por equidade de gêneros” 
(entrevistada 1) e que o espaço possibilitado por esses blocos exclusivos de mulheres contribui 
para o empoderamento das mesmas uma vez que “esse coletivo, composto exclusivamente 
por mulheres ele, ele vem com um objetivo exato de abrir espaço pra militância feminista, abrir 
visibilidade, dar voz, as mulheres” (Entrevistada 1).

Entendendo que esse processo de empoderamento perpassa por esse reconhecimento 
de nossas condições enquanto mulheres inseridas nessa sociedade patriarcal, os blocos levan-
tam discussões caras à causa, como nos aponta a entrevistada 3 “a gente já consegue acessar 
discussões sobre empoderamento feminino, sobre descriminalização do aborto, sobre o serviço 
doméstico e a divisão desse serviço 

Percebemos que a formação dessas redes de sororidade são fundamentais para o pro-
cesso de empoderamento e os blocos formados exclusivamente por mulheres têm conseguido 
levar as discussões acerca dos feminismos para as mulheres que os compõem como vemos na 
fala da entrevistada 2 “conseguimos fazer também uma rede de apoio pra mulheres que não 
tinham condição”. De fato, levar para a festa carnavalesca baterias formadas exclusivamente 
por mulheres e, animar a festa, se configura como uma forma de resistir dentro do carnaval, 
que historicamente é esse espaço ainda sexista e que vê na mulher um objeto de uso. Ter este 
espaço de manifestação conquistado e ter milhares de pessoas em seus cortejos se apresenta 
sim, como um momento de conquista desse espaço social.

Conclusão

Compreendemos que no contexto apresentado, os blocos formados exclusivamente 
por mulheres na cidade de Belo Horizonte, realizam um trabalho de conscientização e catali-
sador do processo de empoderamento dessas mulheres. Podemos verificar então, que a festa 
carnavalesca, nos moldes apresentados têm se configurado como esse espaço de luta feminista 
e local de resistência contra o patriarcado.
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MOTIVAÇÕES E BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE FUTSAL FEMININO: UM 
ESTUDO COM ALUNAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Gustavo Maneschy Montenegro
João Carlos Silva Guimarães

RESUMO: A pesquisa analisa as motivações e as barreiras para a prática do futsal 
feminino. Participaram 17 mulheres, estudantes de cursos de graduação da Univer-
sidade Federal do Amapá, as quais compõem uma equipe de futsal feminino que 
representa a instituição em competições esportivas. A coleta de dados ocorreu por 
meio de um questionário virtual, aplicado por meio da plataforma Google Forms. As 
principais motivações para praticar futsal são “participar de competições esportivas”; 
“praticar exercícios e saúde”; “socialização” e “lazer”. Quanto às barreiras, as mais indi-
cadas foram “falta de local apropriado” e “falta de tempo para treinar”. Mesmo diante 
algumas dificuldades, compreendemos que a prática do futsal feminino, em âmbito 
universitário, perpassa por questões referentes ao gênero, o que envolve a luta das 
mulheres para ocupar um espaço que não é reconhecido como seu.

PALAVRAS-CHAVE: Futebol. Mulheres. Universidade.

RESUMEN: La investigación analiza las motivaciones y barreras para la práctica 
del fútbol sala femenino. Participaron 17 mujeres, estudiantes de pregrado de la 
Universidad Federal de Amapá, quienes integran un equipo de futsal femenino que 
representa a la institución en competencias deportivas. La recolección de datos se 
realizó a través de un cuestionario virtual, aplicado a través de la plataforma Google 
Forms. Las principales motivaciones para la práctica del fútbol sala son “participar en 
competiciones deportivas”; “ejercicio y salud”; “socialización” y “ocio”. En cuanto a las 
barreras, las más señaladas fueron “falta de un lugar adecuado” y “falta de tiempo 
para capacitarse”, la lucha de las mujeres por ocupar un espacio que no se reconoce 
como suyo.

PALABRAS-CLAVE: Fútbol. Mujeres. Universidad.

Introdução 

Mesmo ainda carecendo de maiores investimentos, pesquisas e visibilidade, o futebol 
feminino vem alçando maior destaque, seja na elaboração de estudos e também no acesso/
permanência das mulheres no que diz respeito a prática desta modalidade esportiva. Portanto, 
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o protagonismo das mulheres no futebol resulta da insistência em permanecer em um espaço 
que não é representado, incentivado e reconhecido como seu, mas sim, fruto de insurgências, 
resiliências e resistências por parte delas.

Embora seja uma prática cultural de identidade nacional, o futebol, no Brasil, não foi 
construído ausente de tensões, conflitos e exclusões, sobretudo no quesito classe social, raça 
e gênero. Ao longo do Século XX, as mulheres foram oficialmente proibidas de jogar futebol, 
restando-lhes uma prática pelas vias da “clandestinidade” e improvisações em ruas, terrenos e 
quintais.69

A prática esportiva feminina atual, é um produto de uma nova perspectiva que perpassou 
por um processo histórico de lutas e estigmas. Por intermédio destas lutas, as mulheres alça-
ram o seu direito em praticar qualquer esporte, e nos dias de hoje, essa permanência ocorre de 
maneira assídua. Neste contexto, compreendemos que seja relevante entender quais motivos 
levam as mulheres a escolher uma prática esportiva, bem como identificar quais barreiras ainda 
se fazem presente para elas.

Tomando como base a discussão supracitada, este estudo foi realizado com um grupo 
de alunas da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, grupo este que compõe uma equipe 
de futsal feminino que representa a instituição em competições esportivas. Diante disso, a pes-
quisa teve as seguintes questões norteadoras: Quais espaços/locais tiveram importância para 
inserir as alunas na prática futebolística? Houveram pessoas que incentivaram a iniciação destas 
mulheres no futebol? Se sim, quais? Quais as motivações para permanecer praticando futebol? 
Que barreiras são apontadas para permanência no futebol? 

Este trabalho é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Física, 
Esporte e Lazer - NEPEFEL da UNIFAP, e os resultados aqui apresentados são um recorte da 
pesquisa de Iniciação Científica “Trajetória do Futsal Feminino: um estudo documental descritivo”, 
a qual é financiado pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC/UNIFAP.

 Metodologia

Metodologicamente, combinamos o uso da pesquisa bibliográfica com a aplicação de 
um questionário virtual, por meio da plataforma Google Forms. Entende-se a pesquisa biblio-
gráfica como um levantamento de informações publicadas em formato de artigos científicos, 
teses, dissertações e livros. A pesquisa bibliográfica consistiu na seleção de artigos e trabalhos 
publicados em periódicos acadêmicos. Como critério de escolha dos artigos, foram selecionados 
trabalhos que de alguma maneira pudessem contribuir para construção deste estudo por meio 
da sua familiaridade e semelhança com a temática abordada.

69 O futebol feminino foi oficialmente proibido em 1941, por meio do decreto-lei 3.199, baixado pelo 
então presidente Getúlio Vargas. Tal proibição só foi revogada em 1979.
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Já para a aplicação do questionário, enviamos o link de acesso para o grupo de What-
sApp onde fazem parte apenas as alunas que compõem a equipe de futsal feminino da UNIFAP. 
A seleção das participantes da pesquisa ocorreu de forma aleatória e por livre interesse da pes-
soa em participar. Elas foram informadas dos objetivos da pesquisa; de que sua participação no 
estudo seria de forma voluntária; que sua identificação seria mantida em sigilo e que os dados 
da pesquisa seriam utilizados apenas para fins acadêmicos.

O questionário foi composto por quatro perguntas, cujas respostas eram de múltipla 
escolha. As perguntas foram escritas da seguinte maneira: 1 -  Qual dos locais/ambiente abaixo 
você considera que foi mais importante para a sua inserção do Futsal? 2 -  Qual das pessoas 
abaixo você considera que mais lhe incentivou para a prática do Futsal? 3 -  “Você enfrenta/
enfrentou alguma das dificuldades listadas a baixo para jogar futebol na UNIFAP? Pode marcar 
mais de uma alternativa caso tenha vivenciado mais de uma dificuldade” 4 - “Quais das alterna-
tivas abaixo mais descrevem a sua motivação para jogar futebol na UNIFAP? Pode marcar mais 
de uma alternativa.

A análise dos dados ocorreu por meio do cruzamento do referencial teórico adotado com 
as informações obtidas por meio dos dados alcançados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa – CEP/ UNIFAP, com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 
número 40798020.4.0000.0003.

Resultados

Após a aplicação do questionário, obtiveram-se 17 respostas, e como é possível notar, os 
locais mais importantes para essa inserção das mulheres no futebol foi o ambiente escolar, que 
somou 35,3% das respostas. Em seguida, as alternativas com maior número de assinalamento 
foram “amigos da rua” e “familiar”, obtendo, respectivamente, 29,4% e 23,5% das respostas.

Gráfico 1 - Referente ao local/ambiente de maior importância para inserção no 
futebol

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
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Para Souza et al. (2020), a escola é um espaço propício para se debater diversos assuntos, 
um desses seria a prática do futsal feminino escolar, o qual se encontra repleto de preconceitos 
e sexismo. Historicamente, ao que se refere à mulher no esporte, sempre foi visível as dificulda-
des encontradas para se estabelecerem, porém, já é significativo o espaço adquirido pelo sexo 
feminino em diversas práticas esportivas. Não seria diferente com o futsal, visto como exclusivo 
dos homens, é possível perceber a evolução da participação das mulheres nesta modalidade. 
Para esses autores e autoras, a escola mostra-se como um dos pontos de partida nesse aumento.

Para esse grupo de mulheres que investigamos, a escola foi o principal local de acesso 
a prática do futebol. Ainda que exista um paradigma presente na prática do futebol feminino, 
que historicamente traz uma bagagem preconceituosa, entendemos que a escola é um local 
com potencial anticolonial, e assim, possibilita transgressões dos sistemas de dominação, como 
o sexismo (Hoocks, 2017). 

Em relação a segunda pergunta, identificamos que a opção “professor” e “amigas” fo-
ram as mais assinaladas como pessoas responsáveis pela inserção das participantes no futebol. 
Ambas alternativas obtiveram 23,5% de respostas (Gráfico 2).

Gráfico 2: pessoa que mais incentivou a praticar futebol

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A escola pode exercer um papel de questionamento de desigualdades, sendo um 
espaço ímpar para que as alunas possam ingressar no futebol, caso assim desejem. Para tanto, 
é fundamental que professores e professoras desenvolvam ações pedagógicas anticoloniais 
(Hoocks, 2017), abrindo espaço para a prática futebolística das alunas.

Ainda sobre essa questão, outro aspecto de destaque, indicado pelas integrantes da 
pesquisa, foi a importância das “amigas” para a inserção no futebol. O futebol pode se constituir 
em um lócus de sociabilidade, formação de laços, edificação de identidades e de fortalecimento 
das mulheres. Quando observamos que mulheres tem um papel de destaque para inserir outras 
mulheres em um espaço que historicamente não foi tido como seu, revela o protagonismo que 
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o sexo feminino tem em alçar espaços/locais qualquer que sejam. 
Em relação às barreiras para praticar futebol, as opções que tiveram maior assinalamento 

foram a falta de local/espaço para a prática do futsal, totalizando 70,6% das respostas, e falta 
de tempo para treinar o futsal, totalizando 52,9% das respostas (Gráfico 3).

Gráfico 3: Barreiras enfrentadas para praticar futebol

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

Sobre essa questão, Salvini et al. (2014), também indicaram que a falta de local para a 
prática de futebol de mulheres é uma barreira. Os homens dispõem de mais locais para jogar 
futebol. Já para as mulheres, além dos fatores mencionados, ainda sofrem com a segunda e 
terceira jornada de trabalho, o que implica ainda em mais obstáculos para se envolverem nas 
atividades esportivas e do lazer. 

Por fim, a última questão procurava mapear as motivações das alunas em permanecer 
na equipe de futsal. As opções mais indicadas foram “Participar de competições esportivas” 
com 88,2% e “praticar exercício e saúde” com 70,6%. Também destacamos os interesses ligados 
a “socialização – conviver com outras meninas” totalizando 58,8% e “lazer”, com 52,9% (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Motivação para praticar futsal

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

Diante desses dados, constatamos que as mulheres realizam o futsal por diferentes mo-
tivos, sobretudo envolvendo em questões físicas, psicológicas e sociais. No topo dos interesses 
estão a participação em competições esportivas; realizar exercício físico; encontrar amigas; lazer. 
Isso nos mostra que as motivações dessas alunas resultam de vários fatores: ao mesmo tempo 
que participar da equipe de futsal representa um espaço de treinamento e exercício físico, es-
tando associado a ideia de manutenção da saúde, o envolvimento no time de futebol também 
significa o estabelecimento de sociabilidade e de lazer

Conclusão

O estudo indicou que a escola e o professor foram significativos para a inserção das alu-
nas no futebol. Isso revela a potência da educação como lócus questionador de desigualdades. 
Em relação as motivações para permanência na equipe de futsal, observamos que os interesses 
estão associados a participação em competições esportivas e de manutenção da saúde, assim 
como integrar o time de futsal também significa um espaço de sociabilidade de vivências de lazer.

Sobre as barreiras para jogar futebol, as mais mencionadas foram a falta de espaço ade-
quado e a falta de tempo para treinar. Isso escancara as dificuldades que as mulheres têm para 
manter sua participação na seara futebolística. Além das questões históricas como preconceito 
e proibições oficiais, a falta de espaços apropriados para elas, bem como, as restrições de tempo 
em função da terceira, e até mesmo, quarta jornada de trabalho, impõe ainda mais obstáculos 
para que elas possam se inserir e manter-se nesta prática esportiva.
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GÊNERO, LAZER E BEM-ESTAR DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19

Robert Marra
Vagner Miranda Conceição

RESUMO: As transformações oriundas da pandemia de COVID-19 influenciaram nas 
experiências de lazer, que reverberaram na percepção sobre o bem-estar. O profes-
sor universitário ficou sobrecarregado e teve o seu lazer limitado. O objetivo desse 
trabalho foi analisar a relação lazer e bem-estar do professor universitário. Dados de 
587 participantes foram coletados via formulário online sobre lazer, trabalho e bem-
-estar e analisados via estatística descritiva. Alterações no bem-estar, antes e durante 
a pandemia, foram percebidas. As mulheres foram as mais impactadas, em especial 
nas dimensões mental e físico-funcional. É importante compreender as dimensões 
do bem-estar e como lazer e trabalho influenciam nessa percepção.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Gênero. Bem-estar. Professor universitário.

ABSTRACT: The transformations arising from the COVID-19 pandemic influenced 
leisure experiences, which reverberated in the perception of well-being. The university 
professor was overworked and had limited leisure. The objective of this work was 
to analyze the relationship between leisure and well-being of university professors. 
Data from 587 participants were collected via an online form on leisure, work and 
well-being and analyzed using descriptive statistics. Changes in well-being, before 
and during the pandemic, were noticed. Women were the most impacted, especially 
in the mental and physical-functional dimensions. It is important to understand the 
dimensions of well-being and how leisure and work influence this perception.

KEYWORDS: Leisure. Gender. Well-being. College professor.

Introdução

Em março de 2020, a OMS decretou o estado de pandemia de COVID-19. Para Santo-
mauro et al. (2021), a pandemia é um evento de choque populacional, pois interfere no cotidiano 
e afeta a forma como um grupo de pessoas ou a população do planeta lida com situações 
inesperadas que perturbam as ordens social, econômica, ambiental e de saúde. Os impactos 
desses eventos variam de acordo com sua duração, que podem partir de um curto período ou 
se estender anos, como a atual pandemia.
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O isolamento social modificou as formas de trabalho, lazer e maneira das pessoas se 
relacionarem. O home-office foi um dos caminhos encontrados para trabalhar. O ensino superior 
foi impactado e o professor universitário teve que se adaptar ao sistema de ensino remoto. 

A casa tornou-se um espaço multitarefas, transformando o ambiente de relação fami-
liar em local de trabalho, lazer, estudos etc. O isolamento forçado no lar associado à diminuição 
nas experiências de lazer tem influenciado na percepção que as pessoas constroem sobre o 
bem-estar (Zhuo & Zacharias, 2020).

Enquanto conceito múltiplo, o bem-estar abarca as dimensões: mental, que pode estar 
associada a sentimentos negativos; físico-funcional, relacionado à disposição motora e capacida-
de em fazer/realizar; e social, que busca superar os aspectos individuais, focando nas relações 
pessoais. O engajamento em atividades de lazer influencia na percepção dessas dimensões 
(Caldwell, 2005), e potencializa as habilidades de enfrentamento aos desafios sociais e funcio-
nais (Zhuo & Zacharias, 2020). O objetivo desse trabalho é analisar os impactos da pandemia no 
bem-estar do professor universitário.

Método

Dados de 587 professores universitários brasileiros foram coletados via Google Forms 
com itens sobre perfil socioeconômico, trabalho, lazer e bem-estar (Zhuo & Zacharias, 2020). Para 
a satisfação com o bem-estar social, físico e mental foi utilizada uma escala Likert de cinco itens. 
Os dados foram organizados via Microsoft Excel e analisados via estatística descritiva.

Resultados e discussão

Participaram do estudo 587 professores - 233 homens (39,7%) e 354 mulheres (60,3%), 
com média de idade de 45,4 e de 47 anos para mulheres e homens, respectivamente. 455 (77,4%) 
possuem doutorado completo, 444 (75,4%) são brancos, 382 (65,2%) são casados/união estável, 
156 (26,5%) tem renda entre 10 e 15 salários-mínimos (SM), 341 (58,0%) dividem a moradia com 
até duas pessoas e 564 (96,1%) moram em área urbana (TABELA 1).
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TABELA 1 – Perfil socioeconômico 

Item Masculino (%) Feminino (%) Total (%)

Escolaridade

Especialização 11 (4,7) 10 (5,9) 21 (3,6)

Mestrado 46 (19,7) 65 (18,4) 111 (19)

Doutorado 176 (75,5) 279 (78,8) 455 (77,4)

Cor

Amarela - 4 (1,1) 4 (0,8)

Branca 182 (78,1) 262 (74) 444 (75,4)

Indígena 2 (0,9) - 2 (0,3)

Parda 41 (17,6) 78 (22) 119 (20,4)

Preta 8 (3,4) 10 (2,8) 18 (3,1)

Estado civil

Casado/União 
estável 165 (70,8) 217 (61,3) 382 (65,2)

Solteiro 45 (19,3) 79 (22,3) 124 (21)

Separado/Di-
vorciado/Viúvo 23 (9,9) 58 (16,3) 81 (13,8)

Renda familiar mensal

Até 1 SM 1 (0,5) - 1 (0,2)

Entre 1 e 3 SM 7 (3) 4 (1,1) 11 (1,9)

Entre 3 e 5 SM 11 (4,7) 17 (4,8) 28 (4,8)

Entre 5 e 7 SM 15 (6,4) 31 (8,7) 46 (8)

Entre 7 e 10 SM 56 (24) 82 (23,2) 138 (23,6)

Entre 10 e 15 SM 56 (24) 100 (28,2) 156 (26,5)

Entre 15 e 20 SM 44 (18,9) 74 (20,9) 118 (20)

Acima de 20 SM 39 (16,7) 35 (9,8) 74 (12,5)

Prefiro não dizer 4 (1,7) 11 (3,1) 15 (2,5)

Divisão de moradia

Moro sozinho 30 (12,9) 53 (14,9)   (14,1)

Entre 2 e 3 pes-
soas 131 (56,2) 210 (59,4)   (58,1)

4 ou mais 72 (30,9) 91 (25,7) 163(26,8)

Tipologia municipal
Urbana 226 (97) 338 (95,5) 564 (96,1)

Rural 7 (3) 16 (4,5) 23(3,9)

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

448 (76,3%) professores são de instituição federal, a demanda de trabalho aumentou 
durante a pandemia para 543 (92,5%), 269 (45,8%) dedicaram entre 8 e 12 horas diárias ao trabalho 
e para 324 (55,2%) o tempo de lazer diminuiu (TABELA 2).
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TABELA 2 – Frequência de respostas sobre trabalho e lazer

Item Masculino (%) Feminino (%) Total (%)

Tipologia insti-
tucional

Federal 162 (69,5) 286 (80,8)   (76,3)

Estadual 16 (6,9) 27 (7,6) 43 (7,3)

Privada 48 (20,6) 32  (9,0) 80 (13,6)

Mais de uma instituição 7 (2,9) 9 (2,4) 16 (2,5)

Demanda de 
trabalho atual

Mesma demanda de 
trabalho antes e duran-

te a pandemia.
40 (17,2) 58 (16,4) 98 (16,7)

Maior do que antes da 
pandemia. 171 (73,4) 272 (76,8) 443 (75,5)

Menor do que antes da 
pandemia. 22 (9,4) 24 (6,8) 46 (7,8)

Tempo diário 
de trabalho 

durante a pan-
demia

Até 6 horas 47 (20,2) 63 (17,8) 110 (18,7)

Entre 6 e 8 horas 58 (24,9) 95 (26,8) 153 (26,1)

Entre 8 e12 horas 106 (45,5) 163 (46) 269 (45,8)

Acima de 12 horas 22 (9,4) 33 (9,2) 55 (9,4)

Tempo de 
lazer atual, 

durante a pan-
demia

O tempo de lazer não 
existe, antes e durante 

a pandemia.
7 (3) 14 (3,9) 21 (3,5)

O tempo de lazer au-
mentou. 22 (9,4) 27 (7,6) 49 (8,5)

O tempo de lazer dimi-
nuiu. 153 (65,7) 271 (76,5) 424 (72,2)

O tempo de lazer é o 
mesmo de antes da 

pandemia.
51 (21,9) 42 (11,9) 93 (15,8)

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

Bem-estar mental e lazer

Sobre a insatisfação com bem-estar mental antes da pandemia, as mulheres apresen-
tam uma frequência maior nos itens 1 e 2. Nos itens 4 e 5, em relação a satisfação, as mulheres 
apresentam um percentual menor. Durante o isolamento social, ambos os sexos apontaram 
redução na satisfação com o bem-estar mental, com uma diferença maior de diminuição por 
parte das mulheres (GRÁFICO 1).
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Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

A saúde mental foi diretamente impactada pela pandemia de COVID-19. Marra et al., 
(2021) apontam que a satisfação de professores universitário com o bem-estar mental reduziu 
em 470%, quando comparado antes e durante a pandemia. Rodrigues et al., (2022) apontaram que 
47,3% e 29,8% dos adultos cariocas desenvolveram, respectivamente, sintomas de ansiedade e 
de depressão e que 57% dos homens têm menos chance de desenvolver depressão em distan-
ciamento social. A chance de mulheres desenvolverem algum tipo de transtorno mental é de 
2,73 vezes maior do que homens (Duarte et al., 2020). Em Barros et al. (2020), 40,4% dos adultos 
se sentiam tristes e/ou deprimidos e 52,6% se diziam ansiosos ou nervosos e tais sintomas foram 
duas vezes mais frequentes nas mulheres. O bem-estar mental reduzido nas mulheres pode 
refletir um estado emocional mais sensível e mais propenso à ansiedade, estresse e depressão 
(Zhuo & Zacharias, 2020). Infere-se que, diante de todas as questões relacionadas ao isolamen-
to social, o aumento da demanda de trabalho, e em especial, na jornada “dupla” feminina, tais 
distúrbios tenham sido recorrentes no dia a dia do professor universitário. 

Bem-estar físico-funcional e lazer

Sobre o bem-estar físico, no item 1, insatisfação total, verifica-se uma variação de apro-
ximadamente de 20% para ambos os sexos. No item 2, a variação é de 12 e 17 pontos percentuais 
para homens e mulheres, respectivamente. Em relação a satisfação durante a pandemia, no item 
4, verifica-se redução do percentual feminino (31%), superando o masculino (20,3%) em aproxi-
madamente 50%. No item 5, há redução para ambos (GRÁFICO 2).
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Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

A pandemia e o isolamento social diminuíram o engajamento em atividade física (Mattos 
et al., 2020), o que pode influenciar na percepção acerca do bem-estar físico-funcional (Zhuo & 
Zacharias, 2020). A prática de atividade física deve ser estimulada, pois seus benefícios extrapolam 
a dimensão física e mental (Mattos et al., 2020), auxiliando na manutenção da saúde e nos seus 
constituintes biopsicossociais. Na relação gênero, atividade física e pandemia, as mulheres são 
as mais impactadas, pois a dedicação às jornadas duplas é um comum entre esse grupo social  
(Silva et al., 2020), comprometendo o tempo disponível para o lazer físico.

Casa e ambientes seguros ao ar livre foram os espaços possíveis para a prática de 
atividade física durante a pandemia (Silva et al., 2020; Mattos et al., 2020). A impossibilidade de 
estar fora de casa fez com que professores universitários recriassem o lar, adaptando-o para 
manter o corpo em movimento (Conceição et al., 2021). A significativa relação atividade física e 
bem-estar (Zhuo & Zacharias, 2020) merece atenção nesse contexto, pois com as multitarefas 
sendo desenvolvidas em casa, as mulheres tendem a ser as mais prejudicadas.

Bem-estar social

Em relação a satisfação com o bem-estar social os valores se invertem, pois antes da 
pandemia havia uma tendência à satisfação e durante a pandemia esses valores voltam-se a 
insatisfação, para ambos os sexos. As diferenças entre antes e depois não apresentam variações 
expressivas em cada item de resposta. 
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Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

O lazer acontece num tempo/espaço social que permite o encontro (Gomes, 2014), favo-
recendo uma percepção positiva acerca do bem-estar social. Com o isolamento social, o tempo 
de lazer do professor universitário ficou comprometido (Marra, et al. 2021), pois as demandas de 
trabalho e das atribuições domésticas aumentaram e limitaram o acesso temporal ao lazer. As 
barreiras – pandêmicas – ao lazer impactam bem-estar social, comprometendo a satisfação 
pessoal e a percepção de completude na vivência do desse tempo/espaço.

Com a limitação do contato físico, surgiram outras formas comunicação. A tecnologia 
dos smartphones foi utilizada como ferramenta de socialização, promovendo o encontro via 
áudios, vídeos e fotos, facilitando e auxiliando o contato com familiares e amigos (Cavalcante, 
2020). Tais ferramentas amenizaram, mas não solucionaram o problema da redução e /ou falta de 
contato, pois tanto os homens (56,2%) quanto as mulheres (61,1%) apresentaram insatisfação com 
o bem-estar social, seja pela interação com outras pessoas ou pela residencialização forçada.

Considerações finais

Durante o isolamento, o lazer está positivamente associado ao bem-estar em todos os 
domínios. A avaliação das dimensões do bem-estar pode ser feita de forma isolada, mas ressal-
ta-se que tais dimensões coexistem. A desigualdade de gênero, perante a sociedade machista, 
impõe às mulheres obstáculos para a vivência do lazer, que se perde diante de uma demanda 
de tarefas do lar, dos cuidados com a família, das obrigações profissionais e ensino. O isolamento 
social e o home-office impactaram diretamente em todas as dimensões do bem-estar.
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RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR A    PARTIR DA PERCEPÇÃO 
DE PROFESSORES E PROFESSORAS

Jaciara Guimaraes
Marcília Silva

RESUMO: Os/as professores/as tem um papel muito importante na formação do su-
jeito, pois eles   podem incentivar os alunos a refletirem sobre os temas sociais relevantes 
para que produzam posicionamentos críticos na realidade social. É interessante observar 
as diferentes opiniões dos professores, bem como suas crenças afetam os modos 
de agir dentro da escola. Este trabalho teve como objetivo analisar o tratamento das 
questões de gênero nas percepções dos professores e professoras da educação 
básica. O instrumento de pesquisa foi um questionário semiestruturado contendo 18 
questões que foi respondido por 41 professores e professoras de diferentes níveis de 
ensino da educação básica de diferentes instituições escolares. Por meio da análise 
de conteúdo a partir das respostas dos professores/as podemos perceber que essa 
discussão sobre relações de gênero no contexto escolar provocam tensões  e re-
flexões no meio educacional. É possível observar a relevância da abordagem desta 
temática na formação de profissionais da educação para que os debates sobre o 
tema sejam qualificados.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Escola. Docente. 

ABSTRACT: Teachers play a very important role in student training, as they can 
encourage students to reflect on relevant social issues so that they can produce critical 
positions in social reality. It is interesting to observe the different opinions of teachers, 
as well as whether their beliefs affect the ways of acting within the school. This study 
aimed to analyze the treatment of gender issues in the perceptions of teachers of basic 
education. The research instrument was a semi-structured questionnaire containing 
18 questions that was answered by 41 teachers from different levels of education in 
basic education from different school institutions. Through content analysis based on 
the teachers’ responses, we can see that this discussion about gender relations in 
the school context causes tensions and reflections in the educational environment. 
It is possible to observe the relevance of approaching this theme in the training of 
education professionals so that debates on the subject are qualified.

KEYWORDS: Gender. School. Teachers. 
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Introdução

Os/as professores/as têm um papel muito importante na formação dos sujeitos, pois 
eles podem incentivar os alunos a refletirem sobre os assuntos abordados acima, para que eles ve-
jam essas questões com normalidade. Mas o que seria essa normalidade? Eles concordam que 
crianças e adolescentes devem ter contato com a educação sexual desde cedo? Acredita-se 
que meninos e  meninas possuem comportamentos distintos pré-determinados? Ou tudo vem 
da questão da imposição social sobre qual é o papel de meninos e meninas na sociedade? É in-
teressante observar as diferentes opiniões dos professores e se essas opiniões afetam seu modo 
de agir dentro da escola. Por isso, a questão que norteia este trabalho é: como as questões de 
gênero são tratadas na escola a partir das estratégias de ensino? 

Objetivos 

O trabalho teve como objetivo geral analisar o tratamento das questões de gênero nas 
percepções dos professores e professoras. E como objetivos específicos Identificar como os pro-
fessores/as lidam com as questões de gênero em suas  práticas pedagógicas, e compreender 
gênero e suas relações com a prática pedagógica a partir das percepções dos/as professores 
e professoras.

Metodologia

Responderam ao questionário 41 professores e professoras, sendo 95,1% formados em 
licenciatura, e 4,9% em pedagogia. Destes professores, 39 estão atuando em escolas, e apenas 
2 não estão. Recebemos respostas de professores e professoras que atuam ou atuaram em di-
ferentes níveis de ensino, considerando que existem participantes atuantes em mais de um nível 
de ensino, são eles 20 da educação infantil, 8 do ensino fundamental I, 3 do ensino fundamental 
II e 7 de ambos, 2 do ensino médio, 1 da EJA, 2 do superior, e ainda 1 da formação continuada 
e 2 da formação técnica. Em sua maioria, as respostas vieram de professores/as da educação 
infantil. Dos participantes, 26 são professores/as de educação física. Os professores foram iden-
tificados através de numeração.

A análise dos dados foi feita a partir da técnica de Análise de Conteúdo que considerou 
dados quantitativos e qualitativos.

Fundamentação Teórica 

Segundo Scott (1990), a palavra gênero pode ser definida como uma criação social de 
quais são os papeis adequados de homens e mulheres na sociedade, sendo um termo desig-
nador das relações sociais entre os sexos, rejeitando qualquer explicação biológica. Com isso, 
as relações de gênero são manifestações da sociedade, criadas a partir de diferenças sexuais, 
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variam de acordo com raça, idade e classe social, os papéis de homens e mulheres nas práticas 
corporais explicitam as desigualdades que são resultadas de relações de domínio e opressão 
(Garcia; Pereira, 2019, p. 155).

O tratamento das questões de gênero nas escolas é tão importante quanto ressaltar 
sobre educação sexual. Ao abordar tais temáticas no processo educativo considera-se um 
cenário social de preconceitos, injustiças e violências. Segundo levantamento do Observatório 
de Segurança Pública de Minas Gerais de janeiro a maio de do ano de 2021 foram registrados 
613 casos de abusos contra crianças e adolescentes. Segundo Ana Maria Lopes, professora do 
Departamento de Pediatria da UFMG, nem sempre a vítima reconhece o abuso sexual como 
violência, justamente porque ela só passa a ter noções de sexualidade na adolescência. O relato 
da professora reitera a importância do contato da criança com a educação sexual desde cedo 
(Rocha et al 2021). A proposição é ensinar aos estudantes a respeitarem os seus corpos e das 
demais pessoas, e isto gera na criança uma tomada de consciência profunda em relação a si 
mesmo.

Segundo Santos (2017), na tentativa de      educar, a escola acaba deseducando na questão 
de gênero, e ainda estabelece normas a serem seguidas através da linguagem e discursos. San-
tos (2017) ainda afirma que a escola não é um lugar neutro, também reforça que o local produz 
desigualdades sociais, através de currículo oculto ou através da exclusão, na grade curricular, 
de personagens ou acontecimentos que falam de mulheres, idosos, negros, homossexualidade 
ou do diferente. Dinis (2008, p.478) afirma que a diversidade sexual e de  gênero tem sido vista 
como um tema bem frequente em novelas, cinema, publicidade, dentre outros canais de mídia, 
e isso força a escola a debater o tema, que acaba sendo trazido pelos/as próprios/as alunos/
as de uma forma espontânea. Segundo o autor, nem sempre o discurso excessivo sobre o tema 
na mídia resulta na diminuição da propagação de sexismo e homofobia: não deixa de acirrar ma-
nifestações de grupos mais conservadores. Pois, em um momento histórico em que mais se fala 
sobre educar para a diferença, vivemos um cenário político mundial de intolerância. 

Sobre relações de gênero nas aulas de Educação Física A pesquisa de Altmann, Ayoub 
e Amaral (2011, p. 499), mostra que existem docentes que defendem as aulas mistas, e também 
existem os que preferem as aulas separadas, dizendo que ao trabalhar com grupos homogêneos, 
o desenvolvimento das aulas, o conflito e tensões que vem da diferença das relações entre me-
ninos e meninas, seria facilitado. “O trabalho coeducativo com meninos e meninas nas aulas de 
Educação Física pode problematizar concepções estereotipadas do feminino e do masculino, 
presentes entre docentes e discentes”. 
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Resultados 
A discussão sobre relações de gênero na escola

Consultando os professores e professoras, podemos perceber que o sobre gênero 
e sexualidade existe na escola, e é considerado importante para a maioria dos participantes 
da pesquisa. Porém também percebemos que alguns ainda possuem um discurso contrário 
e conservador, o que reforça a fala de Dinis (2008, p. 478) sobre o cenário político mundial de 
intolerância e em que vivemos que pode ser visto em discursos de integrantes do governo não 
só do Brasil, mas de outros países do mundo. 

Ao mesmo tempo em que vivemos em uma geração com a mente aberta para o di-
ferente, temos pessoas que não tem receio de expor suas opiniões intolerantes disfarçadas de 
conservadorismo religioso, e com falas de que a família deve conversar com as crianças e ado-
lescentes sobre o assunto, sendo que o debate em casa também é importante de ser levado 
para a sala de aula, já que a educação de cada lugar deve complementar a outra. Não devemos 
esquecer que nas escolas os alunos vivem em sociedade então devem aprender a respeitar as 
diversidades, tanto em casa quanto na escola. 

Relações de gênero e Educação Física

Podemos ver que, em geral, os professores e professoras de educação física não se-
param suas aulas por gênero. Logo depois, ao abranger a discussão para todos os professores/
as, percebemos que alguns participantes acham que as aulas devem ser separadas. Não foi 
aberta uma conversa que pudesse detalhar os motivos desse pensamento, porém a inegável 
diferença biológica entre os sexos foi citada posteriormente por um/a participante, o que, se 
nos basearmos no estudo de Matos, Brasileiro, Rocha, e Neto (2016, p.272), é bastante utilizada 
para justificar esse tipo de pensamento. 

Os professores/as e as relações de gênero

É algo curioso ver um número significante de professores/as dizendo que o assunto 
deve ser abordado pela família, quando, na introdução deste trabalho, vimos a delegada Renata 
Ribeiro dizendo que a maioria dos casos de abuso vem de dentro da própria família da criança 
ou do adolescente. Uma solução possível para isso seria ensinar as crianças a se protegerem 
de certos tipos de toques em alguns locais do corpo que podem ser perigosos e ter más inten-
ções, e que, caso elas sintam algum desconforto ou sensação de que tem algo errado, devem 
comunicar a alguma pessoa de sua confiança.  Afinal, esse é o objetivo de educação sexual nas 
escolas, ensinar sobre o próprio corpo, respeito ao corpo do outro, e prevenção. 

Analisando os dados apresentados, em um sentido geral, podemos perceber que, mes-
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mo ainda existindo discursos conservadores, muitos dos professores e professoras possuem o 
pensamento de que a escola é sim local de discussão sobre relações de gênero e sexualidade, 
no entanto, vemos que é necessária uma formação complementar de profissionais para que 
sejam devidamente qualificados para tal abordagem nas escolas.

Conclusão

De acordo com as respostas dos professores/as, podemos perceber que essa discussão 
de relações de gênero no contexto escolar ainda divide opiniões no meio educacional. Enquan-
to a maioria dos professores/as participantes da pesquisa aparenta ter a mente aberta, ainda 
vemos alguns com pensamentos conservadores que concordam que a escola não é lugar de 
discussões sociais relacionados a gênero, sexualidade ou educação sexual, e que isso é papel 
da família. Também foi possível concluir que esse assunto precisa ser abordado na formação 
de professores e professoras, pois apesar de alguns abordarem as relações de gênero em suas 
práticas pedagógicas, outros acham importante essa abordagem, porém se sentem desprepa-
rados para isso, e dizem que tais assuntos devem ser tratados por profissionais que tenham um 
conhecimento maior na área. 
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AS REPRESENTAÇÕES DE ANGOLA E PORTUGAL NOS MANUAIS ESCOLARES DO 
ENSINO PRIMÁRIO DOS ANOS 60/63, UM ESTUDO PÓS-COLONIAL

Antunes Pinto

RESUMO: O Trabalho que apresentamos é parte integrante de uma investigação 
de doutoramento, intitulada sobre “as representações de género e raça em manuais 
escolares do primário em Angola no período de 1960/63”. Enquadra-se nos Estudos 
Culturais, por embarcar em temáticas que caraterizam as marcas dessa área do sa-
ber, discutimos questões ligadas as representações, género, manuais escolares. A 
parte recortada foi retirada em 4 manuais de leitura elaborados em Angola no ano 
de 1960. Os manuais enquanto instrumentos ideológicos, serviram como fonte de 
produção e  reprodução do  luso-tropicalismo difundida por (Castelo, 1999; Couto, 
2020; Freyre, 1954). Com o estudo se pretende questionar a forma como a ideologia 
colonial caraterizava o género e representava o não branco  nos manuais de leitura, 
o manual é considerado como  instrumento ideológico do estado (Althusser, 1979). A 
investigação é de cariz qualitativa, defendida por (Amado, 2017; Bardin, 2016; Verso, 
2009), articulada com a técnica de análise de conteúdo, (Gil, 2008; Guerra, 2014; Lopes, 
2011), as  categorias de análise são géneros e raça, delas emergiram as subcategorias.   

PALAVRAS-CHAVE: Representação. Raça. Racismo. Manual escolar. género. 

ABSTRACT:The Work we present is an integral part of a doctoral research entitled 
“gender and race representations in primary school textbooks in Angola in the period 
1960/63”. It is part of cultural studies, because it includes themes that characterize 
the marks of this area of knowledge. We discuss issues related to representations, 
gender and textbooks. The cut part was removed from four reading manuals, 
prepared in Angola, in 1960. The manuals, as ideological instruments, served as a 
source of production and reproduction of Luso-Tropicalism, disseminated by Castelo 
(1999), Couto (2020), Freyre (1954).This study aims to question how colonial ideology 
characterized gender and represented non-white in reading manuals. As known, the 
manual is considered as an ideological instrument of the state (Althusser, 1979). The 
research is qualitative, defended by Amado (2017), Bardin (2016) and Verso (2009), 
articulated with the technique of content analysis (Gil, 2008; War, 2014; Lopes, 2011), the 
categories of analysis are genders and race, from which the subcategories emerged.

KEYWORDS: Representation. Race. Racismo. School manual. Gender.
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Teorização sobre representação 

O termo representação tem a sua origem etimológica do latim representare, que significa 
trazer à presença algo que se encontra ausente a expressão vincou apenas no início do século 
XIII e VIX (José, 2020).

Os Estudos Culturais, penetram no fenómeno educativo, e dão lugar a uma nova forma 
de dialogar entre as duas áreas do conhecimento. Os estudos sobre as representações é supor-
tados pelos seguintes autores (Amâncio, 1993; Augusto Sêga, 2000; Cabecinhas & Feijó, 2013; 
Hall, 2016; Jodelet, 2009; Oliveira & O, 2000)”ISBN”:”1646-5075”,”ISSN”:”1646-5075”,”abstract”:”As 
representações sociais da história veiculadas pelos média e disseminadas nas enciclopédias ditas 
globais são talvez um dos mais evidentes exemplos do quanto ainda há a fazer para descolonizar 
o conhecimento. Nessas narrativas o “Norte” tende a ser representado como o motor da história, 
enquanto o “Sul” é remetido ao esquecimento. Neste artigo discutimos os resultados de estudos 
realizados junto de jovens em Moçambique e em Portugal. São analisadas as representações de 
jovens sobre a história nacional (Estudo 1. Contudo, não é possível encontrar concordância acer-
ca conceito de representação, somos a concordar com pensamento de Doise (1985), ao afirmar 
que a representação é “a inter-relação dos sujeitos no processo de construção de conhecimentos 
com base a uma realidade (p. 242)”. Todavia,  Demaret (2011), entende que a representação é a 
forma como é “caraterizada a população africana, junto de quem dirige, ela corresponde à uma 
combinação de fatores os mentais, sociais e políticos ( p. 114)”. As duas ideias se configuram numa 
construção social e circunstancial feita sobre uma posição de fala, em posição superior ao outro.

Os manuais de leitura como objeto de doutrinação 

Na construção de qualquer realidade social que se julgue oportuna é necessário que 
se articulem os instrumentos disponíveis para a materialização do desejado, Althusser (1979), 
listou um conjunto de instituições que as chamou de aparelho ideológicos do estado, a escola  
é  parte de tais instituições, ela utiliza instrumentos que ajudam a disseminar a sua ideologia. 

Apple (2002), considera o manual escolar como sendo um instrumento de legitimar a  
cultura de cada tempo e época. Porém, Carvalho (2011, p. 40), entende que o manual escolar é 
“visto como um instrumento de transmissão de conhecimentos em termos culturais e sociais”.

A questão dos  manuais de ensino em Portugal segundo (Mineiro, 2007), teve impacto 
em   meados dos anos 1933/45, com a produção do livro único, que comportava conteúdos de 
língua portuguesa, matemática e religião, estes foram utlizados em todos os territórios que se 
julgavam ser portugueses num mundo.

No início de 1961, foram substituídos por novos manuais de leitura, produzidos na coló-
nia de Angola, os manuais estavam enquadrado no projeto levar a escola sanzala, liderado por 
Amadeu Soares Castilho. 
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O género nos manuais em ensino de leitura

Torna-se imperioso explicitar a maneira como o género foi encarado por diversos su-
jeitos. Para  Latif (2020), penetrar nas questões género hoje na contemporaneidade se constitui 
num processo de desconstrução das ideias ligadas ao género. Para (Lugones, 2018), “(…) o colo-
nialismos introduziu muitos géneros, e, o género  como um conceito colonial e como um modo de 
organização de relações de produção e de propriedade, de cosmologias e de modos de conhe-
cimento( pp. 68–69)”.Nos em manuais em estudo o género foi visto em três subcategorias de 
análise, masculino e feminino e misto. 

As imagens dos homens nos manuais escolares suplantam das mulheres, os valores 
percentuais podem demostrar, Fernandes e Baptista (2020), procuram desconstruir tal ideia ao 
afirmarem que “o trabalho da mulher não se desenvolve apenas na esfera familiar ou privada. 
Ela também participa na realização do trabalho produtivo, desde o século  XIX, igualmente numa 
posição de dependência (68)”.

Gráficos 1 e 2
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Gráficos 3 e 4

O colonialismo impôs um novo sistema de género constituído por homens e mulheres 
colonizados. Assim, Lugones (2018), afirma que “ o colonialismo introduziu muitos géneros, e, o 
género em si, como um conceito colonial e como um modo de organização de relações de produção 
e de propriedade, de cosmologias e de modos de conhecimento( p. 239) ”.   
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Raça e racismos nos manuais de leitura

As questões sobre o racismo são suportada a partir das teorias da teologia, segundo a 
qual  ideia a raça deu lugar o racismo como ideologia e fenómeno social moderno (Curiel, 2018). 
Na visão de Mbembe (2019), “ o negro e a raça têm significado, para os imaginários das socieda-
des  europeias, a mesma  coisa(…). Um e outro representam duas figuras gémeas do delírio que a 
modernidade produziu ( pp. 10–11)”. Na categoria da raça emergiram três subcategorias, africano 
negro, europeu e misto, os resultados expressam superioridades na representação do não branco. 

No manual da 1ª classe, o negro é representado por 78%,  demostrando assim o racismo 
acentuado, ideia sustentada  por  Maria Lugones (2018), ao afirmar que “existe um processo de 
radicalização dos corpos não brancos, entre os sujeitos universal  masculinos brancos e a natureza”, 
contudo, assim se foi criando a falsa ideia de um luso-tropicalismos, que foi sustentado como 
ambiente de  coabitação pacifica entre os negros  e os europeus.  Os gráficos abaixo apresentam 
dos dados percentuais. 

Gráficos 5 e 6
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Gráficos 7 e 8

O único gráfico que apresenta uma percentagem não negra maior é no manual da 3ª clas-
se, podemos concluir que se pretendia exalta o europeu em contrapartida do negro. Em relação 
a mistura as frequências aparecem num número pouco significativo, com um percentual de 5%. 
Contudo,  consideramos que o racismo esta presente em manuais estudados, as nossas  ideias 
são sustentadas com as perceções de Henriques (2018), “racismo é um sistema, é uma ideologia 
e é uma prática que se baseia em relações de poder que se produzem e perpetuam até hoje( p. 12)”

Considerações finais 

Os Estudos Culturais, estudam as diversas formas como poder se massifica e atua den-
tro das estruturas sociais. Na opinião de (Vaquinhas, 2002),  “em Portugal  os estudos sobre  as 
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mulheres tiveram início já antes  do Estado Novo,  começaram a questionar o lugar da mulher no 
processo histórico da nação ( p. 223).

As ações das mulheres estão ligadas apenas as atividades reprodutiva, os homens as 
suas ações estão ligadas as produtivas. As atividades são tipificadas com base no sexo. Matos 
(2006),  afirma de  forma  categórica que  “as mulheres são considerada, em geral, como escrava, 
não havendo nenhum cuidado com elas(p. 170). 

O estudo revelou haver racismos categórico naquele contexto descrito nos manuais em 
estudo. Assim, somos a concordar com Cabecinha na sua obra preto e branco (2007), ao  cate-
gorizar  o racismo em duas  formas  de ser “o racismo subtil e o racismo flagrante” para  o caso 
em estudo  racismo é representado   nas duas formas.
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O MERCADO DE TRABALHO PARA ELAS: REFLEXÕES SOBRE SEXISMO E 
ASSÉDIO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO: O presente estudo é um recorte do projeto de pesquisa “O mercado de 
trabalho para elas: reflexões sobre o cotidiano de mulheres que ocupam cargos de 
liderança no campo da Educação Física”. De modo específico, buscou-se identificar a 
percepção das mulheres sobre os aspectos relacionados ao sexismo e aos assédios 
sofridos em função de suas posições como líderes de equipes de trabalho. Realizou-
-se um estudo de cunho qualitativo, combinando pesquisa bibliográfica e entrevista 
semiestruturada. Os dados foram analisados seguindo a técnica de Análise de Con-
teúdo. O campo de estudos permitiu o delineamento de duas categorias de análise: 
(i) Sexismo e (ii) Assédios e outras discriminações. Verificou-se a predominância de 
homens em cargos de liderança, a alocação natural e a desvalorização de cargos 
historicamente atribuídos às mulheres, além da ocorrência velada de assédios morais, 
racismo e homofobia no ambiente de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Liderança. Gestão. Mulheres.

ABSTRACT: The present study is an example of the research project “The labor market 
for them: reflections on the daily lives of women who occupy leadership positions in 
the field of Physical Education”. In a specific way, we sought to identify the perception 
of women about the aspects related to sexism and harassment suffered due to their 
positions as leaders of work teams. A qualitative study was conducted, combining 
bibliographic research and semi-structured interviews.  The data were analyzed 
according to the Content Analysis technique. The field of studies allowed the design 
of two categories of analysis: (i) Sexism and (ii) Harassment and other discrimination. 
There was a predominance of men in leadership positions, the natural allocation and 
devaluation of positions historically attributed to women, in addition to the veiled 
occurrence of moral harassment, racism and homophobia in the workplace. 

KEYWORDS: PhysicaleEducation. Leadership. Management. Women.
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Introdução

Estudos sobre gênero são recorrentes nos estudos e pesquisas ancoradas pelas ciências 
sociais, evidenciando sua consolidação na agenda acadêmica do século XXI. Para Delphy (2018) 
“pensar o gênero é repensar a questão da sua relação com o sexo, e para pensar esta questão, 
é necessário colocá-la, o que implica que se abandone a ideia de que já se conhece a resposta” 
(p. 205), ampliando a reflexão para a construção social e a independência em relação à anato-
mia dos corpos. Sob a perspectiva dos feminismos, o gênero possui um papel importante como 
categoria analítica, na medida que desnaturaliza a visão da mulher concebida como “outro” a 
partir do homem (Curiel, 2018).

A visão do feminino afasta as mulheres do poder político e dos cargos de liderança até 
os dias atuais, pois segundo Beauvoir (2018), a mulher evitaria cargos para não se tornar menos 
feminina ao olhar do homem. Por outro lado, a “sombra” é a naturalização de cargos menos 
complexos e “maternais” destinados às mulheres, além da diferença salarial ainda presente 
(Rodrigues, 2017). Entrementes, a fotografia contemporânea, influenciada pelas lutas feministas, 
retrata claramente uma mudança nas relações de trabalho entre homens e mulheres que, pouco 
a pouco, reduzem a distância entre a ocupação de ambos nos postos de trabalho com viés de 
gestão e liderança. Apesar disso, Derós e Goellner (2009) destacam que isso não significa afirmar 
que as desigualdades entre os gêneros tenham findado em função dessa ocupação. 

Nas últimas décadas, houve um aumento nos estudos de gênero, incluindo abordagens 
às mulheres, papéis de liderança e identidades de gênero. No entanto, esse processo ocorreu com 
um volume significativo de equívocos epistemológicos, analíticos, conceituais e políticos (Devide 
et al., 2011).  Todavia, como em quase todas as áreas de intervenção profissional, a liderança em 
Educação Física está associada a uma figura masculina, com estudos focados principalmente 
nos esportes (Devide et al., 2011).   Como resultado, há a necessidade de estudos que enfoquem 
a liderança feminina em várias áreas do trabalho profissional em Educação Física. Por esse pris-
ma, a pesquisa em tela teve como objetivo refletir sobre as percepções que mulheres líderes de 
equipes de trabalho possuem em relação ao sexismo e aos assédios e discriminações sofridos.

Metodologia

O presente estudo é um recorte do projeto de pesquisa “O mercado de trabalho para elas: 
reflexões sobre o cotidiano de mulheres que ocupam cargos de liderança no campo da Educa-
ção Física”, desenvolvido sob os princípios da pesquisa qualitativa e exploratória, combinando-se 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas 
virtuais, cujos dados emergentes foram analisados seguindo a técnica de Análise de Conteúdo 
(Bardin, 1977). O roteiro de entrevista foi composto por doze questões norteadoras, considerando 
os tópicos: gestão de conflito e tempo, estilo de liderança, engajamento e relações de gênero.
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As mulheres participantes ocupavam, à época, cargos de liderança em diferentes áreas 
de atuação da Educação Física, a saber: i) fitness; ii) ensino superior; iii) esporte de rendimento; 
iv) escola; v) políticas púbicas; vi) clubes. Foram garantidos o esclarecimento pormenorizado dos 
objetivos da pesquisa e a participação livre e voluntária, conforme procedimentos aprovados 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto através do parecer Nº4.404637. 

Principais resultados e discussão

O recorte de estudo revelou duas categorias de análise, sendo a primeira intitulada 
“Sexismo”, em que chama atenção um mercado de trabalho marcado pela presença massiva 
de homens nos cargos diretivos – como enfatiza a Entrevistada 6: “... os presidentes das federa-
ções são todos homens, eu sou a única mulher e eu estou em todas as comissões, eu pedi para 
participar de todas as comissões. Então eu sempre tenho que falar e sempre tenho que colocar”.

A discriminação de gênero nos diversos ambientes da vida pública não acontece de 
forma linear, mas é possível dizer que os cargos de maior poder ainda são reservados a homens, 
com isso apesar da crescente participação das mulheres persistem as desigualdades. Proni T. e 
Proni M. (2018) apresentaram dados de grandes empresas que possuem maior número de mu-
lheres em relação aos homens, mas ainda há predominância dos homens nos postos de maior 
remuneração e poder. 

Quando as mulheres assumem cargos de liderança, elas se deparam com enfrenta-
mentos em diversas esferas, conforme narrativa da Entrevistada 6: “... há muitos gestores né, são 
homens e eles muitas vezes não admitem ou não confiam em que uma mulher esteja a frente 
e que ela tenha uma voz ativa com relação a isso. [...]quando a gente fala a gente nota né, no 
vídeo, as risadas sabe, aquela cara de deboche [...] E quando um homem fala isso fica normal”. 
Siqueira e Sampaio (2017) evidenciam a notória e injustificável discriminação presente na pre-
ferência que muitos empregadores possuem em contratar homens, sendo assim, as mulheres 
ainda sofrem inúmeros preconceitos e uma violência simbólica como também um reflexo da 
divisão sexual do trabalho. É preciso destacar, também, que na maior parte das vezes os cargos 
de liderança ocupados por mulheres estão associados aos ambientes tidos como “femininos”, 
como aqueles dedicados ao cuidado, à educação, à saúde e aos trabalhos domésticos. O relato 
da Entrevistada 8 evidencia o ponto: “... o fato de apontar algumas coisas tem essa relação que 
seria essa relação do cuidado, mas de um cuidado que é desvalorizado né, não de um cuidado 
que deve ser um cuidado pra dentro da instituição [...] O que é considerado um perfil de mulher 
é algo que é menor”.

A segunda categoria de análise, denominada “Assédios e outras discriminações”, aponta 
reflexões acerca do assédio no ambiente de trabalho e outros preconceitos e embates sofridos. 
O assédio sobre as mulheres existe e ocorre, muitas vezes, de modo sutil ou velado, como re-
lata a Entrevistada 4: “... existe um assédio que é colocado de uma forma mais delicada e muito 
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sutil, mas continua sendo assédio, porque aí sim, muitas vezes, pode parecer que uma mulher 
é convidada para determinadas situações não pela sua capacidade, mas por outras razões que 
tem a ver com a forma como as mulheres são vistas na nossa sociedade. 

Souza et al. (2020) destacam que o ambiente laboral é marcado pela ocorrência de 
assédios sexuais e soberania masculina, ainda que as mulheres sejam maioria nos cursos su-
periores. Quando se pensam as questões de gênero no cotidiano das mulheres, é importante 
enfatizar que até mesmo as agressões possuem uma interseccionalidade. Dificilmente uma 
mulher sofrerá apenas um preconceito de gênero, junto a ele virá a discriminação da raça, da 
etnia e/ou da sexualidade. A Entrevistada 8 alia o preconceito de gênero a outras discriminações 
como o racismo e a homofobia,” as questões de gênero também puxam para as questões raciais 
e da sexualidade né, que acho que não dá para pensar uma coisa desvinculada com a outra. E 
aí a gente vai ver algumas questões, por exemplo, em relação aos professores e as professoras 
LGBTs. Em algumas situações começam surgem comentários do tipo “aí é a mulherzinha né” [...] 
que é de algo que é dito socialmente como feminino para oprimir o homem gay por exemplo”.

É necessário compreender que as agressões não ocorrem de maneira trivial e indivíduos 
que possuem mais marcadores sociais estão mais suscetíveis a sofrerem discriminações (Feijó & 
Gomes, 2018). Além disso, as discriminações sofridas por determinados grupos são diferentes das 
sofridas por outros, sendo a interseccionalidade: “[...] uma categoria teórica que focaliza múltiplos 
sistemas de opressão [...]” (Serafim & Mendes, 2021, pp. 280). 

Considerações finais

Com base no trabalho, é possível afirmar que a produção e reprodução de machismo 
ocorrem com frequência no trabalho e em instalações domésticas. Por meio das falas das en-
trevistadas, fica perceptível que mesmo ocupando cargos de liderança, o preconceito de gênero 
se perpetua.  Ainda prevalecem situações de assédio de diferentes naturezas, sendo possível 
afirmar que isto está relacionado às questões de gênero, construídas socialmente, pelas quais 
as mulheres são colocadas em um degrau abaixo dos homens e, em função disso, as violências 
direcionadas a elas seguem sendo interpretadas como algo normal, seja no ambiente doméstico 
ou profissional. 

Percebe-se, também, a importância de um olhar interseccional para as discriminações 
e agressões sofridas por grupos minoritários, sobretudo as mulheres, para que sejam mais bem 
compreendidas e orientem tomadas de decisão no âmbito das políticas públicas, impedindo que 
violências e discriminações sofridas sejam vistas apenas por uma ótica. Por fim, recomenda-se 
outros estudos que analisem as questões de gênero e liderança nas diversas áreas do conheci-
mento, bem como em outras regiões do país e com outros critérios de inclusão e exclusão, que 
tenham como amostra profissionais que estão a mais tempo ou a menos tempo em cargos de 
gestão/liderança.
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O MERCADO DE TRABALHO PARA ELAS: REPRESENTATIVIDADE, LIDERANÇA 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi analisar o cotidiano profissional de mulheres 
que ocupam cargos de liderança no campo da Educação Física. Para isso, realizou-
-se um estudo de cunho qualitativo, combinando pesquisa bibliográfica e entrevista 
semiestruturada. Os dados foram analisados seguindo a técnica de Análise de Con-
teúdo. O campo de estudos permitiu o delineamento de duas categorias de análise: 
(i) Mulheres e as nuances da sua existência e (ii) Notas sobre o cotidiano de Trabalho. 
Tais categorias permitiram reconhecer a compreensão e as estratégias utilizadas 
pelas mulheres que atuam em cargos de liderança no campo da Educação Física.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Liderança. Gestão. Mulheres.

ABSTRACT: The aim of this research was to analyze the daily professional life of 
women who hold leadership positions in the field of Physical Education. For this, 
a qualitative study was carried out, combining bibliographic research and semi-
structured interviews.  The data were analyzed according to the Content Analysis 
technique. The field of studies allowed the design of two categories of analysis: (i) 
Women and the nuances of their existence and (ii) Notes on the daily work. These 
categories allowed us to recognize the understanding and strategies used by women 
who work in leadership positions in the field of Physical Education.

KEYWORDS: Physical Education. Leadership. Management. Women.

Introdução 

As relações de gênero são cada vez mais visíveis no cotidiano de pesquisadores das 
ciências sociais, demonstrando sua importância na agenda acadêmica do século XXI. Delphy, 
2001), acredita que é necessário refletir sobre a relação do gênero com o sexo, de forma que 
podemos assumir que existe uma construção social e uma independência em relação à anatomia 
dos corpos. O binarismo, a sobreposição masculina e a hierarquização sexual, de acordo com 
Pombo (2019), são construções sociais e históricas, e sua desconstrução permite o exercício da 
alteridade. De acordo com Beauvoir (2001), a visão feminina foi criada pelos homens, com a bene-
volência das mulheres - descritas como frágeis - aliviando o senso de superioridade do homem. 
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Segundo Bonalume e Isayama (2018), a dupla jornada de trabalho, doméstico e profis-
sional, diminui consideravelmente o tempo destinado ao lazer das mulheres, sendo também, 
um dos motivos para a menor presença delas em posições de liderança. É necessário pensar se 
as práticas de lazer para elas são levadas em consideração no âmbito das políticas públicas, já 
que as legislações não conseguem assegurar o lazer como direito social (Bonalume & Isayama, 
2018). Nas últimas décadas, houve um aumento de estudos relacionados às questões de gênero, 
incluindo abordagens que relacionaram mulheres e cargos de liderança. Porém, ainda se associa 
a liderança na Educação Física à figura masculina, além dos estudos abordarem em sua maioria 
os esportes (Devide et al., 2011). 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as relações de gênero no campo da Educação 
Física, mais especificamente no que diz respeito ao cotidiano profissional de mulheres que 
ocupam cargos de liderança em diferentes áreas da Educação Física na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (MG). Como objetivos específicos, destacam-se: (a) refletir sobre o perfil de 
liderança das mulheres; (b) sobre os papéis de gênero que são destinados ás mulheres e sobre 
como as mulheres se localizam dentro das relações sociais. 

Metodologia

O presente estudo é um recorte do projeto de pesquisa “O mercado de trabalho para elas: 
reflexões sobre o cotidiano de mulheres que ocupam cargos de liderança no campo da Educa-
ção Física”, desenvolvido sob os princípios da pesquisa qualitativa e exploratória, combinando-se 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas 
virtuais, cujos dados emergentes foram analisados seguindo a técnica de Análise de Conteúdo 
(Bardin, 1977). O roteiro de entrevista foi composto por doze questões norteadoras, considerando 
os tópicos: gestão de conflito e tempo, estilo de liderança, engajamento e relações de gênero.

 As mulheres participantes ocupavam, à época, cargos de liderança em diferentes áreas 
de atuação da Educação Física, a saber: i) fitness; ii) ensino superior; iii) esporte de rendimento; 
iv) escola; v) políticas púbicas; vi) clubes. Foram garantidos o esclarecimento pormenorizado dos 
objetivos da pesquisa e a participação livre e voluntária, conforme procedimentos aprovados 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto através do parecer Nº4.404637. 

Principais resultados e discussão

Os dados revelaram duas categorias, sendo a primeira intitulada “A mulher e as nuances 
da sua existência”, que trata o modo como as mulheres se identificam perante a si mesmas e 
nas relações sociais, discutindo a importância da sua representatividade em cargos de liderança 
em um cenário dominado por homens. Observaram-se relatos de mulheres que passaram por 
um processo pessoal de autocompreensão enquanto mulheres, como no trecho “... Eu sou uma 
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mulher, então eu me identifico com uma mulher que tem uma origem periférica [...] Essa identi-
dade de mulher só caiu com mais força na minha vida quando eu tive filho[...] Eu cresci um berço 
católico, onde a mulher ocupava um espaço que para mim era muito natural, casar, ter filhos, 
mas especificamente na Universidade, eu percebi que a que a mulher não necessariamente 
precisava estar atrelada a esse espaço”, narrado pela Entrevistada 3.

Segundo Oliveira e Marques (2020), entre os séculos XIX e XX, os discursos científicos e 
filosóficos direcionaram a mulher como destinada ao espaço privado, servil, posicionada como 
mãe devota e creditada ao espaço doméstico. Para Vieira (2005), a criação de uma identidade 
não é retratada por um momento particular, mas é fruto de uma construção singular a cada 
sujeito, sendo subjetivo, construído ao longo da vida e sofrendo influência das instituições e 
grupos sociais. A Entrevistada 3 relatou sobre a importância das instituições de ensino nessa 
desmistificação da mulher creditada ao espaço servil. 

Também se observou a relevância da presença de mulheres em cargos de liderança 
para que outras mulheres se sintam representadas e capazes de também ocuparem esses 
cargos, conforme relatado pela Entrevistada 9: “... tenho hoje, outras pessoas que já trabalha-
ram comigo, que estão em cargos de gerência e coordenação, em algum cargo de liderança e 
que elas falam então que foi importante a figura feminina para ela[...]para ela aceitar o desafio e 
acreditar que era capaz.”

A figura do homem é predominante nas lideranças do mercado de trabalho. Segundo 
Hryniewicz e Vianna (2018), existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que desem-
penham as mesmas funções, além das oportunidades de crescimento serem mais atribuídas 
aos homens. Além disso, por vezes, as mulheres desconhecem esses fatos, o que contribui para 
a predominância de homens nesses cargos. 

A segunda categoria, denominada “Notas sobre o cotidiano”, discute quais são as es-
tratégias mais utilizadas por mulheres para liderar equipes de trabalho. Sobre isso, notou-se o 
protagonismo da escuta empática, como exemplificam as falas das entrevistadas 3 e 7, respec-
tivamente. “... eu escuto mais as mulheres. Quando é um problema feminino eu tento trazer ele 
com mais potência nas discussões”. “... tenho tendência a silenciar falas masculinas para privilegiar 
falas femininas, esse é um processo de ensino inclusive”.

A voz do homem tende a ser mais ouvida em detrimento da voz da mulher como eviden-
ciam as falas. Pinto (2010) relatou a importância da criação de propostas e políticas para dar voz 
às mulheres, pois dar a palavra para elas é um caminho promissor de ascensão da mulher. Em 
outro viés de análise, percebeu-se que as mulheres precisam saber lidar com a grande carga de 
trabalho que possuem. Isso fica mais complicado com os papéis de gênero que, estruturalmente, 
são encarregados à mulher, fato agravado pela pandemia do COVID-19, como demonstra a fala 
a seguir: “... eu tenho trabalhado em casa remotamente, e se a gente não for muito organizada, 
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essas coisas não vão funcionar. [...] Então esse momento tem sido bastante crítico em termos 
das demandas profissionais que se somam também com todo estresse e a pressão, no ponto 
de vista da saúde mental principalmente, saúde física que a gente vem tendo que suportar”.

É notória a dificuldade enfrentada pelas mulheres no contexto da pandemia do COVID-19, 
uma vez que, além do grande número de tarefas, algumas entrevistadas precisaram lidar com 
o trabalho remoto devido à necessidade do isolamento social. Isso gera problemas de diversas 
formas, já que a maioria da população não estava preparada para o trabalho em home office. 
A pandemia intensificou a necessidade do teletrabalho e com ele surgiram diversos desafios 
como a necessidade de conciliar a vida familiar com a profissional (Lousenkann & Mourão, 2020). 

Em relação ao lazer, a situação é preocupante, pois os movimentos sociais de mulheres 
apresentam poucos discursos e ações que o tratam como um aspecto importante (Bonalume & 
Isayama, 2021). Outra questão é sobre a saúde mental das mulheres que foi muito afetada durante 
a pandemia, de forma que elas têm apresentado maiores índices de ansiedade e depressão em 
comparação aos homens (Duarte et al., 2020).

Considerações finais

A partir do trabalho, pode-se afirmar que a produção e reprodução do machismo acon-
tece com frequência nos ambientes de trabalho. O ambiente profissional parece, ainda, demarcar 
as desigualdades típicas do patriarcado estrutural que, por sua vez, alimenta-se de estereótipos 
de gênero que inferiorizam as mulheres. Entretanto, notaram-se claramente práticas de resis-
tência por parte das entrevistadas, na direção do enfrentamento agudo e crônico das situações 
laborais opressoras, constrangedoras e psicologicamente violentas. Para isso, aderem estratégias 
de liderança empáticas, como o olhar indistinto para o processo de trabalho e o produto final, 
para o trabalho coletivo, para o acolhimento dos pares, para a comunicação efetiva e para a 
autopercepção das pessoas acerca dos ambientes em que estão inseridas. Merece destaque a 
determinação das entrevistadas para garantirem a continuidade de suas carreiras, pois além das 
dificuldades e barreiras enfrentadas para ocuparem os espaços de liderança, parece consenso 
entre elas que a manutenção de seus postos se mostra um desafio ainda maior, sobretudo pelas 
jornadas de trabalho estendidas e o acúmulo de responsabilidades na vida privada. 
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A ATUAÇÃO DE GESTORAS DE MUSEUS: APONTAMENTOS INICIAIS

Luiza de Souza Lima Macedo
 Helder Ferreira Isayama

RESUMO: Este trabalho busca descrever e analisar a trajetória de mulheres gesto-
ras de espaços museológicos, bem como sua intervenção profissional no campo. A 
metodologia da pesquisa consiste em revisão bibliográfica e entrevistas em profun-
didade. De antemão, a partir de pesquisa exploratória, identificamos que as mulhe-
res são maioria na gestão de museus Belo-horizontinos, contrariando a bibliografia 
consultada, que indica que mulheres não acessariam de forma contundente níveis 
hierárquicos elevados.

PALAVRAS-CHAVE: Museu. Gestão cultural. Gênero. Lazer.

RESUMEN: Este trabajo busca describir y analizar la trayectoria de las mujeres 
directoras de museos, así como su intervención profesional en el campo. La 
metodología de investigación consiste en revisión de literatura y entrevistas en 
profundidad. Previamente, con base en una investigación exploratoria, identificamos 
que las mujeres son mayoría en la gestión de los museos de Belo Horizonte, contrario 
a la bibliografía consultada, que indica que las mujeres no tendrían acceso a altos 
niveles jerárquicos de manera contundente.

PALABRAS-CLAVE: Museo. Gestión cultural. Género. Ocio.

Introdução

A gestão cultural é uma atuação profissional recente e está atrelada ao processo de 
redemocratização vivenciado pelo Brasil no final dos anos de 1980, quando a política cultural 
começou a ser pensada e instalada no país. Ao explorar o site oficial da Associação Brasileira de 
Gestão Cultural (ABGC), verificamos que, do quadro gestor da entidade, 10 das 15 componentes 
são mulheres, incluindo a atual presidente, o que pode ser um indício do número de mulheres 
atuando na gestão cultural. Este dado é um contraponto às pesquisas que analisam a presença 
da mulher nos museus, que indicam que elas ainda não acessam cargos diretivos (Brulon, 2019; 
Oliveira & Queiroz, 2017).

A bibliografia existente sobre gênero e museus aponta que, mesmo com uma presença 
considerável de mulheres no campo, há uma lacuna de estudos que se debrucem sobre a atua-
ção e trajetória dessas mulheres (Brulon, 2019; Wichers, 2018; Sombrio & Queiroz, 2018; Oliveira 
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& Queiroz, 2017). Nesse sentido, essa pesquisa se propõe a problematizar a atuação profissional 
de mulheres na gestão de espaços museológicos, refletindo a partir da interlocução entre os 
campos da Museologia, do Lazer e dos Estudos de Gênero. Portanto, destacamos os seguintes 
questionamentos que deram origem aos objetivos dessa pesquisa: As mulheres ocupam car-
gos diretivos em museus? Se sim, quem são as mulheres gestoras de museus? Qual a trajetória 
dessas mulheres? Como as questões de raça, classe e gênero transversalizam a atuação das 
gestoras? Quais os possíveis impactos da gestão feminina nos museus? Quais são os limites e 
potencialidades de sua atuação profissional? É possível mapear elementos de poder, da política 
e de resistência na relação das mulheres com a ocupação de cargos de direção em museus?

Nesse sentido, o objetivo desse estudo é descrever e analisar a trajetória de mulheres 
gestoras de espaços museológicos, bem como sua intervenção profissional no campo. Assim, 
esse estudo buscará compreender e analisar o perfil e a trajetória profissional de mulheres 
gestoras de museus e identificar os desafios, as resistências, as potencialidades e barreiras das 
profissionais gestoras de museus, relativas ao gênero e suas interseccionalidades de classe e raça.

Revisão de Literatura 

Segundo Brulon (2019) e Oliveira e Queiroz (2017), as mulheres são historicamente majo-
ritárias na atuação no campo museal desde o início do século XX. Nos primeiros cursos ofertados 
para a atuação em museus, mulheres eram capacitadas apenas para cargos “técnicos”, mas não 
alcançavam cargos hierarquicamente elevados, “naturalmente” ocupados por homens, já que 
elas encontravam “barreiras simbólicas que as impediam de ocupá-los” (Brulon, 2019, p.6). Esse 
aspecto tem relação direta com a divisão sexual do trabalho em que as “habilidades femininas” 
seriam adequadas para o trato com as coleções, a arte e os acervos das instituições, relacionados 
com as esferas privadas e do cuidado destinadas às mulheres (Bourdieu, 2014). 

Segundo Scott (1986), o termo “gênero” começou a ser utilizado para explicar e refletir 
acerca das diferenças sociais baseadas no sexo. As mulheres historicamente foram associadas 
às tarefas do âmbito privado, como o cuidado com os filhos, o marido e as atividades domés-
ticas. Isso se deve à ideia de que elas são mais delicadas, frágeis e dóceis, importante para a 
manutenção do patriarcado e da dominação social masculina. Os homens, por sua vez, possui-
riam características necessárias à atuação pública, sendo vistos como fortes, provedores, ágeis, 
aventureiros, assertivos, o que faz com que o trabalho fora do âmbito doméstico tenha sido 
associado ao universo masculino. 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão 
androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos 
que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica 
que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social 
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do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos sexos, 
de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar 
de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às mulhe-
res; ou, no interior desta, entre a parte masculina (...) e a feminina (Bourdieu, 2014, p.18).

No início do século XX, as mulheres brancas foram conquistando mais espaço no mer-
cado de trabalho, impulsionadas pelo capitalismo que necessitava da ampliação do mercado 
consumidor e de trabalhadores/as como mão de obra barata (Saffioti, 1978). Esta mudança de-
mandou uma nova concepção “da condição feminina, rompendo com a imagem concebida da 
mulher até então, compatível com as tarefas familiares e domésticas” (Correa-Silva & Gonçalves, 
2020, p. 362). 

Segundo Correa-Silva e Gonçalves (2020), mesmo que as mulheres, atualmente, estejam 
inseridas no mercado profissional e cada vez ocupando mais espaço, ainda é preciso pensar nessa 
divisão sexual do trabalho, uma vez que persistem empecilhos no acesso a graus elevados na 
hierarquia do trabalho. Para explicar os “desafios” enfrentados por mulheres na ascensão pro-
fissional, Katherine Lawrence propõe o conceito de “Teto de Vidro”, cunhado nos anos de 1980, 
para explicar as barreiras enfrentadas por mulheres na ascensão profissional, fazendo com que a 
maior parte dos cargos de gestão sejam ocupados por homens e, quando elas os alcançam, há 
diferenças salariais, de legitimidade e preconceitos em relação à conciliação da vida profissional 
com os trabalhos domésticos e de cuidados (Correa-Silva & Gonçalves, 2020).  

Henderson, Ferreira e Dutra (2016), por sua vez, apontam que é possível ressignificar 
a teoria do “Teto de Vidro”, tendo em vista que as mulheres já ocupam cargos de liderança, ou 
seja, não haveria uma barreira que impede a todas e sim uma espécie de Labirinto que

ao contrário do teto de vidro, demonstra que as barreiras não são absolutas em um 
nível de cargo específico, mas transmite a ideia de uma viagem complexa em direção 
a um objetivo digno do esforço. No caminho para a liderança existem voltas, esperadas 
e inesperadas, mas o objetivo de alcançar as mais altas posições hierárquicas é claro e 
atingível, pois outras mulheres já o conquistaram (Henderson et al., 2016, p. 501).

O conceito de Labirinto é representativo do que vemos na atuação profissional de 
mulheres na gestão cultural brasileira uma vez que, em Belo Horizonte e na ABGC, é possível 
perceber que elas ocupam cargos hierarquicamente elevados, porém é importante entender 
de que maneira isso ocorre e as barreiras enfrentadas em sua trajetória e atuação profissional 
relativas ao gênero. 

Metodologia

A escolha por estudar questões de gênero já é, por si só, um desafio teórico-metodo-
lógico, uma vez que “as normas generificadas são ensinadas e permanentemente reguladas no 
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sentido de garantir distinções, diferenciações e demarcações entre homens e mulheres” (Paraíso, 
2012; p.30). Assim, é necessário pensar em ferramentas que sejam capazes de captar e explicitar 
as questões de gênero, triangulando métodos de coleta e análise que possibilitem que as diversas 
e diferentes vozes emerjam, produzindo um “texto polifônico e dialógico” (Andrade, 2012, p. 180).

Como uma primeira leitura do campo, realizamos pesquisa exploratória para identificar 
o sexo das/os ocupantes de cargos diretivos de museus de BH. As informações para este ma-
peamento foram extraídas da plataforma Mapas Culturais70, ferramenta do Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM). Pesquisando por museus e centros culturais de Belo Horizonte, foram identi-
ficadas 65 instituições e os respectivos e-mails de contato, meio pelo qual solicitamos o nome 
das/os atuais gestoras/es. Foram obtidas 51 respostas, sendo que 29 indicaram serem geridas 
por mulheres e 22 por homens. Esse breve mapeamento pode ser um indício de que elas são 
maioria na gestão museal belo-horizontina, corroborando com a importância da pesquisa, de 
modo a “suspender verdades para que possamos construir novos caminhos” (Paraíso, 2012, p.35).

A partir dos dados coletados na pesquisa exploratória pretendemos lançar mão da revi-
são bibliográfica e de entrevistas em profundidade individuais como forma de obter informações 
sobre a maneira de pensar, agir, refletir, reagir e sentir das entrevistadas em relação aos temas 
abordados. Os critérios de seleção de gestoras para participação na pesquisa foram delineados 
a partir da pesquisa exploratória. Serão convidadas as 29 gestoras que responderam ao e-mail 
enviado às instituições. Preferencialmente, as entrevistas serão realizadas presencialmente, mas, 
caso não seja viável, poderão acontecer via plataforma online (Google Meet). Como forma de 
auxiliar na análise dos dados e retomar impressões ocorridas durante as entrevistas, as mesmas 
serão gravadas.

A análise dos dados será iniciada ainda durante o processo de coleta, como forma de 
conduzir, estruturar e reajustar os passos subsequentes, caso seja necessário, a partir da escuta 
e transcrição dos áudios. Inicialmente pretendemos lançar mão da Análise do Discurso como 
ferramenta de interpretação e análise, uma vez que ela possibilita criar relações entre o dito e 
o não dito, entre “um discurso e suas condições de produção, ou seja, entre um discurso e as 
condições sociais e históricas que permitiram que ele fosse produzido e gerasse determinados 
efeitos e sentidos e não outros” (Mussalim, 2004, p.112). 

Considerações finais

Ao propor um estudo com mulheres que alcançaram posições profissionais hierarquica-
mente elevadas, que “naturalmente” se pensa que devam ser ocupadas por homens, é importante 

70 Pela plataforma é possível fazer filtros para pesquisas específicas, tais como: tipologia, cidade, es-
tado e temática dos museus cadastrados. Para o mapeamento, utilizei os filtros de estado e cidade. 
Disponível em: http://museus.cultura.gov.br/busca . Acesso em: 24 de out. 2021.
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refletir sobre quem são essas mulheres, seu lugar de fala (Ribeiro, 2017) e as entrelinhas de seu 
discurso como forma de compreender possíveis entraves, constrangimentos, silenciamentos e 
desafios enfrentados por elas.

Atravessando as reflexões percebidas na revisão bibliográfica, se faz necessário ampli-
ficar a voz de mulheres gestoras no âmbito do lazer, de maneira a identificar similitudes e dife-
renças nas trajetórias e desafios enfrentados por elas. Além disso, fica explicito que é importante 
sempre retomar os objetos de pesquisa e as verdades levantadas por estudos acadêmicos, uma 
vez que em trabalhos recentes (Brulon, 2019; Oliveira & Queiroz, 2017) foi percebido por outros 
pesquisadores que as mulheres não acessariam de maneira efetiva os cargos de gestão de mu-
seus no Brasil, o que pode ser algo que está em processo de mudança paradigmática, já que 
em BH foi percebido que elas são a maioria nesses cargos.
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A VISIBILIDADE DOS PERSONAGENS HOMOAFETIVOS DO SERIADO 
BAD BUDDY  

Joao Lucas de Almeida Campos

RESUMO: Este texto apresenta uma análise crítica da série de ficção Bad Buddy, 
enquanto experiência de lazer. Por meio dos personagens homoafetivos busco com-
preender como são retratados e as desconstruções do modelo heteronormativo. A 
metodologia de delineamento qualitativo contou com estudo bibliográfico e análise 
de conteúdo. A série avança ao trazer em sua narrativa protagonistas gays. Destaco 
em Bad Buddy a forma como a relação íntima dos personagens é retratada, sem 
esconder o romance e sem sexualizar os personagens. O desfecho não é marcado 
pela tragédia, o que é comum em narrativas LGBTQIA+. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações homoafetivas. Visibilidade. Seriados. Bad buddy. 

ABSTRACT: This paper is to carry out a critical analysis of the fiction series Bad 
Buddy, as a leisure experience. through its gay characters, understanding how they 
were portrayed and the deconstructions of the heteronormative model. Through 
the homo-affective characters, I seek to understand how they are portrayed and the 
deconstructions of the heteronormative model. The qualitative methodology relied 
on bibliographic study and content analysis. The series advances by bringing in its 
narrative gay protagonists. I highlight in Bad Buddy the way the intimate relationship 
of the characters is portrayed, without hiding the romance and without sexualizing 
the characters. The ending is not marked by tragedy, which is common in LGBTQIA+ 
narratives. 

KEYWORDS: Homosexual relation. Visibility. Series. Bad buddy.

Introdução

Assistir e comentar seriados é uma prática social de lazer cada vez mais frequente no 
cotidiano das pessoas. Conforme os avanços tecnológicos, novas possibilidades de consumo 
emergiram, dentre elas as produções audiovisuais em plataformas de streaming, “observa-se 
uma expansão considerável do consumo de produtos audiovisuais através da tecnologia de 
streaming, alterando significativamente o campo da produção audiovisual em todo o mundo” 
(Fagundes & Aneas, 2021, p. 64). 

Outro fator positivo com a ascensão dos streamings é a oportunidade de acesso de 
produções audiovisuais dos mais variados países, rompendo as barreiras continentais “O pro-
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cesso de globalização de produtos midiáticos proporcionado pelas tecnologias atuais resultou 
na disseminação de diferentes culturas em locais e regiões distantes” (Figueiredo & Souza, 2019, 
p.41).  O advento dos streamings possibilita o consumo de filmes e séries de produções diferentes 
das oferecidas pelo poder hegemônico de Hollywood. Uma gama de obras audiovisuais são 
apresentadas e aceitas pelos usuários da rede. 

Além disso, filmes e séries podem ser considerados produtos culturais geradores de 
significados, valores e entendimentos que podem reproduzir comportamentos do que é ou não 
aceitável na sociedade “essa ‘pedagogia’ tem regulado de forma importante questões referentes 
à classe social, etnia, gênero e sexualidade” (Fernandes & Siqueira, 2010, p.102). 

Alberto (2017, p.8) reforça a importância das obras audiovisuais “como uma possibilidade 
mais complexa de leitura da vida contemporânea, pela qual aprendemos com o que somos, 
mas também com o que não somos, na busca pelo olhar do outro, pela riqueza nas diferenças”. 
Pensamento que enfatiza a importância de estudar a representatividade em produções audiovi-
suais, principalmente, devido à necessidade de a sociedade ainda precisar discutir temas tabus, 
como as questões LGBTQIA+.

Verifico que alguns grupos sociais são esquecidos ou ganham pouco destaque nas 
produções midiáticas, como é o caso da população LGBTQIA+. A visibilidade que personagens 
homoafetivos têm na mídia ainda é ínfima. Embora nos últimos anos é possível identificar novas 
obras com personagens que representam a comunidade LGBTQIA+, mas, em muitos casos essas 
representações ainda estão carregadas de estereótipos negativos, justificando assim a impor-
tância de estudos sobre esta temática.  

Diante do exposto, proponho uma reflexão crítica sobre a visibilidade dos personagens 
homoafetivos Pat e Pran do seriado Bad Buddy, enquanto experiência de lazer, compreendo as 
possíveis rupturas dos padrões hegemônicos heteronormativos e identifico os traços dominantes 
que a série apresenta.

Metodologia 

Metodologicamente, trata-se de um estudo empírico de caráter qualitativo. De apreen-
sões teóricas já realizadas, constituindo-se também de uma pesquisa bibliográfica relacionada 
às temáticas lazer, representação, visibilidade e LGBTQIA+; e de caráter descritivo sobre a série 
tailandesa Bad Buddy. 

Utilizou-se também a Análise de Conteúdo para avaliar produções mediáticas e com 
isso realizar categorização e tipificações da obra através “das reconstruções das representações, 
os analistas de conteúdo inferem a expressão dos contextos” (Bauer, 2002, p.192).  As categorias 
de análise foram: descoberta da sexualidade dos personagens, possíveis rupturas dos poderes 
hegemônicos e família.
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A escolha da série Bad Buddy justifica-se pela repercussão que a produção teve no Brasil 
e em outros países, principalmente em relação ao engajamento nas redes sociais do Twitter.  No 
dia 17 de dezembro de 2021, a emissora GMMTV informou que a série ficou em primeiro lugar 
nos Trending Topics do Twitter, em alguns países, como o Brasil. Conforme a figura 1. 

Figura 1: 1° lugar nos Trending Topics do Twitter

Fonte: Twitter da GMMTV

Resultados 

Bad Buddy The Series teve o primeiro capítulo exibido no dia 29 de outubro de 2021 e o 
episódio final no dia 21 de janeiro de 2022. Uma comédia romântica que narra a história de dois 
vizinhos e suas famílias são rivais, essa rivalidade passou para eles como uma herança, mas 
cansados desse conflito, fazem uma trégua e começam uma amizade, que no decorrer da trama 
acaba por virar um romance. 

Ao longo da narrativa, os personagens de Pat e Pran vão se rendendo a suas vontades 
e desejos, descobrindo sua sexualidade, o que é um momento difícil para membros da comuni-
dade LGBTQIA+. Nessa perspectiva, o seriado aborda o tema da descoberta da orientação sexual 
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de forma leve, não tratando como se fosse um problema, o personagem Pat em uma das falas 
da série diz “talvez há muito tempo que eu goste de homens, eu não me importo com gêneros” 
(Pat, Bad Buddy). Essa fala indica que o personagem provavelmente sempre gostou de pessoas 
do mesmo sexo, mas devido aos padrões sociais que está inserido é necessário um processo 
de aceitação para ser quem realmente é. 

A forma como o tema é retratado pode contribuir para identificação dos espectadores 
que também estão passando por essa fase de descoberta, se enxergar nas telas pode gerar o 
sentimento de acolhimento de que não é inferior a ninguém.  A mídia ao retratar cada vez mais 
relações homoafetivas, pode normalizar esse tipo de relação para sociedade, e também exibindo 
demonstrações de afetos entre os personagens, assim como nas produções heterossexual, a 
figura 2 apresenta o primeiro beijo entre dos protagonistas. 

Figura 2 – O primeiro beijo

Fonte: Frame do episódio 5 de Bad Buddy The Series 

Faria (2010, p.112) afirma que a aceitação de pessoas gays está aumentando, “porém não 
é a homossexualidade que está sendo aceita, ela é tolerada desde que o modelo de relação 
afetivo-sexual seja o mesmo modelo ideal vigente do casal heterossexual, “bem-comportado”, 
monogâmica, estável”. Corroborando esse pensamento Iara Beleli (2009, p.117) ao mencionar as 
novelas, assim como é o caso das séries, aponta que “ao incorporarem as relações entre pessoas 
do mesmo sexo, as novelas também produzem um chamado à identificação, encapsulando os 
sujeitos em um modelo que remete às relações heterossexuais, pautadas por práticas que pa-
recem predefinidas e, portanto, não necessitam ser problematizadas”.
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Nessa perspectiva, Bad Buddy, segue traços do Dominante, em relação aos corpos dos 
protagonistas, que são representados por atores que segue os padrões de beleza midiáticos e 
também um perfil heterossexual, como caracteriza Martins et. Al. (2016, p. 378) “os homens gays 
“masculinizados”, consistem naquele que tem todos os atributos de um homem heterossexual, 
seja na fala, no jeito de andar e vestir. Homens que ao olhar sem muita atenção, passa-se facil-
mente por hétero”. Sendo essa representação uma forma da obra ser aceita principalmente pelo 
público fora da comunidade LGBTQIA+. 

Mas apresenta rupturas dos padrões hegemônicos ao trazer para debate que as rela-
ções homoafetivas não precisam se encaixar nos padrões heteronormativos, no episódio nove 
acontece um diálogo entre Pat e Pran, o personagem Pat chama seu namorado Pran de esposa, 
que é corrigido imediatamente pelo mesmo de forma carinhosa e leve, “me chamar de esposa 
faz você sentir superior a mim? Você não precisa nos chamar de marido e esposa, somos na-
morados” (Pran, Bad Buddy). 

Outro momento que a série avança no debate para romper com essas normas, é no 
episódio 10, quando acontece a primeira relação sexual dos protagonistas Figura 3, o ato em si 
não é mostrado, apenas insinuado, sem a necessidade de sexualizar os personagens. E ainda 
traz um outro debate, que o papel sexual de passivo não é considerado “mulher” da relação, 
mito que muitas vezes é tido como verdade na sociedade, principalmente para indivíduos não 
inseridos na comunidade gay. Almeida (2011) aponta que esse é um preconceito forjado pela 
cultura de mentalidade machista. 

Figura 3 – Relação íntima  

Fonte: Frame do episódio 11 de Bad Buddy The Series 
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No que tange a esfera familiar, Nascimento et al. (2020) faz uma análise sobre o reflexo 
do preconceito vivido por pessoas LGBTQIA+, infelizmente, aquele que pode começar dentro 
de casa e “tende a gerar situações de tensão e conflitos que fazem do ambiente familiar um 
espaço marcado por perseguição, medo e preconceito, manifestando a violência intrafamiliar 
de diversas maneiras” (Nascimento et al., 2020, p.7). 

Grande parte dos sofrimentos das vivências de homossexuais já inicia no próprio lar, 
ainda falta compreensão e preconceito dos familiares. Bad Buddy aborda esse discursão de 
forma leve e delicada, mostrando a importância do acolhimento dos familiares para os mem-
bros da comunidade LGBTQIA+. No episódio sete, mostra uma cena do cotidiano, entre Pran e 
seus pais, enquanto eles estão tomando café, e o pai dele indaga “e se o nosso filho trazer um 
homem para casa”, a mãe responde “se você for feliz com esta pessoa, vá em frente “. Essa cena 
por mais simples que pareça, mostra a importância de os pais respeitarem a orientação sexual 
de seus filhos e estarem abertos para o diálogo dentro de casa. 

Considerações Finais 

Bad Buddy, segue o modelo dos padrões hegemônicos, mas apresenta alguns sinais 
de rupturas, trazendo para debate questões importantes para comunidade LGBTQIA+. A produ-
ção avança ao trazer protagonistas gays, narrativa muitas vezes esquecida e silenciada pelas 
produções audiovisuais. 

Por meio dos personagens Pat e Pran retrata o romance de indivíduos gays, trazendo 
conflitos como todo relacionamento, mas que são passiveis de resolução e de ter um final feliz. 
Demonstrando que há diferenças na forma de relacionar e que ser diferente não significa algo 
ruim, bem como existir outras formas de amar, não apenas as dos padrões heteronormativos.

Alguns pontos de rupturas dos poderes hegemônicos foram abordados em Bad Buddy, 
aos desmistificar alguns mitos que estão enraizados na sociedade sobre as relações homoafetivas, 
tais como não existe “mulher” da relação, ser ativo ou passivo não é questão de masculinidade, 
e que pessoas gays não precisam enquadrar o relacionamento em padrões heteronormativos.  

A representatividade e visibilidade da população LGBTQIA+ em produções audiovisuais, 
contribui para a construção do processo de aceitação dos indivíduos pertencente a esta comu-
nidade, e também ao normalizar essas relações ajuda para redução do preconceito na socie-
dade.   Ademais, assistir seriados enquanto experiência de lazer, vai muito além de um simples 
entretenimento, podendo aguçar a nossa sensibilidade, despertar as mais diversas emoções, 
gerar reflexões e debates na sociedade, (Gomes & Gonçalves, 2019).

Barros (2014) afirma que as produções cinematográficas exercem influências nos espec-
tadores, podendo construir valores e representações sociais. Sendo assim, é de grande relevân-
cia dar visibilidade em produtos midiáticos para diferentes corpos e comunidades, retratando a 
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sociedade na maior pluralidade possível “temas tabus, são abordados nas telas, o que nos leva 
a pensar as questões de opressão, liberdade e resistência em uma dada sociedade” (Passos et 
al, 2021, p.3). 

A comunidade LGBTQIA+ é alvo constante de preconceitos, mas acompanhar uma his-
tória de amor como Bad Buddy, com todos os clichês que em geral, que geralmente só estão 
presente em obras de relacionamento heterossexuais, pode ser um acalento para os indivíduos 
gays, reforçando que todas as formas de amar são válidas. E que não há menor problema em 
amar alguém do mesmo sexo. Portanto, as séries podem dar visibilidade e representar uma 
comunidade que é invisibilizada pelos poderes hegemônicos

REFERÊNCIAS

Alberto, T. P (2017) Quando uma cena incomoda muita gente: “ Praia do Futuro “, estereótipos 
e a Sexualidade no cinema. Revista Tropos, v. 6, n° 1.

Barros, S. C. (2014) Cinema, homoerotismo e sociedade: uma leitura queer dos filmes mala 
noche, un chant d’amour e crepúsculo do caos. Revista Emblemas, v. 11, n. 1, 189-210.

Beleli, I. (2009) “Eles[as] parecem normais”: visibilidade de gays e lésbicas na mídia. Bagoas, 
n.04 p. 113-130.

Fagundes, C. S. & Aneas, T. G. (2021) Modelos em disputa: Uma análise dos lugares da Netflix 
e da HBO no campo da produção audiovisual. Ação Midiática, n. 21.

Faria, M. O. (2010) Mitos atribuídos às pessoas homossexuais e o preconceito em relação à 
conjugalidade homossexual e a homoparentalidade. Revista de Psicologia da UNESP 9(1).

Gomes, C. L & Gonçalves, M. M. (2019) Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça: Instigando 
o olhar por meio do cinema. In: GOMES, C.L. et all (Orgs.). Lazer, Práticas Sociais e Mediação 
Cultural. Autores Associados, pp. 9-25.

Laville, C. & Dionne, J. (1999) Construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas. Editora UFMG. 

Martins, L. et al. (2016) Homossexualidade e Corpos Estereotipado.  Revista Latino-Americana 
de Estudos em Cultura e Sociedade, V. 02, Ed. Especial, p. 370-380.

Nascimento, H. M. et al. (2020) História oral de LGBTs frente a revelação da identidade de 
gênero e orientação sexual. Brazilian. Jornal of Develop. v. 6, n. 11, p.88285-88299.

Passos, D.; Marini, A. & Patrocínio, I. G. (2021) “Fúria e poder sobre rodas”: questões de gênero 
e educação na série “irmão do Jorel”.  Educação: Teoria e Prática,v. 31, n.64.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

360 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DE PESSOAS LGBT PRATICANTES DE 
FUTEBOL

João Martins Nogueira Júnior

RESUMO: A presente pesquisa que busca analisar as práticas futebolísticas das pes-
soas declaradamente LGBT, objetiva a apresentação da mesma para uma discussão 
coletiva e consequentes contribuições para o destino e encaminhamentos do estudo. 
Investigar futebol, sexualidade e relações de gênero é a proposta deste estudo, cujo 
enfoque são os indivíduos praticantes de futebol na cidade de Belo Horizonte e que 
tem participado de torneios e campeonatos na cidade e em outras localidade do 
país. Esta pesquisa assumirá uma natureza qualitativa na coleta, descrição e análise 
dos dados, a partir de pressupostos etnográficos. Serão utilizados como instrumentos 
de coleta de dados o caderno de campo, a observação participante, questionários 
e entrevista semiestruturada aplicados junto aos integrantes de um dos times LGBT 
de futebol da cidade de Belo Horizonte, acompanhando-os durante os jogos, trei-
nos e momentos de sociabilidade. Uma breve aproximação com esses/as sujeitos e 
sua realidade, nos aponta para o fato que cada vez mais é crescente o interesse das 
pessoas LGBT em também usufruírem das práticas futebolísticas com seus corpos 
e sexualidades, os quais determinam as motivações e objetivos que cada um ao seu 
modo vivencia essa modalidade, confrontando os preconceitos e desestabilizando 
visões cristalizadas e cisheteronormativas, apresentando outras masculinidades/
feminilidades, desejos e sexualidades que fazem parte da diversidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: Etnografia. Futebol. Lazer. LGBT.         

ABSTRACT: The present research, which seeks to analyze the football practices 
of people who are openly LGBT, aims to present it for a collective discussion and 
consequent contributions to the destiny and referrals of the study. Investigating 
soccer, sexuality and gender relations is the purpose of this study, which focuses on 
individuals who practice soccer in the city of Belo Horizonte and who have participated 
in tournaments and championships in the city and elsewhere in the country. This 
research will assume a qualitative nature in the collection, description and analysis of 
data, based on ethnographic assumptions. The field notebook, participant observation, 
questionnaires and semi-structured interviews will be used as data collection 
instruments with the members of one of the LGBT football teams in the city of Belo 
Horizonte, accompanying them during games, training and moments of sociability. . A 
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brief approach to these subjects and their reality, points us to the fact that the interest 
of LGBT people is increasing in also enjoying football practices with their bodies and 
sexualities, which determine the motivations and goals that each one in their own way, 
they experience this modality, confronting prejudices and destabilizing crystallized 
and cisheteronormative views, presenting other masculinities/femininities, desires 
and sexualities that are part of human diversity.

KEYWORDS: Ethnography. Football. Leisure. LGBT.

Introdução

Associar o esporte, relações de gênero e diversidade sexual ainda hoje é um desafio, 
um espaço de disputa e resistência, em parte devido à construção histórica em que nascem e 
se pautam as atividades esportivas, quase que exclusivamente a partir do paradigma biológico 
e heteronormativo, mas que começa a ser questionado e revisto devido a outros paradigmas, 
pautados em novos estudos e na conquista de direitos das pessoas LGBT, além de iniciativas 
desse grupo no sentido de reivindicar oportunidades de práticas esportivas. É crescente no ter-
ritório nacional o número de praticantes e campeonatos de futebol voltados para a comunidade 
LGBT, como aqueles da “Champions Ligay”, mesmo a despeito do posicionamento de algumas 
pessoas que ainda encaram o futebol como um universo exclusivamente do masculino, onde 
ainda são perpetuadas práticas preconceituosas, ofensivas e violentas contra as pessoas LGBT.  

A discussão aqui apresentada deseja analisar as possíveis relações e tensões presentes 
no futebol, enquanto práticas radicadas no masculino e trazer para dentro dessa discussão outras 
formas de masculinidades/feminilidades.  Entretanto, a violência física, o bullying esportivo, não 
participação e exclusão é o que ocorre com essas pessoas em escala exponencial em ambientes 
onde a tolerância com corpos e comportamentos dissonantes dos estabelecidos parece não ser 
largamente cultivada (Camargo, 2012). 

Tal estudo focaliza-se na presença de praticantes LGBT nesse território conservador, viril, 
másculo e de atitudes homofóbicas, comumente caracterizado pelo meio futebolístico. Entretanto, 
o futebol praticado, vivido, discutido e teorizado no Brasil pode ser um modo específico entre 
tantos outros, pelo qual a sociedade brasileira fala, apresenta-se, revela-se, deixando-se, portanto, 
descobrir (DaMatta, 1982). Analisar a modalidade enquanto um aspecto de nossa sociedade nos 
abre um leque de possibilidades intrigantes e pertinentes uma vez que o futebol seria, ao mesmo 
tempo, um modelo da sociedade brasileira e um exemplo para ela se apresentar (Daolio, 2000).  

Justificativa

As práticas esportivas como modo de lazer, como o futebol, são vivências também 
entremeadas por possibilidades e tensões, que se fazem presentes em distintos âmbitos e con-
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textos, indicando a relevância de desvelar outras possibilidades para se problematizar o lazer 
que possam ir além do entendimento convencional — e restrito — que o define como mero 
apêndice do trabalho (Gomes, 2014). 

Os Estudos Feministas, Gays e Lésbicos, Queer e os movimentos e grupos sociais ligados 
a esses campos, vêm provocando importantes transformações nas formas de conhecer, no que 
pode ser conhecido, no que vale a pena conhecer (Louro, 2011). Esse fenômeno é provocado por 
novos atores, como os LGBT, que têm questionado uma masculinidade hegemônica também 
presente no meio esportivo.

Nesse sentido, cabe salientar que aspectos como manifestações de exclusão, limites, 
valorizações, liberdades e transgressões “estão ligados a uma prática discursiva determinada”, 
como lembra Foucault (2004, p. 21). A sociedade se constitui assim, a partir de múltiplos discur-
sos sobre o sexo e a sexualidade, estabelecendo relações de poder e elaborando um complexo 
dispositivo sobre o sexo e sobre os corpos dos indivíduos (Foucault, 1988). A instituição esportiva 
se apropriou desse discurso em suas normatizações sobre que corpos podem participar de suas 
práticas, principalmente no esporte competitivo. Tratar como objeto científico a participação 
das pessoas LGBT no futebol representa um contraste histórico e cultural que marca um deslo-
camento sobre a lógica do esporte como espaço de resistência e manutenção de uma ordem 
heteronormativa. Compreender o conceito de resistência permite examinar mais de perto as 
várias disputas e lutas de poder que ocorrem no e através do lazer e as maneiras como o lazer 
é usado para se opor ou mudar várias manifestações de dominação e status quo (Sharpe, 2017). 

O aporte teórico dos Estudos Culturais pode nos ajudar a compreender o foco dessa 
investigação, já que voltam-se para as inter-relações entre domínios culturais supostamente 
separados, interrogam-se sobre as mútuas determinações entre culturas populares e outras 
formações discursivas e atentam-se para o terreno do cotidiano popular e suas mais diversas 
práticas culturais (Escosteguy, 2010). 

Será necessário ainda considerar os conceitos de gênero e performatividade enquanto 
categorias analíticas, a partir de estudiosas que se debruçam sobre o tema (Scott, 2012; Bento, 
2006; Butler, 2003), para ajudar a compreender o público alvo desse estudo, cujo um dos enfo-
ques está voltado ao gênero como performatividade no universo de sujeitos declaradamente 
LGBT que vivenciam a prática futebolística.  

Associar o futebol e às construções de masculinidades/feminilidades nos possibilita 
visualizar como esses aspectos relativos ao gênero funcionam como um atravessador das ins-
tituições. Para Bandeira (2017) quando se aprende a jogar ou a torcer não estão em questão as 
melhores maneiras de se executar essas práticas, e sim o ingresso numa instituição repleta de 
significados. Já Camargo (2012) chama a atenção para a existência das regras que ditam como 
o esporte deve acontecer; as formas, como sendo o modo de jogar, que regulam performances 
e, ainda, as representações atreladas às inter-relações entre atores desse espaço (torcedores, 
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especialistas, profissionais). Goellner et al. (2010), postula a ideia de que em torno dessas repre-
sentações ocorrem gestos de protagonismo e travam-se embates por significação, reconheci-
mento e visibilidade. 

A problemática da sexualidade no esporte ainda tem vida longa para pesquisadores e 
pesquisadoras que se aventurarem no campo e desestabilizarem suas visões de mundo essen-
cialmente heterocentradas (Wagner, 2018). 

Objetivos

- Verificar e analisar as práticas futebolísticas das pessoas declaradamente LGBT 
enquanto espaço e vivência de lazer.

- Observar como se comportam esses indivíduos em vista dos padrões de masculi-
nidades/feminilidades vigentes em nossa sociedade especificamente no tocante à 
prática do futebol.

-  dentificar os discursos, as práticas e os símbolos que dispõem sobre a vivência das 
pessoas LGBT no universo futebolístico. 

Metodologia

A metodologia dessa investigação se pautará num diálogo com autores cuja produção 
se insere nos Estudos Culturais, Queer e de Gênero. Tal estudo será de natureza etnográfica, 
enquanto uma forma especial de operar onde o pesquisador entra em contato com o universo 
dos pesquisados, compartilha seu horizonte para, numa relação de troca, comparar suas próprias 
representações e teorias com as deles e tentar sair com um modelo novo de entendimento ou 
uma pista nova, não prevista anteriormente (Magnani, 2003). Esta pesquisa assumirá uma natu-
reza qualitativa na coleta, descrição e análise dos dados, a partir de pressupostos etnográficos 
que implica na recusa a uma orientação definida previamente, uma vez que a própria teoria se 
aprimora pelo constante confronto com dados novos, resultando em uma invariável bricolagem 
intelectual (Peirano, 2014). Os instrumentos de coleta de dados serão o caderno de campo, ob-
servação participante e entrevista semiestruturada, aplicados junto aos sujeitos nas situações 
dentro e fora dos jogos e práticas da modalidade e que integram um dos times da cidade Belo 
Horizonte, acompanhando-os durante os jogos, treinos e momentos de sociabilidade. 

Aproximações e considerações finais

Após os contatos com os grupos aqui focados e autorização dos mesmos para a reali-
zação da pesquisa, seguindo os procedimentos éticos mais usais como aprovação por comitê 
de ética em pesquisa e uso de termos de consentimento livre e esclarecido, serão levantadas 
informações gerais sobre os sujeitos para o início do acompanhamento do estudo aqui proposto. 
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A presente pesquisa sobre práticas futebolísticas de pessoas declaradamente LGBT, objetiva 
a apresentação da mesma para uma discussão coletiva e consequentes contribuições para o 
destino e encaminhamentos do estudo. 

É cada vez mais é crescente o interesse das pessoas LGBT pela prática do futebol, assim 
como o número de competições voltadas para esse público, tanto na cidade de Belo Horizonte 
como em todo território nacional. Um exemplo disso, são as competições organizadas pela 
LIGAY (Ligay Nacional de Futebol), como a “Champions Ligay”, que em sua primeira edição em 
2017, contou com a participação de 8 times semiprofissionais e amadores de futebol society. 
Essa liga possui uma diretoria executiva, que organiza as competições que acontecem em solo 
nacional, e afiliados composto pelos jogadores dos times. Seus participantes tem reivindicado 
com entusiasmo o direito de também usufruírem das práticas futebolísticas com seus corpos 
e sexualidades, os quais determinam as motivações e objetivos que cada um ao seu modo 
vivencia essa modalidade, confrontando os preconceitos e desestabilizando visões cristalizadas e 
cisheteronormativas, apresentando outras masculinidades/feminilidades, desejos e sexualidades 
que fazem parte da diversidade humana. 
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SOBRE (VIVÊNCIAS) FUTEBOLÍSTICAS: O QUE DIZEM HOMENS GAYS  
USUÁRIOS DO TINDER

Rodrigo Pereira Cardoso
Silvio Ricardo da Silva

João Martins Nogueira Júnior

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo entender como 
homossexuais do sexo masculino se relacionam com o futebol, A pesquisa é do tipo 
qualitativa do tipo exploratória, utilizou-se o aplicativo tinder como instrumento de 
abordagem aos participantes, além de um formulário digital que era enviado aos 
participantes que davam ̀ `match` .̀ Ao todo 100 pessoas preencheram o questionário 
e foram incluídos como sujeitos da pesquisa. Nesse recorte, foram avaliadas as rela-
ções que eles estabelecem com o futebol e o estádio. Constatou-se que a maioria 
não frequenta esses espaços, por associá-los a características negativas, como: a 
violência e o medo.

PALAVRAS-CHAVE: Futebol. Tinder. Estádio. Masculinidades. Sexualidade.

Resumen: Este trabajo de finalización del curso tiene como objetivo comprender cómo 
los hombres homosexuales se relacionan con el fútbol. La investigación es cualitativa 
y exploratoria, se utilizó como instrumento de acercamiento a los participantes la 
aplicación Tinder, además de un formulario digital que se envió a los participantes 
que dieron ``match` .̀ Un total de 100 personas completaron el cuestionario y fueron 
incluidos como sujetos de investigación. En este recorte se evaluaron las relaciones 
que establecen con el fútbol y el estadio. Se encontró que la mayoría no frecuenta 
estos espacios porque los asocia con características negativas, como violencia y 
miedo.

PALABRAS-CLAVE: Fútbol. Tinder. Estadio. Masculinidad. Sexualidad.
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INTRODUÇÃO

Eu sou um jogador de futebol e sou gay (El País, 2021).71 

27 de outubro de 2021, Josh Cavallo, lateral-esquerdo do Adelaide United (equipe de 
futebol da Austrália), ganhou destaque nos sites esportivos de todo o mundo ao tornar pública 
a sua homossexualidade.

A saída do armário já foi realizada por outros atletas ao longo da história, inclusive por 
jogadores de futebol, o pioneiro foi Justin Fashanu72 na década de 90 no Reino Unido. Mas ge-
ralmente acontece após o término da trajetória dos atletas, foi o caso de Thomas Hitzlsperger 
- meio campista alemão com passagens pela seleção - no ano de 2014, em entrevista ao jornal 
Die Zeit e veiculado no ano de 2020 pelo site Sport Buzz:

Estou assumindo minha homossexualidade porque quero continuar com a conversa 
sobre homossexualidade entre esportistas profissionais.

Eu nunca me senti envergonhado por ser quem eu sou, mas nem sempre foi fácil me 
sentar à mesa com 20 homens e ouvir piadas sobre gay (Sport Buzz 2020).

Camargo (2018), acerca do processo de saída do armário de jogadores de futebol pon-
dera; 

o [...] coming out (ou saída do armário) virou bandeira política e é empregado, mesmo em 
inglês, em todo o Ocidente. Atualmente causa polêmica no esporte por estar diretamente 
vinculado (particularmente, mas não apenas) com jogadores de futebol, que mantêm 
relações heterossexuais convencionais, apesar de boatos sobre práticas sexuais fora da 
heteronormatividade (p.2).

O que parece através de muitas entrevistas de jogadores a veículos midiáticos, é de que 
os homossexuais estão dentro dos clubes, só não se sentem seguros para expor sua orientação  
sexual. Como pode ser visto na fala de Troy Deeney, atacante do então jogador do Watford (ING), 
em reportagem veiculada pelo site Extra no ano de 2020.

71 Em um vídeo curto, distribuído em suas redes sociais e na de seu clube, Cavallo realizou a sua 
saída do armário. “Ao crescer, sempre senti necessidade de me esconder de mim mesmo porque 
tinha vergonha. Achei que não poderia me dedicar ao que gosto“ (EL PAÍS, 2021).

72 Filho de um nigeriano e uma guianense, Justinus Sony Fashanu nasceu em Hackney, um dos 
lugares mais pobres e afetados pelo crime de Londres. Em 22 de agosto de 1990, o tabloide bri-
tânico The Sun estampava a seguinte manchete: “Estrela do futebol de 1 milhão de libras: eu sou 
gay”.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

368 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Eu diria que provavelmente há pelo menos um jogador de futebol gay ou bissexual em 
cada time de futebol. Eles estão lá, estou 100% certo de que é assim. Se alguém assu-
misse, estou convencido de que na primeira semana haveria pelo menos cem pessoas 
que fariam o mesmo. O problema é que ninguém quer ser o primeiro (Extra,2020).

Os jogadores têm medo da sua masculinidade ser posta em cheque e ser questionada 
por agentes externos, isso faz com que quaisquer resquícios de feminilidade  sejam tolhidos e 
conformados. 

Nesse contexto homossexuais em sua infância,  enfrentam conflitos quanto a este en-
quadramento entre gênero, sexualidade e práticas esperadas, como destaca Silva Junior (2018)

[...] meninos, ainda muitos jovens, são incitados a apresentar um capital masculino que se 
espera na vivência de determinadas experiências motoras e que, por resistência àqueles 
que apresentam uma gestualidade e masculinidade destoante, afasta e desencoraja 
tantos outros a essa prática (p.25).

Louro (2014, p.25) traz uma importante reflexão quanto à construção dessas identidades.

não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas
características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou pensa
sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em
uma sociedade e em um dado momento histórico.

Nesse sentido, entender como homossexuais do sexo masculino se relacionam com o 
futebol, poderia ser um caminho para desvendar os motivos que levam ao ainda tabu no âmbito 
profissional da modalidade.

Objetivos

Objetivo geral
• Analisar de que forma o futebol atravessou/atravessa a história de vida de homens 

cis-gays.

Justificativa - referencial teórico

(...) enquanto a bola não rola, enquanto a bola não rola, quem joga bola não rebola73 (...).

73 Trecho do tema de abertura do programa ``Enquanto a bola não rola`` foi veiculado na Rádio Glo-
bo AM de São Paulo, e distribuído às afiliadas por todo o país. O mesmo reunia os comentaristas 
da equipe esportiva do dial, sendo exibido aos domingos.
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Por trás da aparente inocência do trecho, ele traz consigo representações ideais sobre 
o jogar futebol em nossa sociedade. Assim como as expressões rotineiramente ouvidas; Dar o 
sangue, chutar como um homem, entrar firme, chutar como uma  moça, ter gana, jogar com raça.

Sendo o gênero uma construção que se dá a partir da linguagem, como afirmam os 
pós-estruturalistas, onde a  “linguagem não designa somente as palavras, mas os sistemas de 
significação - as  ordens simbólicas - que antecedem o domínio da palavra propriamente dita, 
da leitura e da escrita” (Scott 1990 apud Silva 2016 p.158)

As palavras e expressões usadas ao longo do tempo contornam e conformam os sujeitos 
dentro de uma normalidade.

A norma é uma medida e um meio de produzir um padrão comum, e tornar-se um 
exemplo da norma não é esgotar a norma, mas é tornar-se sujeito a uma abstração do 
senso comum  (Butler, 2014, p.264).

Camargo (2018), ao falar da construção e  constituição do esporte a partir de uma visão 
de heteronormatividade, destaca:

Como uma instituição segregadora de gêneros, mantenedora do binarismo
masculino/feminino a partir da lógica heteronormativa o esporte agrega, em geral, indi-
víduos com esse tipo de discurso e de postura, das modalidades individuais às coletivas, 
onde as divergências no tocante à sexualidade são omitidas e as semelhanças com o 
padrão heterossexual são exasperadamente buscadas e desejadas (n,p.).

É preciso muita crença para confiar piamente que dos 3429 atletas inscritos na Premier 
League (ENG), La Liga (SPA), Série A (ITA), Ligue 1 (FRA) e Brasileirão (BRA) no ano de 2021, não 
tenha a presença de um único homossexual ou bissexual assumido em nenhum dos clubes 
participantes.

 Cabe salientar que o fenômeno não é uma exclusividade do futebol, se estendendo a 
outros esportes com grande repercussão midiática. Embora exista um avanço crescente no nú-
mero de atletas LGBTQIA + nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, como observado nos Jogos 
de Tóquio, segundo levantamento do site Outsports, 160 atletas se declaram pertencentes a sigla.

O apelo junto à opinião pública e aos torcedores parece ser definidores acerca da postura 
de dirigentes esportivos ao não tratar de questões inerentes à sexualidade dos atletas. Como 
pode ser observado no filme Mario (2018)74, onde dois jogadores de um mesmo clube, após serem 

74 Mario é uma produção suíço-alemã do ano de 2018, dirigida por Marcel Gisler que aborda a sem-
pre presente ameaça da homofobia no mundo dos esportes.Mário que dá título a produção, é um 
aspirante a jogador profissional de futebol na Suíça, lidando com suas dores e inquietações, tem 
a sua vida alterada quando Leon, um atleta recém chegado da Alemanha, chega ao seu clube, o 
Young Boys. 
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flagrados se relacionando afetivamente, precisam de todas as formas camuflar esse carinho.
A “vontade de saber sobre sexo” constituiu-se como um dispositivo histórico de poder 

das sociedades Ocidentais, que passaram a exercer controle de indivíduos e grupos por meio 
de instituições sociais e saberes, médicos, epidemiológicos, midiáticos, e afins (Foucault apud 
Camargo2018).

Brito (2021), pontua que ser homem no futebol brasileiro implica a exigência de  enqua-
dramento em  uma  dita masculinidade  heterossexual  e  cisgênera.

Metodologia

O problema de pesquisa será respondido por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo 
exploratória.

A pesquisa tipo exploratória  se pauta na busca do aprofundamento de um  conheci-
mento, quando a compreensão do fenômeno a ser estudado é insuficiente ou inexistente (Mattar, 
1999 apud Walter, 2013).

O instrumento inicial para coleta de dados será o aplicativo de relacionamentos Tinder75, 
onde será criado um perfil indicando os objetivos da pesquisa e a sondagem por matches em 
homens que se declaram gays ou bissexuais, buscando analisar suas respectivas vivências com 
o futebol.

Em um segundo momento após o interesse desses homens em participar da pesquisa, 
será enviado a estes um formulário tipo survey, a ser idealizado na plataforma google forms, com 
questões gerais visando conhecer os sujeitos da pesquisa. Além de uma segunda parte deste 
mesmo formulário com questões específicas envolvendo a temática da pesquisa; quer saber 
analisar de que forma o futebol atravessou/atravessa a história de vida de homens cis-gays/
bissexuais que utilizam aplicativos de relacionamento.

Acerca dos cuidados com a aplicação de questionários via internet Walter (2013), des-
taca que ``O uso de respostas obrigatórias pode evitar que hajam perguntas sem resposta; por 
outro lado, também pode induzir a dar qualquer resposta ou até mesmo abandonar a pesquisa`` 
(n.p). Neste sentido o critério e o cuidado com a escolha das perguntas se faz muito pertinente, 
devendo se obrigar o preenchimento tão somente de questões imprescindíveis ao desenvolvi-
mento da pesquisa.

A análise do conteúdo dos instrumentos de pesquisa, dar-se-á via o conceito de in-
terpretação hermenêutica de Pedro Demo, na obra Pesquisa E Informação Qualitativa onde se 

75 O aplicativo  é apontado pelos criadores como o mais popular do mundo para conhecer pessoas 
novas, estima-se que este já foi baixado mais de 350 milhões de vezes por seus usuários ao longo 
do mundo.  Nele é possível ainda se descrever e listar suas preferências tipificadas em hobbies, 
como interesses culturais, artísticos etc. Deslizando a tela para direita o usuário demonstra o in-
teresse pelo parceiro, que se correspondido desencadeia o match.
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estabelece patamares de análise, que vão além da subjetividade do pesquisador. Sejam elas: a 
análise sociohistórica, análise formal ou discursiva, análise semiótica, análise argumentativa e 
análise narrativa (Da Silva Gonçalves 2007).

Resultados

Fora criado um perfil no aplicativo tinder, indicando e explicitando os objetivos da pes-
quisa e uma breve apresentação do pesquisador, além disso no aplicativo é possível posicionar 
interesses que podem facilitar os ``matches` ,̀ nesse posicionamento optou-se por colocar adje-
tivos ou características que se relacionavam com a temática da pesquisa, sendo eles: futebol, 
esportes, futsal, educação, e-sports. O raio de localização para busca de matchs foi  de 160 km/s 
e não fora criado um filtro etário.

Para esse recorte do trabalho, colocar-se-á em evidência o segundo de quatro blocos 
de perguntas do questionário;  intitulado `` sobre o futebol ``que contemplou questões relacio-
nadas às preferências clubísticas e impressões gerais acerca do futebol e suas representações 
na sociedade, por parte dos sujeitos da pesquisa.

Gráfico 1:  Torce para algum time?

Fonte: Dados da pesquisa,  elaborados pelos autores.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

372 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Gráfico 2: Para qual time você torce?

Fonte: Dados da pesquisa,  elaborados pelos autores.

Nos dados acima no gráfico 1, a maioria dos respondentes disseram torcer para algum 
time (65). No entanto, quando fora pedido para citar para qual clube torcia, a maioria apontou  o 
não torcer em destaque (35). seguidos por Cruzeiro e Atlético-MG (29).

Gráfico 3: Você tem o hábito de frequentar estádios de futebol?

Fonte: Dados da pesquisa,  elaborados pelos autores.
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Os gráficos 3 e 4 trazem representações sobre o estádio de futebol na vida dos participan-
tes, a maioria respondeu não frequentar estádios de futebol, quando questionadas sobre fatores 
impeditivos para tal, apareceram as seguintes respostas ilustradas na nuvem de palavras abaixo.

Gráfico 4: No caso de não frequentar estádios de futebol, qual seria o(s) fator(es) 
impeditivo(s)?

Fonte: Dados da pesquisa,  elaborados pelos autores.

O ambiente, a distância, o medo e a violência, foram termos que aparecem em destaque 
como empecilhos para a frequência nos estádios. Curioso observar que as margens da repre-
sentação da nuvem, aparecem termos que dialogam com a sexualidade dos sujeitos, sendo a 
homofobia o mais evidenciado.
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Considerações finais

Por se tratar de uma versão inicial dos dados do trabalho de conclusão de curso, op-
tou-se por uma análise de um dos quatro recortes que compõem os dados da pesquisa. Nele 
pode-se ver qual é a relação estabelecida dos sujeitos da pesquisa com o futebol e o estádio, 
espaços dominados pelo meio masculino, cis-heteronormativo.                                         A linha da 
masculinidade parece ser a baliza para as representações de poder dentro das quatro linhas, 
quanto mais próxima de uma gradação tida como ideal, menores são e serão os julgamentos e 
as indagações quanto a conduta tanto de jogadores, dirigentes e torcedores que vão a campo. 
Por isso a insegurança e o receio destes homens gays em frequentar os estádios, podem ser 
compreendidas.
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PESSOAS LGBTQIA+ E LAZER: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DOS 
ÚLTIMOS 10 ANOS 

Fernanda Santos de Abreu
Keila Souza Pereira Oliveira

RESUMO: Este estudo consiste em um mapeamento das produções científicas dos 
últimos 10 anos, que abordam a temática do lazer das/para pessoas LGBTQIA+. A 
partir de uma abordagem qualitativa, a busca foi realizada nos bancos de dados do 
Google Acadêmico, Revista Licere (Revista do Programa de Pós-graduação Interdis-
ciplinar em Estudos do Lazer), Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL) e banco 
de dissertações e teses do PPGIEL/UFMG. Os resultados apontam para uma carência 
de estudos sobre a temática em questão, em que pese a relevância e pertinência 
das discussões apresentadas, as quais tem demonstrado avanço, sobretudo a partir 
dos últimos seis anos. Nessa direção, este trabalho possui grande importância não 
apenas para contribuir como o surgimento de novos estudos, mas ainda para dar 
visibilidade às disparidades, pluralidades e pautas de lutas e resistências, específicas 
da população LGBTQIA+.

PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento. Lazer. LGBTQIA+.

RESUMEN: Este estudio consiste en un mapeo de las producciones científicas de 
los últimos 10 años, que abordan la temática del ocio por/para personas LGBTQIA+. 
Desde un enfoque cualitativo, la búsqueda se realizó en las bases de datos de Google 
Scholar, Revista Licere (Revista del Programa Interdisciplinario de Posgrado en 
Estudios de Ocio), Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL) y una base de datos 
de disertaciones y tesis PPGIEL/UFMG . Los resultados apuntan a la falta de estudios 
sobre el tema en cuestión, a pesar de la relevancia y pertinencia de las discusiones 
presentadas, que han mostrado avances, especialmente desde los últimos seis 
años. En esa dirección, este trabajo es de gran importancia no solo para contribuir al 
surgimiento de nuevos estudios, sino también para dar visibilidad a las disparidades, 
pluralidades y agendas de luchas y resistencias, propias de la población LGBTQIA+.

PALABRAS-CLAVE: Producción de conocimientos. Ocio. LGBTQIA+.
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Introdução 

As discussões apresentadas neste estudo partem da compreensão de lazer como um 
tema bastante complexo que existe sob influência de diversos elementos, desde a sexualidade, 
sexo, gênero, raça, etnia e cultura, até as questões geográficas, econômicas, políticas, sociais, 
entre muitas outras dimensões e circunstâncias que definem e determinam a realidade de cada 
um de nós. Nesse sentido, não é possível tentar definir lazer sem considerar a questão “lazer 
para quem” (Barbosa et al., p. 16).  

À vista disso, apresentamos aqui um mapeamento das produções científicas dos últimos 
11 anos que abordam a temática do lazer das/para pessoas LGBTQIA+76. Este estudo é, portanto, 
de fundamental importância não apenas para o campo teórico e acadêmico, mas também no 
que diz respeito à democratização e visibilidade das pautas e lutas específicas desde público, 
pois, ainda que o lazer seja um direito social, demarcado no artigo 6º da Constituição Federal 
de 198877, há determinados seguimentos sociais que enfrentam sérias disparidades para sua 
apropriação de forma justa e igualitária, como é o caso das mulheres, negros (as), pessoas com 
deficiência, e o próprio público LGBTQIA+, foco deste estudo. 

Nessa direção, este trabalho se justifica pela necessidade de apresentar os avanços 
e lacunas presentes na produção do conhecimento voltada especificamente para o lazer da/
para população LGBTQIA+, segmento social marcado por diversos estigmas e padrões sociais 
e históricos que influenciam fortemente as relações objetivas e subjetivas entre tempo/espaço, 
sociabilidades e lazer. Tem-se por objetivo, portanto, apresentar e problematizar os estudos 
e pesquisas publicadas nos últimos 10 anos que relacionam o campo do lazer com o público 
LGBTQIA+. 

Metodologia

Este estudo é de natureza qualitativa em que de acordo Minayo (2001) trabalha com 
uma gama de significados, razões, crenças, valores e atitudes correspondentes a um espaço 
mais profundo das relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacio-
nalização de variáveis. O estudo foi construído a partir de um mapeamento nos bancos de dados 
do Google Acadêmico, Revista Licere, Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL) e banco 
de dissertações e teses do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer 
(PPGIEL) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As buscas foram realizadas através 

76 Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros, Queer, Intersexuais, 
Assexuais e mais.

77 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988, p.23).
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das palavras-chave: Lazer, LGBT, LGBTQIA+, utilizando o recorte temporal 2012 – 2022. A partir 
dos resultados, os estudos foram identificados, categorizados e analisados.

Resultados/Discussões 

Nas últimas décadas, o movimento LGBTQIA+ tem alcançado espaço e visibilidade 
considerável na sociedade brasileira, todavia, o aumento excessivo da homofobia, com diversos 
ataques a essa população, além da profusão de discursos conservadores e reacionários tem 
despertado maiores preocupações. Tal situação gera a exclusão das pessoas LGBTQIA+ dos 
espaços públicos e privados, inclusive daqueles reservados para o lazer (Soares, 2019). 

Nesse sentido, a busca por estudos que tratem do lazer das/para pessoas LGBTQIA+ 
no Brasil é de suma importância para expansão teórica e acadêmica, sobretudo no campo de 
Estudos do Lazer, que tem se concretizado de forma abrangente e multidisciplinar, o qual pode 
ser pensado ainda como uma experiência cultural com efeito direto de ações ativas de relações 
e lutas sociais que se organizam no dia a dia das camadas populares (Melo & Alves Júnior, 2003).

À vista disso o quadro 1 situado abaixo, apresenta estudos que discutem e relacionam o 
campo do lazer com a temática LGBTQIA+. A partir do mapeamento realizado, foram encontrados 
16 estudos os quais demonstram uma grande lacuna e carência na produção do conhecimento 
específica desta área, em que pese o avanço e crescimento de pesquisas se comparado às 
décadas anteriores. 

Quadro 1: Estudos sobre o lazer das/para pessoas LGBTQIA+

TÍTULO DO ESTUDO ANO DE 
PUBLICAÇÃO

BANCO DE DADOS/PLATA-
FORMA AUTORES (AS) 

Juventudes coloridas: 
sociabilidade, consu-
mo e subjetividade 

entre jovens LGBT em 
João Pessoa

2012 Google Acadêmico Mónica Franch

Lazer LGBT em Poços 
de Caldas/MG: um 

breve estudo
2014 Google Acadêmico

Aline Aparecida da 
Silva Freitas;

Luciane Ghiraldello

A balada GLS: des-
construindo o lazer 
dos homossexuais

2015 Google Acadêmico Shelton Ygor Joaquim 
De Cicco

O turismo LGBT em 
Brasília: desafios do 
lazer e da hospitali-

dade

2015 Google Acadêmico Agatha Rita Dorotéia 
Tavares Guerra
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Sexualidade, pre-
conceito e perfil 

socioeconômico dos 
frequentadores das 

áreas de lazer e/
ou turismo LGBT em 

Uberlândia-MG

2015 Google Acadêmico
Bruno de Freitas;

Anderson Pereira 
Portuguez

Impacto do turismo 
LGBT na cidade de 

Foz do Iguaçu
2016 Google Acadêmico Angelica Engel 

Schons

As cenas musicais 
como moldura analí-
tica do lazer noturno: 
homossexualidades 
masculinas em pers-

pectiva

2018 Google Acadêmico

Diego Eugênio Ro-
quette Godoy Almei-

da, Rosário Silvana 
Genta Lugli

Arrasani: lazer e diver-
são da arte drag na 

cena LGBT+ em Porto 
Alegre

2018 Google Acadêmico 

Bárbara Perachi Mat-
tos da Silva, Sandro 
Ouriques Cardoso

Dj, toca o som!” Entre 
a produção de festas 
e subjetividades na 
cena pop LGBT de 

São Paulo

2018 Google Acadêmico 
 Diego Eugenio Ro-

quette Godoy Almei-
da

Território e Lazer LGBT 
em Altamira 2019 Google Acadêmico Tarcízio Max Borges 

Soares

Mercado GLS como 
espaço de consumo, 
lazer e sociabilidade 
LGBT: visibilizando 

produções acadêmi-
cas

2019 Google Acadêmico
Luiz Braúna;

Benedito Medrado

Uma análise das 
políticas públicas de 
lazer para a popula-
ção LGBT em Belo 

Horizonte

2020 Google Acadêmico

Luiza Cupertino Xavier 
da Silva;

Hélder Ferreira Isaya-
ma

Diversidade sexual e 
políticas públicas de 
lazer para as pessoas 

LGBTTI

2020 LICERE
Danilo Augusto 

Santos Reis; Alberto 
Mesaque Martins



379Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Lazer, gênero e se-
xualidades no espaço 

urbano central de 
Erechim

2020 Google Acadêmico
Luiz Eduardo Minks 

Pereira; Marcos Sardá 
Vieira

Política e resistência 
no lazer noturno ho-

mossexual
2020 Google Acadêmico

Diego Eugênio Ro-
quette Godoy Almei-

da

As políticas públicas 
e as pautas lgbt+ no 

Brasil: O lugar do lazer
2021 Google Acadêmico

Luiza Cupertino Xavier 
da Silva

Cathia Alves

Hélder Ferreira Isaya-
ma

Os estudos destacados no quadro acima, problematizam questões diversas e bastante 
complexas abrangendo diferentes contextos, territórios, espaços, tempos e gerações. As dis-
cussões evidenciam não só as barreiras e adversidades para apropriação do lazer pelo público 
LGBTQIA+, mas destacam ainda às experiências, sociabilidades e questões referentes ao con-
sumo por este público nos diferentes espaços de lazer, expondo, com isso importantes pautas 
de lutas e resistências para ampliação, democratização e efetivação de políticas públicas nesta 
área de referência.

Nessa perspectiva, acredita-se que as transformações ocorridas e as que ainda estão 
por vir, apresentam importantes benefícios à comunidade LGBTQIA+, as quais vão, gradativamen-
te, ressignificando o olhar social em busca de maior receptividade das diferentes identidades 
sexuais, rompendo padrões socioculturais considerados seguros e estáveis (Guerra et al., 2018).

Isto posto, apesar de serem poucos e estarem despontando principalmente a partir do 
ano de 2015, os estudos encontrados apresentam discussões de extrema relevância não ape-
nas para o campo teórico do lazer e/ou para a expansão da produção científica referente a esta 
população, mas contribui ainda com o incentivo para novas pesquisas, além de ampliarem as 
reivindicações por direitos dando maior visibilidade às pautas LGBTQIA+.

Considerações finais 

A partir do desenvolvimento deste estudo, percebeu-se uma lacuna na produção do 
conhecimento referente a temática do lazer voltada para o público LGBTQIA+, em especial no 
que se refere a produção de dissertações e teses do Programa de Pós-Graduação Interdiscipli-
nar em Estudos do lazer (PPGIEL/UFMG). Essa carência também é percebida, na RBEL que é a 
Revista Brasileira de Estudos do Lazer.

Tais fatos demonstram uma emergência no avanço do campo teórico e acadêmico, de 
forma plural e inclusiva, dando destaque a este grupo social que enfrenta em sua construção 
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histórica, social e política, sérias desigualdades de acesso e apropriação de direitos sociais bá-
sicos e fundamentais à existência humana.

Não obstante, ainda que de forma sutil, os estudos nesta área têm avançado princi-
palmente nos últimos seis anos (2015 – 2022), o que pode ser efeito direto das lutas dos grupos 
sociais mais vulneráveis, como é o caso da população LGBTQIA+. Tais conquistas impactam não 
somente no âmbito acadêmico, mas ainda no contexto social, público e privado.

Assim, este estudo contribui com a expansão de novos olhares e perspectivas, podendo 
influenciar e incentivar não apenas novas pesquisas e análises, de forma crítica e reflexiva, pro-
porcionando maior visibilidade às pautas, e pluralidades de realidades e vivências de lazer neste 
contexto, mas pode ainda contribuir com a democratização e efetivação de políticas públicas 
de lazer direcionadas a esse grupo social.

REFERÊNCIAS

Barbosa, C., Liechty, T., & Pedercini, R. (2013). Restrições ao Lazer Feminino: Particularidades 
das Experiências de Lazer de Mulheres Homossexuais. LICERE - Revista Do Programa De 
Pós-graduação Interdisciplinar Em Estudos Do Lazer, 16(2). https://doi.org/10.35699/1981-
3171.2013.653

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Diário Oficial 
da União. Senado Federal: Brasília, 1988.

Guerra, A. R. D. T., Wiesinieski, L. C. B. da S., & Brasileiro, I. L. G. (2018). Lazer e turismo LGBT em 
Brasília/DF sob a perspectiva da hospitalidade. Cenário: Revista Interdisciplinar em Turismo e 
Território, 6(11), 85–91. https://doi.org/10.26512/revistacenario.v6i11.18268

MELO, V. A & ALVES JÚNIOR, E. D. (2003) Introdução ao lazer. Manole, Barueri.

MINAYO, M. C. (2001). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis.

SOARES, T. M. G. (2019). Território e Lazer LGBT em Altamira. Pará.



381Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

É POSSÍVEL VIVENCIAR LAZER DENTRO DE UMA UNIDADE PRISIONAL 
LGBT?

Felipe Rodrigues

RESUMO: Este trabalho tece breves considerações sobre a compatibilidade da 
vivência do lazer em um ambiente prisional, a sua potencialidade como estratégia 
para melhor convívio interpessoal intramuros. A limitação espacial das prisões não 
impede a fruição do lazer. Este, ao ser entendido como um direito social que decorre 
da própria necessidade humana, requer ser disponibilizado a todas as pessoas, sen-
do sua vivência, em especial, para o público prisional LGBT+, canal facilitador para 
criação de laços de pertencimento e que pode amenizar abandono afetivo familiar 
sofrido por parcela considerável.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Recreação. Unidade prisional. LGBT.

ABSTRACT: This article makes brief considerations about the compatibility of leisure 
experience in a prison environment, its potential as a strategy for better interpersonal 
interaction within the prison walls. The spatial limitation of prisons does not prevent 
the enjoyment of leisure. This, when understood as a social right that stems from 
human need itself, requires to be made available to all people. And its experience, 
especially for the LGBT+ prison public, is a facilitating channel for the creation of 
bonds of belonging, which can alleviate abandonment affective family faced by a 
considerable portion.

KEYWORDS: Leisure. Recreation. Prison unit. LGBT.

As pessoas em privação de liberdade, quando praticam, voluntariamente, atividades 
lúdicas, que lhe dão prazer, dentro de uma unidade prisional, estão a vivenciar lazer? Colocando 
de outra forma, a perda temporária da liberdade desnaturaria a possibilidade de se ter lazer?

Se compreendermos o lazer como uma experiência realizável no tempo liberado do 
trabalho, a prática somente ocorreria, consequentemente, naquelas poucas unidades prisio-
nais em que são oferecidas as pessoas privadas de liberdade oportunidade de desempenhar 
internamente uma atividade laboral. Isso reduzia o alcance do lazer nas prisões brasileiras. Não 
é que as pessoas em privação de liberdade se neguem a trabalhar, ao contrário, quase todas 
reivindicam essa oportunidade seja no intuito de abater parte do período de pena aplicada pelo 
Poder Judiciário, seja para auferir alguma renda financeira necessária para a compra de itens 
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básicos dentro de uma prisão. Trabalhar nem sempre é uma opção disponibilizada a pessoa em 
privação de liberdade, sendo as vagas escassas.

L azer  é  um d i re i to  soc ia l ,  internac ional  (prev is to,  por  exemplo,  na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Tratado Internacional dos Direitos 
Eco n ô m i cos ,  S o c i a i s  e  Cu l tu r a i s ,  Re g r a s  M í n i m a s  de  N e l s o n  M a n de l a )  e 
constitucionalmente assegurado (art. 6º, caput, art. 7º, inciso IV, art. 213, §3º e 227, caput, da  
CF/88). No plano de reconhecimento de um direito, vejo como impertinente (e já adianto meu 
ponto de vista) atrelar a vivência do lazer ao exercício de um trabalho, ainda que com este so-
cialmente possa se relacionar.

A limitação territorial a qual estão sujeitas as pessoas detidas não afigura, em si, um 
obstáculo, pois, convenhamos, tal limitação existe, em maior ou menor grau, para todos. Os 
indivíduos que não cumprem pena de prisão contam, também, com certa limitação espacial 
para realização de suas atividades. Eu posso querer praticar snowboard nas pistas de gelo exis-
tentes nos Alpes Suíços, mas, para tanto, morando no Brasil, preciso de passaporte com visto 
que permita entrada na Europa e, sobretudo, recursos financeiros suficientes para cobrir todas 
as despesas que envolve a execução desse desejo. O direito de ir e vir é relativo, muitas vezes 
materialmente inviabilizado. Em maior ou menor grau, a limitação espacial existe para todos e 
ela acaba por estreitar ou influenciar as opções de lazer.

A privação de liberdade imposta por cumprimento de pena inviabiliza certas atividades, 
mas não impede todas as formas de vivenciar lazer. Existem opções que requer pouco espaço 
(leituras, jogos, artes, danças, esportes) e, nesse sentido, a limitação da liberdade não se mostra 
um argumento suficiente para pretender afastar a ideia de lazer das unidades prisionais. Quem 
sofre pena de reclusão não deveria perder a capacidade de escolher, voluntariamente, dentre 
o leque de opções que se apresenta possível no espaço disponível, aquelas atividades que lhe 
dão prazer.

Adoto a compressão de lazer defendida por Gomes (2014), que o entende como uma 
necessidade humana e dimensão da cultura. São práticas sociais vividas localmente e que se 
destinam ao desfrute da vida. Possuem traços de ludicidade e abarca uma multiplicidade de 
vivências contextualizadas. Enquanto manifestação da cultura, o lazer se constitui em práticas 
historicamente situadas, devendo ser entendidas considerando a sua época, a partir de quem 
as realiza, as influências com o trabalho, a educação, a política, a economia, dentre outros com-
ponentes de uma complexa rede social de interações.

Ao compreender o lazer como necessidade humana, tem-se reconhecida a sua essen-
cialidade e presença em qualquer agrupamento social, o que, aliás, coaduna com a necessidade 
de ele ser protegido como um direito social fundamental e garantido a todos.

Em uma unidade prisional, o lazer ganha ainda mais importância, sendo um meio fa-
cilitador de interação entre pessoas que dividem o mesmo espaço físico, precisam conviver e 
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se respeitar, cooperar mutuamente. Na interação, percebemos e conhecemos o outro e, assim, 
o lazer favorece o convívio e a criação de laços de pertencimento, especialmente relevantes 
a população carcerária LGBT+, que marcadamente enfrenta os desafios do abandono familiar.

Em pesquisa realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos, aponta-se que nas unida-
des prisionais respondentes a sua consulta somente 40% das pessoas LGBT+ possuem nome de 
visita cadastrada nos registros institucionais. E mais, o registro não significa que a pessoa cus-
todiada necessariamente receberá aquela visita previamente cadastrada. “Ou seja, a proporção 
de pessoas LGBT que efetivamente recebem visita é ainda menor que esse número. Esse tipo 
de dado reitera os relatos de abandono familiar narrados pelos LGBT, sobretudo da população 
de travestis e mulheres transexuais.” (Brasil, 2019, p. 25)

O problema do abandono afetivo extramuros sofrido por membros da comunidade LGBT+ 
antecede a privação de liberdade, esta somente agravando o isolamento social. Pessoas que 
não raro são rejeitadas pela família já na juventude e, muitas indo parar nas ruas, desamparadas, 
buscam estratégias cotidianas de sobrevivência e de escapar da violência.

O lazer, certamente, está longe de compensar o abandono afetivo por quem o sofre. Não 
o penso nesses termos. Todas as pessoas deveriam poder contar com a assistência, o cuidado 
familiar e, principalmente, deveriam viver a experiência de serem amadas, respeitadas por seus 
parentes, sobretudo aqueles mais próximos. A falta deixa um buraco que o lazer não tampa.

Pessoas em geral que sofrem do abandono afetivo, membros da comunidade LGBT+ 
em particular, penso que podem, contudo, encontrar no lazer (na dança, na música, nas artes 
como um todo) maneiras de extravasar sentimentos reprimidos desde a infância, de estabelecer 
laços de afeto com terceiros para escapar do isolamento. O lazer nesse sentido pode revela-se 
emancipatório, facilitando enfrentar as pressões vividas no meio social. Lazer emancipatório que 
se traduz também subversivo, sendo canal por onde reverbera a liberdade para o indivíduo ser 
o que é ou de sonhar a ser. Nessa perspectiva, Isayama (2002) observa:

que o lazer se pode constituir, também, em espaço possível de lutas contra as injustiças 
presentes em nosso contexto, em busca de mudanças na ordem social e cultural, e na 
intenção de concretizar uma sociedade mais justa e igualitária, que respeite as diferenças, 
e que crie possibilidades de participação cultural e de democratização social. Por isso, 
sem abrir mão de suas características fundamentais de descansar e divertir, ao invés 
de disfarçar as contradições sociais presentes em nosso meio, o lazer pode auxiliar a 
desmascarar e aguçar a consciência dessas contradições (p. 4).

No Brasil, existe uma lei ordinária que estabelece como as penas criminais impostas 
pelo Poder Judiciário devem ser cumpridas. Tal lei prevê direitos e obrigações às pessoas con-
denadas, além de deveres ao Estado. É conhecida como Lei de Execução Penal, usualmente 
referida simplesmente pelo acrônimo LEP. Foi publicada em 11 de julho de 1984, em data anterior, 
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portanto, a promulgação da Constituição Federal vigente, que é de 1988.
Os membros do Congresso Nacional, quando elaboraram a Lei de Execução Penal 

(Brasil, 1984), preferiram, em vez de usar o vocábulo lazer, adotar no texto da lei ordinária o 
vocábulo recreação. Ao redigir a LEP, usaram o termo recreação seguindo, provavelmente, a 
terminologia adotada no documento internacional Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos, 
de 1955. (ONUDC, 2015)

A expressão recreação, contudo, tem dimensão mais restrita. Como explica Marcassa 
(2004), “está intimamente relacionada à própria história da educação, da escola e, especialmen-
te, do ensino público primário” (p. 196). Tem estreita relação com as práticas da educação física 
e do esporte e carrega a ideia de atividades para fins de disciplina do corpo. Insere-se dentro 
de uma concepção em que o ócio era mal visto e as atividades deveriam ter caráter civilizador. 
Com o tempo, embora outros sentidos foram sendo atribuídos ao termo, “com a emergência dos 
estudos provenientes da sociologia do lazer, a recreação perde importância diante do destaque 
dado a esse fenômeno” (Marcassa, 2004, p. 202).

Por conta dessa raiz histórica ligada ao termo recreação e por entender, ainda, que “o 
lazer vai além da mera ‘realização de atividades’, sendo um campo autônomo, dotado de carac-
terísticas próprias, que ocorre em um tempo/espaço específico” (Gomes, 2003, p. 297), melhor 
teria sido a adoção pelo parlamento do vocábulo lazer na lei ordinária. De todo modo, a LEP hoje 
requer ser lida a luz da Constituição Federal e foi recepcionada pela ordem vigente naquilo que 
não afronte os direitos consagrados pelo constituinte.

A luz da Constituição Federal, onde se lê, na lei ordinária, recreação temos lazer. O 
parlamento nem sempre emprega nas produções legislativas a terminologia mais atualizada 
ou preferida pela academia e, nesse caso específico, não poderia espelhar na LEP o vocábulo 
empregado na Constituição Federal, pois essa é de data posterior àquela. Cabe ao intérprete da 
norma fazer a leitura mais harmônica e compatível à ordem vigente.

Lazer é um direito social, constitucionalmente assegurado, não havendo esse status 
expressamente para recreação. Não usar o termo adotado pela lei ordinária de forma abrangente 
(sinônimo a lazer) implicaria limitar a dimensão do direito social e resguardar, juridicamente, ape-
nas parte de um conteúdo. Mais do que isso, poderia implicar em leitura excludente. Censurável 
afirmar que as pessoas presas tem direito na lei ordinária a recreação, e não a lazer. Garantido 
na Constituição a todas as pessoas indistintamente, lei ordinária não tem força para afastar esse 
direito. A leitura juridicamente compatível, portanto, é o intérprete assumir os termos como si-
nônimos. A ausência de padrão terminológico, no caso em tela, decorre do contexto histórico 
em que os documentos foram elaborados.

O lazer, no que concerne aquelas práticas que são compatíveis a situação de restrição 
temporária da liberdade, não pode (ou não deveria) ser obstado, impedido de ser vivenciado 
dentro de uma unidade prisional. Aliás, sendo um direito social, de natureza prestacional, é dever 
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do estado viabilizar, fomentar seu exercício. Não cabe apenas ao estado deixar acontecer, mas 
é seu papel fazer que aconteça.

O lazer, aliado a outras ações, como capacitação e especialização para o desempenho 
de um ofício, oferta de vagas de trabalho para egressos, acesso à educação, orientação psico-
lógica e assistência social, embora possa eventualmente ajudar em um propósito de integrar 
socialmente pessoas em privação de liberdade, não deve ser pensado exclusivamente com esse 
viés pragmático. Precisa ser viabilizado nas unidades prisionais, ainda que hipoteticamente se 
mostre incapaz de melhorar índices de reincidência delitiva, visto ser uma necessidade humana, 
reconhecido como direito essencial ao ser humano, e isso basta. Rechaço o caminho de defender 
a implantação de um direito fundamental mirando em benefícios corretivos que possa advir. O 
lazer, essencialmente, se presta a satisfazer quem o realiza, sendo uma prática livre e desinte-
ressada, voltada ao desfrute da vida e fruição da cultura. O benefício é preponderantemente 
particular, conquanto possa ser realizado de forma coletiva. O lazer gera satisfação pessoal, 
bem-estar a quem o exerce de livre vontade. Ao estado cabe viabilizar o exercício de múltiplas 
formas de lazer, pode até eleger e incentivar as práticas que reputa mais educativas, mas sem 
descurar para o fato de lazer e educação não serem expressões sinônimas, isto é, deve permitir 
que as pessoas também se entretenham com conteúdos que os administradores públicos de 
ocasião julguem como sendo menos enriquecedores.

Tentei condensar, neste resumo expandido, algumas reflexões que desenvolvo em pes-
quisa de mestrado no Programa Interdisciplinar de Estudos do Lazer/UFMG, não me furtando 
de marcar posições interpretativas. Por ser um resumo, torna-se inviável concatenar e desen-
volver melhor as ideias aqui lançadas, o que espero ter a oportunidade de fazer ao longo do 2º 
Congresso Científico da RIEC (Lazer, Corpos e Estudos Culturais).
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AS CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E O 
COMPORTAMENTO MOTOR DE IDOSOS
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RESUMO: O lazer pode ser vivenciado, dentre outras formas, através da utilização 
de espaços públicos por determinados grupos sociais. Um grupo social que vem 
crescendo de maneira exponencial, é o de idosos, o que caracteriza um quadro de 
envelhecimento mundial. Os espaços públicos de lazer são fundamentais para a 
qualidade de vida do idoso, na medida em que oferecem atividades de vida diária 
que colaboram para a manutenção da sua independência e autonomia. Este estudo 
foca em um espaço público específico, as praças, que podem estimular as altera-
ções biológicas, psicológicas e sociais, para que sejam contínuas e progressivas dos 
indivíduos que estão em processo de envelhecimento. Assim entender como estes 
espaços públicos de lazer estão caracterizados e o suporte que oferecem para o 
comportamento motor do indivíduo idoso, é relevante para que ações possam ser 
formuladas e implementadas através de políticas públicas. Com base no exposto, o 
objetivo dessa pesquisa foi propor uma escala para descrever o suporte de espaços 
públicos de lazer para o comportamento motor do indivíduo idoso. Para alcançar 
esse objetivo, foi adotada metodologia quantitativa observacional, a partir de uma 
escala de descrição aplicada em praças públicas da Regional Oeste, na cidade de 
Belo Horizonte. Durante a aplicação desta escala através da observação, ajustes 
iniciais foram sendo realizados para composição de suas categorias.  

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento motor. Envelhecimento. Lazer. Políticas públi-
cas. Praças.

ABSTRACT: Leisure can be experienced, among other ways, through the use of public 
spaces by certain social groups. A social group that has been growing exponentially 
is the elderly, which characterizes a picture of global aging. Public leisure spaces are 
essential for the quality of life of the elderly, as they offer activities of daily living that 
contribute to the maintenance of their independence and autonomy. This study focuses 
on a specific public space, the squares, which can stimulate biological, psychological 
and social changes, so that they are continuous and progressive in individuals who 
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are in the aging process. Thus, understanding how these public leisure spaces are 
characterized and the support they offer for the elderly individual’s motor behavior is 
relevant so that actions can be formulated and implemented through public policies. 
Based on the above, the objective of this research was to propose a scale to describe 
the support of public leisure spaces for the motor behavior of the elderly individual. 
To achieve this objective, an observational quantitative methodology was adopted, 
based on a description scale applied in public squares in the Western Region, in the 
city of Belo Horizonte. During the application of this scale through observation, initial 
adjustments were made to compose their categories.

KEYWORDS: Aging. Leisure. Motor behavior. Public policy. Squares.

Introdução

O lazer simboliza, na concepção de Gomes (2004), a necessidade de fruição, de maneira 
lúdica, das inúmeras práticas culturais, em cada contexto, construídas socialmente. Ao tratar 
do lazer como fenômeno social, político, cultural e historicamente situado, a autora elenca três 
componentes: (i) ludicidade, (ii) manifestações culturais e (iii) tempo/espaço social.

Estabelecendo relação com a educação, a natureza, a economia e a política, o lazer 
é compreendido como direito social, segundo a Constituição Federal de 1988 e como uma 
ferramenta na promoção da saúde. Tal condição pode ser estimulada através da utilização dos 
espaços públicos de lazer por diversos grupos sociais. Um grupo social que vem crescendo de 
maneira exponencial, é o de idosos, o que caracteriza um quadro de envelhecimento mundial. 

Os espaços públicos de lazer são fundamentais para a qualidade de vida do idoso, na 
medida em que oferecem atividades de vida diária que colaboram para a manutenção da sua 
independência e autonomia. Tais espaços públicos de lazer como, por exemplo, neste presente 
estudo, as praças, são cenários de extrema importância na realização das atividades de vida 
diária (AVD) pelos idosos, através da prática da atividade física e socialização ao ar livre.

Na medida em que o ser humano interage com o ambiente nascem situações nas quais 
o organismo precisa ser competente, sendo vista como uma expressão de adaptabilidade do 
organismo e um ganho de competência. (Manoel, 1988).

Justificativa

Sintetizar dados e informações referentes aos espaços públicos livres de lazer, como 
as praças, é relevante para relacionar a utilidade desses ambientes e seus equipamentos ao 
comportamento motor dos idosos, reconhecendo suas potencialidades e fragilidades. 
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Objetivo

Propor uma escala para descrever o suporte de espaços públicos de lazer para o com-
portamento motor do indivíduo idoso.

Base teórica

Lucas e Cleps (2020) enfatizam a relevância do lazer como uma vivência inerente ao 
espaço e à vida urbana, já que é na cidade que tal atividade se concretiza expressivamente. 
Baldissera (2011) identifica que ao pensarmos em um espaço público intrinsecamente, vem a 
concepção de um local com muitas pessoas com animação e vitalidade; a conexão com a malha 
urbana, com outros lugares públicos e privados, atributos físicos e espaciais e disponibilidade 
de usos constituem a atratividade destes lugares, como por exemplo, a praça.

A praça foi de extrema importância para o desenvolvimento das relações sociais, por 
ser um ponto de convergência da população urbana, que se direcionava a ela para a realização 
de atividades ao ar livre. Na história, a praça é um dos mais significativos espaços urbanos das 
cidades brasileiras (Robba & Macedo, 2002).

As cidades brasileiras, não diferente do resto do mundo, apresentam um aumento no 
envelhecimento da população não se caracterizando como um fenômeno isolado. A cidade de 
Belo Horizonte, localizada no Estado de Minas Gerais, possuía uma população de 2.375.151 mi-
lhões de habitantes, no ano de 2010, quando foi realizado o último censo; conforme estimativas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, sua população estimada foi de 
2.501.576 milhões de habitantes. E, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), em 2019, a cidade tinha aproximadamente 370 mil habitantes acima de 60 anos.

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), o envelhecimento da população 
é um fenômeno global que necessita de ação local, regional nacional e internacional.

O processo de envelhecimento, na visão de Santos (2010), são alterações biológicas, 
psicológicas e sociais que ocorrem no organismo. O envelhecimento ativo, delineado com base 
na concepção do bem-estar físico, mental e social, é compreendido por Moraes e Moraes (2019) 
como a capacidade de autonomia e independência na realização das atividades da vida diária, 
como por exemplo, a ida e permanência em praças.

O conhecimento de como estas praças estão caracterizadas para o ganho de adaptações 
dos idosos na interação com este ambiente é entender como o comportamento motor desse 
grupo social se manifesta. Aspectos essenciais para o entendimento do comportamento motor, 
segundo Manoel (1988), são a continuidade e a progressividade; na medida em que o ser hu-
mano interage com o ambiente surgem ocasiões em que o organismo tem que ser competente. 

O envelhecimento caracterizado como um processo de perda, no sentido de uma involu-
ção morfofuncional e o comportamento motor por ganho contínuo e progressivo de adaptações, 
o qual o indivíduo está submetido.
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Metodologia

A presente pesquisa adota abordagem quantitativa observacional. Na construção ini-
cial do instrumento, foram elaboradas as categorias (i) localização, (ii) acesso e (iii) permanência 
alcançadas após leitura de estudos e reflexões sobre pesquisas na área de conhecimento em 
Arquitetura e Urbanismo com enfoque em necessidades espaciais para idosos em espaços 
públicos livres, por exemplo, Dorneles (2006). Elaborou-se a escala de descrição, composta por 
categorias relevantes na observação de praças com variáveis que receberam pontuação; e foi 
realizada uma primeira aferição em praças localizadas na Regional Oeste, do município de Belo 
Horizonte (MG), em junho de 2021, utilizando técnicas da observação.

Análises

Para se alcançar um índice que demonstre a caracterização de um espaço público de 
lazer na expressão do desenvolvimento motor de idosos foram determinadas categorias com 
variáveis relevantes na observação deste espaço, de acordo com a literatura especializada neste 
assunto.

A categoria localização é fundamental e relaciona-se com a relevância da proximidade de 
serviços comerciais como farmácia, supermercado, bancos e casas lotéricas. A categoria acesso 
é importante na promoção de movimento, deslocamento e livre fluxo em áreas de circulação. 
A categoria permanência possui relevância para participação em atividades e utilização dos 
equipamentos com uma configuração espacial a qual possibilite uma aproximação e presença 
do indivíduo idoso no espaço público de lazer. Tais categorias e variáveis foram ajustadas à me-
dida que o exercício da observação foi sendo realizado no processo de construção da escala, 
constituindo a tabela 01.
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Tabela 01: Escala de descrição para elaboração do índice dos espaços públicos 
de lazer

1 

 

Categorias Variáveis Número de 
observações Pontuação Total 

C
ondições de acesso 

Acesso 
imediato e 
locomoção 

Superfície 

plana, preservada   1,00   
plana, danificada   0,50   
rampa com corrimão, 
preservada   1,00   

rampa com corrimão, 
danificada   0,50   

rampa sem corrimão, 
preservada   0,50   

rampa sem corrimão, 
danificada   0,25   

degrau com corrimão, 
preservado   0,50   

degrau com corrimão, 
danificado   0,25   

degrau sem corrimão, 
preservado   0,25   

degrau sem corrimão, 
danificado   0,00   

Total       

Acesso 
não-

imediato 

Transporte público   1,00   
Travessia adequada ao tipo de via   1,00   
Área para estacionar veículos particulares   1,00   
Tipo de via do entorno   1,00   

Total       

C
ondições de perm

anência 

Local para 
sentar 

com encosto, com proteção, 
preservado   1,00   

com encosto, com proteção, 
danificado   0,50   

com encosto, sem proteção, 
preservado   0,50   

com encosto, sem proteção, 
danificado   0,25   

sem encosto, com proteção, 
preservado   0,50   

sem encosto, com proteção, 
danificado   0,25   

sem encosto, sem proteção, 
preservado   0,25   

sem encosto, sem proteção, 
danificado   0,00   

Total       

Bebedouro 

material adequado, 
preservado   1,00   

material adequado, 
danificado   0,00   
material inadequado, 
preservado   0,50   
material inadequado, 
danificado   0,00   

Total       

Banheiro 

limpo, preservado   1,00   
limpo, danificado   0,00   
sujo, preservado   0,50   
sujo, danificado   0,00   

Total       

Cores 

presentes para sinalizar 
estruturas para diferentes 
fins   

1,00 
  

ausentes para sinalizar 
estruturas para diferentes 
fins   

0,00 
  

presentes para auxiliar na 
locomoção - caminho   1,00   
ausentes para auxiliar na 
locomoção - caminho   0,00   
presentes para auxiliar na 
locomoção - separação 
horizontal-vertical   

1,00 
  

ausentes para auxiliar na 
locomoção - separação 
horizontal-vertical 

  0,00   

Total       

Atividades 
físicas  - 

Estações Fixas 

área específica, preservada   1,00   
área específica, danificada   0,50   
sem área específica, 
preservada   0,50   

sem área específica, 
danificada   0,00   

Total       

Pistas de 
locomoção 

separada, preservada   1,00   
separada, danificada   0,50   
sem estar separada, 
preservada   0,50   

sem estar separada, 
danificada   0,00   

Total       
  ÍNDICE 
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1 

 

Categorias Variáveis Número de 
observações Pontuação Total 

C
ondições de acesso 

Acesso 
imediato e 
locomoção 

Superfície 

plana, preservada   1,00   
plana, danificada   0,50   
rampa com corrimão, 
preservada   1,00   

rampa com corrimão, 
danificada   0,50   

rampa sem corrimão, 
preservada   0,50   

rampa sem corrimão, 
danificada   0,25   

degrau com corrimão, 
preservado   0,50   

degrau com corrimão, 
danificado   0,25   

degrau sem corrimão, 
preservado   0,25   

degrau sem corrimão, 
danificado   0,00   

Total       

Acesso 
não-

imediato 

Transporte público   1,00   
Travessia adequada ao tipo de via   1,00   
Área para estacionar veículos particulares   1,00   
Tipo de via do entorno   1,00   

Total       

C
ondições de perm

anência 

Local para 
sentar 

com encosto, com proteção, 
preservado   1,00   

com encosto, com proteção, 
danificado   0,50   

com encosto, sem proteção, 
preservado   0,50   

com encosto, sem proteção, 
danificado   0,25   

sem encosto, com proteção, 
preservado   0,50   

sem encosto, com proteção, 
danificado   0,25   

sem encosto, sem proteção, 
preservado   0,25   

sem encosto, sem proteção, 
danificado   0,00   

Total       

Bebedouro 

material adequado, 
preservado   1,00   

material adequado, 
danificado   0,00   
material inadequado, 
preservado   0,50   
material inadequado, 
danificado   0,00   

Total       

Banheiro 

limpo, preservado   1,00   
limpo, danificado   0,00   
sujo, preservado   0,50   
sujo, danificado   0,00   

Total       

Cores 

presentes para sinalizar 
estruturas para diferentes 
fins   

1,00 
  

ausentes para sinalizar 
estruturas para diferentes 
fins   

0,00 
  

presentes para auxiliar na 
locomoção - caminho   1,00   
ausentes para auxiliar na 
locomoção - caminho   0,00   
presentes para auxiliar na 
locomoção - separação 
horizontal-vertical   

1,00 
  

ausentes para auxiliar na 
locomoção - separação 
horizontal-vertical 

  0,00   

Total       

Atividades 
físicas  - 

Estações Fixas 

área específica, preservada   1,00   
área específica, danificada   0,50   
sem área específica, 
preservada   0,50   

sem área específica, 
danificada   0,00   

Total       

Pistas de 
locomoção 

separada, preservada   1,00   
separada, danificada   0,50   
sem estar separada, 
preservada   0,50   

sem estar separada, 
danificada   0,00   

Total       
  ÍNDICE 

 
Fonte: Dados da pesquisa.



395Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Portanto, a elaboração de um índice, que demonstre o quanto uma praça está caracte-
rizada para a utilização dos idosos e a expressão do comportamento motor deste grupo social, é 
relevante por contribuir para a construção de políticas públicas voltadas para o envelhecimento 
ativo. 

Considerações finais

Rechia (2009) ressalta a importância do planejamento adequado desses espaços asso-
ciado a projetos de intervenção na esfera da cultura, educação e saúde; demonstrando como o 
uso destes ambientes públicos se torna o cruzamento interessante da expressão de vida coletiva 
de uma sociedade.

Considerando o envelhecimento populacional como um fenômeno mundial, pensar na 
caracterização dos espaços públicos de lazer, em específico, as praças é proporcionar a este 
grupo social uma ferramenta para a manutenção de autonomia e independência que sustentam 
a concepção de saúde, segundo a OMS (2015).

No contexto desta pesquisa, é importante ressaltar que não há um valor ideal para este 
índice alcançado e que inicialmente, a proposta é alcançá-lo podendo, posteriormente, gerar 
um método comparativo entre os espaços públicos de lazer analisados.

Assim entender como estes espaços públicos de lazer estão caracterizados e a rela-
ção do desenvolvimento motor de idosos, é relevante para que ações possam ser formuladas e 
implementadas através de políticas públicas. 
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INTERSECÇÕES ENTRE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO, TRANSGRESSÃO E 
MEMÓRIA NA APROPRIAÇÃO DO MORRO DA FORCA PARA O LAZER

Denise Falcão
Josue da Silva Fernandes

Hipsia Ferreira Alves

RESUMO: Esta pesquisa pretende a partir da interpretação do espaço Morro da Forca 
em Ouro Preto, discutir as apropriações e pertencimentos dos jovens ouro-pretanos 
nos espaços públicos para fruição de suas práticas de lazer. Focados na memória 
coletiva que o espaço perpetua e na possibilidade de subverter sua simbologia, nos 
debruçamos em conhecer o lazer marginal que ocupa esse espaço abandonado 
pelas instâncias governamentais e segue como possibilidade de sociabilidade entre 
a juventude.

PALAVRAS-CHAVE: Espaços. Lazer. Memória. Juventude.

RESUMEN : Con base en la interpretación  del espacio Morro da Forca en Ouro Preto, 
esta investigación pretende discutir las apropiaciones y pertenencias de los jóvenes 
de Ouro Preto en los espacios públicos para el disfrute de sus prácticas de ocio. 
Enfocados en la memoria colectiva que perpetúa el espacio y en la posibilidad de 
subvertir su simbología, nos enfocamos en conocer el ocio marginal que ocupa este 
espacio abandonado por las instancias de gobierno y continúa como posibilidad de 
sociabilidad entre los jóvenes.

PALABRAS-CLAVE: Espacios. Ocio. Memoria. Juventud.

Introdução

A cartografia social desenhada a partir dos movimentos culturais de Ouro Preto, pelo 
projeto O corpo brincante: sobre lazer, cultura e educação na cidade de Ouro Preto e redondezas, 
buscou compreender as relações que se constituíam nos lazeres na cidade, pelos jovens78. Os 
desafios desse projeto atravessam assuntos relevantes que afetam o viver das comunidades. 
Os temas que nele se inserem são interseccionados pelas tensões que aparecem no tempo/
espaço social, como as reflexões sobre a ocupação do espaço público, a representação da me-
mória coletiva e individual, o direito ao lazer, os corpos em suas expressões, a sociabilidade nas 
práticas e as barreiras simbólicas e físicas para acessos etc. 

78 Deleuze e Guatarri,1995)
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Com esses conhecimentos em pauta, o desenvolvimento da pesquisa Lazer, Juventudes 
e Sociabilidade: experiências de alteridade e de pertencimento nas apropriações de espaços 
para além dos centros históricos na cidade de Ouro Preto e redondezas, se debruçou à tecer 
considerações sobre os espaços nos quais essas ocorrências se relacionam de forma conjunta. 
Especificamente para esse trabalho, serão apresentadas as relações percebidas na apropriação 
da juventude, de um espaço público, turístico, tombado pelo Patrimônio Cultural da Humanidade, 
“abandonado” pelo poder público, que já foi palco de dor e punição e hoje é apropriado para o 
lazer: o Morro da Forca. 

Justificativa 

Existe uma dissonância no entendimento na ocupação do espaço ouro-pretano. Dife-
rença entre o espaço que é marcado simbolicamente pelo patrimônio cultural em Ouro Preto 
e a apropriação dos jovens com práticas de lazer. Esse patrimônio histórico é lugar de uma de-
terminação legal imposta diretamente pelo estado sobre a vida na cidade. A área patrimonial 
é o espaço concebido (Lefebvre,1992, p.66) pelas autoridades, no qual moradores e visitantes 
devem seguir as diretrizes de preservação e manutenção da cidade como patrimônio material e 
imaterial da humanidade. Nesse espaço concebido existe uma história que discursa os principais 
eventos da cidade, esse discurso atravessa todos meios através de símbolos estéticos, dando à 
cidade um clima artístico que ressalta valores. Nesse sentido, a cidade possui uma linguagem 
que comunica a todos que nela moram, e que por ela passam, as histórias que desde 300 anos 
atrás se relacionam à extração do ouro, ao surgimento das vilas, a mão de obra escrava, a com-
posição das igrejas etc. 

Esse é o espaço concebido, ou seja, aquele espaço preservado pelas instituições pú-
blicas e que sobre ele existe a necessidade constante de investimento e manutenção, dada sua 
alta relevância histórica e turística para toda a nação. 

Contudo, existe em Ouro Preto um outro fenômeno que é o espaço vivido (Lefebvre,1992, 
p.66) pelos moradores da região. As pessoas que vivem em Ouro Preto são das mais diversas 
classes e raças. E em muitos casos podem apresentar um não conhecimento desse espaço 
concebido, patrimonializado . 

Historiograficamente a cidade é marcada por um passado muito rico, porém é tam-
bém marcado por forte desigualdade social. Existe uma marca na memória da cidade que é o 
período de escravidão. Esse período carrega em si fatos que foram responsáveis pelo grande 
enriquecimento de países estrangeiros, exploração das minas de ouro, e teve um alto índice de 
recepção de negros escravizados, na época do Brasil colônia, vindo a ser uma das capitais mais 
populosas na história do Brasil. 

É perante essa herança histórica que se encontra o espaço vivido dos ouro-pretanos. 
Isso quer dizer que enquanto a cidade é patrimônio mundialmente famoso e reconhecido por 
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diversas autoridades nas áreas das artes, da arqueologia, da história etc. Para os moradores  da 
cidade, não é exatamente assim, a cidade é o espaço que eles vivem e se sentem pertencentes. 

A população que mora na cidade, em sua maioria não ocupa o centro histórico para a 
fruição de seus lazeres, esse é o lugar turístico com grandes investimentos dos setores públicos 
e privados. É possível até dizer que a maioria da população não se sente identificada com esses 
espaços culturais e de lazeres que identificam a cidade. Ocorrendo dessa forma, uma dissonância 
do entendimento sobre o que, ou para quem, a cidade comunica. Pois enquanto ela comunica 
um lugar percebido como patrimônio tombado para os “de fora”, ela também comunica um lugar 
vivido e apropriado para a comunidade (Lefebvre,1992,p.66).  

Metodologia 

Como percurso metodológico partiu-se da cartografia social já desenhada para es-
colher o local que a pesquisa investigaria. A decisão pelo Morro da Forca não foi aleatória, foi 
meticulosamente escolhida entre outros inúmeros espaços sociais na cidade de Ouro Preto, 
por apresentar elementos de distintas naturezas em sua constituição - o próprio espaço que é 
marginalizado no centro histórico gerando um jogo de forças entre um lugar comunitário, um 
ponto turístico, um heliporto e seu passado sangrento. 

Foram realizadas entrevistas online via plataforma google meet. Até o momento foram 
5 entrevistas com sujeitos de diferentes relações com o objeto pesquisado: O Morro da Forca. 
Um representante do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um dos 
organizadores do Rock Generation - Movimento ouro-pretano-marianense de música e arte 
independente, um representante da Secretaria de Turismo de Ouro Preto, o organizador do 
Transvê poesia - transformação do mundo através do acesso à arte, que movimentou a cidade 
e gravou um documentário no lugar e um guia turístico nascido e criado na periferia da cidade.

Nas entrevistas procurou-se conhecer as narrativas de sujeitos que em alguma medida 
foram afetados por esse espaço, seja promovendo ou frequentando alguma atividade, ou tendo o 
compromisso de zelar pelo patrimônio histórico ou ainda, sendo responsável pela gestão do espa-
ço. Seja nas narrativas oficiais ou nas narrativas de apropriações, o que se procurou compreender 
foram as tessituras possíveis para a fruição de lazer dos jovens ouro-pretanos, pois parte-se do 
princípio que a produção do espaço implica não apenas na produção material, concreta e arqui-
tetônica, mas também de vida, de cultura, do modo de ser urbano. Analisou-se a apropriação do 
espaço a partir da tríade concebido/percebido/vivido presente na obra Lefebvriana.

Objetivo

Investigar a utilização do Morro da Forca como espaço de lazer da juventude ouro-pre-
tana.
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Objetivos específicos

Compreender a hermenêutica e fenomenologia marginal no Morro da Forca a partir de 
um olhar espacial simbólico.

Relacionar os eventos atuais de apropriação do espaço com a juventude, o lazer e a 
memória .

O morro da Forca

O Morro da Forca é um espaço público, tombado pelo patrimônio histórico, que é uti-
lizado atualmente como área de lazer “marginal’’ e visitação turística (pequena). Muitos jovens 
da cidade se dirigem ao local para passar uma tarde, apreciar a vista, para se encontrarem e 
tocar violão, ou mesmo consumir drogas lícitas e ilícitas. Há naquele espaço resquícios físicos 
de parque de diversões para crianças, nenhum vestígio do período de enforcamento e muitas 
histórias contadas de pais para filhos que se perpetuam pela oralidade.

As fortes chuvas ocorridas na região de Ouro-Preto, em janeiro de 2022, provocaram um 
deslizamento na encosta sul do Morro da Forca, que foi televisionado e divulgado em todo país 
por soterrar uma casa colonial de alta relevância histórica. Devido a esse acontecimento o local 
se encontra interditado tendo a circulação em seu espaço suspenso por tempo indeterminado. 

Assim, podemos definir que apesar de ser um lugar com atrativos turísticos (vista de 
360° da cidade) e com um heliporto, hoje o espaço atrai aqueles que em alguma medida não se 
sentem pertencentes aos espaços destinados ao público forasteiro. É uma área pública que a 
comunidade sempre se apropriou para seu lazer, variando entre fases de muita movimentação 
e fases de pouca movimentação. E é um espaço apropriado especialmente pela juventude, por 
ficar longe dos holofotes turísticos, longe da fiscalização policial, possibilitando certa liberdade 
no agir e propício para que a juventude vivencie sua sociabilidade e as mais diversas possibili-
dades em seus lazeres. 

O espaço, portanto, é muito importante para formação de identidades que coadunam 
com toda área que envolve a discursividade estética barroca. Além disso, é um lugar de profun-
das inspirações e já foi palco de diversas intervenções artísticas. Desde poesias, danças, teatro 
e exibição de filmes.

Hermenêutica e fenomenologia marginal no Morro da Forca: um olhar espacial 
simbólico

É preciso considerar em um primeiro momento as condições hermenêuticas de se está 
em uma cidade simbólica e fazer dessa realidade um fato a ser interpretado . Quando se está 
perante isso, um fato hermenêutico, é preciso todo cuidado e delicadeza na interpretação dos 
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diversos símbolos apresentados nos mais diversos estímulos possíveis que são ofertados pela 
cidade de Ouro Preto (Santos, 1996).

Necessário saber e considerar que não é simples ler o sentido morfológico nem sim-
bólico de Ouro Preto. Ler o sentido dessa cidade é considerar que ela é um discurso narrativo 
histórico, que se lança em um futuro que, em sua origem, se organiza por uma estética barroca 
dialogando com desafios contemporâneos. Dessa forma, a primeira coisa a ser considerada é 
que o local chamado Morro da Forca, nessa cidade, é sobretudo, um lugar que reúne interesse 
coletivo pela sua história. Pessoas marginais para sociedade do século XVIII foram enforcadas em 
evento público. Assim, o início da leitura simbólica desse lugar começa no seu passado sombrio 
pelo ato de eliminar vidas humanas com intuito de aplicar justiça. 

Perante isso, encontramos resquícios narrativos na atualidade que se intercalam com 
a memória do lugar e que ainda insistem no tempo presente. Para isso basta considerarmos a 
maneira como o setor público responsável pela manutenção e preservação do local, o trata. 
Outra coisa, é que através das mais diversas apresentações de guias turísticos a relatarem as 
barbaridades que já ocorreram no lugar. É com isso e muitas ressonâncias de uma memória 
que ainda se subscreve na sociedade ouro-pretana que é possível identificar e correlacionar o 
passado com o presente. Outro fato é que o lugar é marginalizado pela sociedade, as pessoas 
que lá estão frequentando são aquelas que estão excluídas de outros acessos de lazer e cultura. 

Discutindo o conceito de fenomenologia a partir das recorrências no espaço, se tem 
como premissa a ideia de que a consciência do espaço tal como o objeto observado pelo sujeito 
não se separa deste. Nesse sentido, o que há nesse espaço a ser compartilhado é, no indivíduo, 
reflexo da memória e consciência histórica que se articula a cidade e todas as possibilidades de 
expressões. Em termos gerais, a fenomenologia espacial é o reflexo da cultura da comunidade 
sobre esse espaço, de modo que a comunidade é o reflexo próprio espaço (Lynch, 1981, p.145)

Diante dessa abordagem, podemos dizer que o Morro da Forca é também um espaço 
fenomenológico. De modo a compreender que esse fenômeno surge em nossa consciência, 
desde turistas aos moradores locais, como um lugar que carrega em si uma razão para nos 
parecer tal como nos parece (Santos, 1996, p. 73). Um lugar de conflito entre dois movimentos, 
passado e presente. Que privilegiava a execução de vidas em seu passado e no presente um 
lugar que reúne pessoas para lazer através de diversos movimentos culturais clandestinos. Desde 
de encontros íntimos nas noites românticas, a festas de todos os tipos. Atualmente esse lugar 
é apropriado pela juventude como um espaço propício ao lazer e ao relaxamento, mesmo em 
confronto com uma memória que se perpetua como lugar de dor e sofrimento, que marcaram 
profundamente os séculos passados . 

Nisso identificamos uma verossimilhança que atravessou um tempo e de novo se repete 
aqui, nos tempos atuais, como discurso tácito, porém contido de um reflexo de memória que ainda 
não teve a capacidade de ser ressignificado no sentido e finalidade do espaço Morro da Forca. 
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Conclusão

É de fundamental importância a compreensão do espaço Morro da Forca por ser o es-
paço que coaduna em si a totalidade dos elementos que dão construção de sentido da cidade, 
especialmente por ser um espaço de lazer e por ser um lugar de reunião da juventude. Outro 
ponto, é estar localizado no centro histórico de Ouro Preto e permitir a intersecção de vários fa-
tores que comunicam as mais diversas condições da cidade. É no Morro da Forca que se articula 
um embate simbólico entre o espaço concebido da cidade e o espaço vivido por seus cidadãos. 
Assim, compreender a hermenêutica e a fenomenologia que são simbolizadas e expressas por 
seus sujeitos nos modos de apropriação dos espaços na cidade, implica no choque entre o es-
paço concebido com o espaço vivido. E é através dessa intercomunicação que podemos fazer 
uma leitura significativa da cidade considerando como suas principais expressões a juventude, 
o lazer e o espaço.
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LAZER COMO DIREITO SOCIAL E COVID 19: RECREIO PANDÊMICO

Dan Gabriel D’Onofre

RESUMO: Baseado em abordagem qualitativa, esta comunicação apresenta análise 
lastreada sob método dialético-materialista de atividades recreativas desenvolvidas 
durante a pandemia da COVID 19 junto à orla do Recreio dos Bandeirantes. Relacionan-
do pesquisa bibliográfica sobre a história do bairro e instinto etnográfico, analisam-se 
não somente a diversidade de atividades recreativas em contexto pandêmico sob 
o vácuo de estudos etnográficos sobre o mesmo, da mesma forma como diante à 
raridade de materiais que articulem o Estatuto das Cidades ao lazer. Por fim, propõe-
-se o conceito de recreio pandêmico enquanto lente analítica proveniente do modo 
como Estado estimula política pública de lazer.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Recreio pandêmico. COVID 19.

ABSTRACT: Based on a qualitative approach, this communication presents an analysis 
based on a dialectical-materialist method of recreational activities developed during 
the COVID 19 pandemic along the edge of Recreio dos Bandeirantes. Relating 
bibliographic research on the history of the neighborhood and ethnographic instinct, 
not only the diversity of recreational activities in a pandemic context is analyzed under 
the vacuum of ethnographic studies on the same, as well as the rarity of materials that 
articulate the Statute of Cities at leisure. Finally, the concept of pandemic recreation 
is proposed as an analytical lens arising from the way in which the State stimulates 
public leisure policy.

KEYWORDS: Leisure. Pandemic recreation. COVID 19.

Introdução

Elaborado mediante um problema de pesquisa espontâneo, esta comunicação se de-
dica a dar conta de compilar e analisar uma série de atividades recreativas que se desenvolvem 
junto à orla marítima do bairro do Recreio dos Bandeirantes durante a pandemia da COVID 19. 
A tessitura de um diálogo entre lazer enquanto direito, pandemia e planejamento urbano deste 
bairro da zona oeste carioca resulta não somente em processos descritivos, como também o 
convite a um conceito que se materializa em recreio pandêmico.

Desenvolvido enquanto uma análise qualitativa, a presente comunicação estruturou-se 
em uma abordagem dialética construída a partir de instrumentos de observação participante, 
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ocorrida dentre os meses de julho a dezembro de 2020. Dados os riscos de contágio da COVID 
19, optou-se por não realizar entrevistas, ainda que se tenham exercidas a escuta e a visão sobre 
atividades recreativas que se sucediam junto à orla marinha do Recreio dos Bandeirantes.

A fim de dar maior dimensão de análise, para além de diário de campo, recorreu-se 
a registros fotográficos como estratégia exequível mediante aos riscos pandêmicos. Dado o 
processo beligerante que tem se caracterizado a polarização sobre a concepção da pandemia, 
para evitar prejuízos ao pesquisador, ao invés de usar máquinas fotográficas, adaptou-se o apa-
relho celular multifuncional como meio de captação de imagens, a qual ocorria de acordo que 
o mesmo pedalava pela orla.

Aqui, cabe dizer que esta pesquisa se estruturou como algo que não fora previamente 
planejado, mas sim que se erigiu mediante instinto etnográfico (Peirano, 2014). A partir de análises 
documental e de conteúdo, buscou-se compreender fenômenos de ação recíproca baseados 
tanto na história do Recreio dos Bandeirantes, como o porquê pessoas desenvolvem atividades 
recreativas em plena pandemia.

Enquanto um direito social, o lazer figura no rol daqueles com menor potencial de or-
ganização coletiva (Athayde, 2013). Dumazedier (2008) defende que o lazer é fruto do progresso 
científico-tecnológico relacionado às atividades laborais que, somadas aos movimentos sociais 
em defesa da classe trabalhadora, permite que esta usufrua tempo fora do trabalho. Assim, a 
classe trabalhadora apenas pode usufruir do tempo livre se não for transformado em tempo 
liberado do trabalho remunerado (Bacal, 2003). Tal demanda conceitual reconhece que quando 
as atividades transcendem características ligadas ao hedonismo, ao libertário, à individualidade 
e à facultação (Dumazedier, 2008), não são estas sinônimos de lazer.

Apresentação do problema

Enquanto uma crise dialética, a pandemia da COVID precariza a vida da classe traba-
lhadora. Se o processo de pauperização ganhava tons ainda mais fúnebres diante à conjuntura 
político-econômica tecida pelo Estado, o cotidiano da classe trabalhadora carioca passou a ter 
o novo coronavírus como um estranho elemento a compor suas rotinas.

Ao passo que tem sido através da assunção política de um genocídio em curso (Silva, 
2021), o comportamento social da população em relação ao lazer tem sido mediado pela ma-
neira à qual políticas públicas (não) foram planejadas. Ou seja, ao não ter devidas precauções e 
atenções à inerente demanda pelo exercício social do direito ao lazer, o poder público estimulou 
comportamentos de risco ainda que estes não sejam protagonistas ao processo de catalisação 
do novo coronavírus. Durante o segundo trimestre de 2020, a cidade do Rio de Janeiro experi-
mentou processos de isolamento social manifestos em suas regiões de modo díspar. Conforme 
setores da burguesia representados juntos ao poder público do município carioca planejavam 
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“o retorno ao novo normal”, canais de comunicação alinhados à lógica de negação da pandemia 
estimulavam seus pares e seus empregados a compor um movimento contra o “fica em casa”.

Dentre manifestações organizadas por setores da burguesia pedindo a extinção das 
medidas de restrição ao funcionamento de setores da economia formal, atividades recreativas 
extradomiciliares começaram a ganhar maior engajamento conforme as etapas de flexibilização 
do Programa “Rio de Novo” eram implementadas. À época do desvelamento deste estudo, a 
Prefeitura do Rio de Janeiro liderada por Marcelo Crivella acompanhava com maior entusiasmo 
a concepção sobre o (não) enfrentamento à pandemia da COVID 19, estritamente alinhada à 
concepção do governo Bolsonaro. Nessa relação de “retomada gradual” de setores da economia 
formal, ao passo que se avolumavam as levas de trabalhadoras e trabalhadores em meios de 
transportes sem qualquer mediação para com a contenção do contágio ao novo coronavírus, a 
demanda por lazer ganhava formas.

Para Dumazedier, o lazer se distingue do conceito de ócio por uma perspectiva de clas-
se. Isto é, ao passo que classes ociosas se fizeram presente em diversos momentos da trajetória 
humana na Terra, o lazer seria reflexo das disputas de classes no período da Revolução Industrial. 
Parte dessas análises se devem aos acúmulos advindos de Thorstein Veblen, com “A Teoria da 
Classe Ociosa”, e de Paul Lafargue, com “O Direito à Preguiça”, a ponto de Dumazedier (2008) 
defender que o lazer não se opõe ao trabalho, presumindo-o enquanto reflexo da organização 
social das concepções humanas sobre tempo.

Ainda assim, somente quem trabalha e se constitui enquanto classe por esta ação, 
usufrui e articula lutas em prol do exercício do lazer, posto que a burguesia ao expropriar tempo 
do trabalho alheio, ociosa segue. Nesse sentido, toma-se o conceito de lazer que Dumazedier 
desenvolveu em sua obra, o qual se caracteriza como

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para desen-
volver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou sua livre 
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais (idem).

Inusitadamente, ainda que não sejam sinônimos, a recreação se atrela às práticas de 
divertimento enquanto uma espécie de compensação ao embrutecimento advindo do mundo 
do trabalho. A palavra é proveniente do latim recreo que, por sua vez, significa reanimar, curar, 
conectando-se com o universo lúdico que se contrapõe às atividades laborais. Inusitadamente, 
a cidade do Rio de Janeiro possui um bairro chamado Recreio dos Bandeirantes.

Localizado na Zona Oeste carioca, o Recreio, como é comumente chamado, não se 
configura enquanto um recorte territorial de produções científicas no campo das ciências sociais 
aplicadas e das humanidades. Nesse sentido, cabe trazer a luz sobre como a concepção urbana 
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deste bairro permite que em plena pandemia da COVID 19 se desvelem múltiplas atividades 
recreativas enquanto reflexos da forma como se expressa sua concepção urbana, paisagística 
e ambiental somada à ausência de políticas públicas de lazer em pandemia.

Resultados parciais

Se por um lado há poucos registros científicos sobre processos sociais junto ao Recreio, 
também a comunidade científica que se dedica às reflexões e seus desdobramentos dobre o 
Estatuto das Cidades dispensa mínima atenção ao lazer como locus. A partir da década de 1950, 
o que hoje é o Recreio dos Bandeirantes surge como uma iniciativa público-privada que implan-
tou um modelo de urbanização lastreado ao conceito de Cidade Jardim, atraindo veranistas, 
sobretudo paulistas, a imóveis na então capital federal.

As particularidades que tornam singular a maneira pela qual o Recreio se estruturou 
são compreendidas da seguinte forma: a) sua topografia e o distanciamento ao Centro do Rio 
de Janeiro; b) por ser uma extensão da Barra da Tijuca, o Recreio se beneficiou em evitar todo 
legado problemático ocorrido na forma de ocupações urbanas das regiões enobrecidas a beira 
mar; c) o legado veranista tornou ainda mais célere o processo de enobrecimento do território 
do Recreio; d) ainda que o bairro tenha experimentado um vertiginoso aumento populacional, 
saltando de 5 mil habitantes em 1980, para 80 mil em 2010, a região experimentou esse processo 
pactuando algum grau de conservação ambiental comparado aos demais bairros nobres.

Ainda assim, o território não homogêneo da orla do Recreio, acessado por uma infinidade 
de pessoas vindas de diversas regiões, aglomeram-se diante variadas estruturas que permitem 
diferentes atividades recreativas que mudam conforme condições climáticas, calendário e inte-
resses relacionados à garantia de segurança contra os malefícios da COVID 19. A proximidade 
de moradia à orla, triangulada com questões ligadas ao planejamento urbano, impõem maior 
ou menor risco à população que recreia e trabalha na faixa de areia, no calçadão, na ciclovia ou 
em demais espaços que transcendem-se e vinculam-se. 

Recreio pandêmico se constitui em reposicionar as análises que sustentam o exercício 
do lazer em contexto pandêmico, transcendendo o território, instituindo-se como um valor social 
erigido mediante às disputas entre classe sociais que com maior aporte de políticas públicas (ou 
não) desenvolvem atividades recreativas que potencializam (ou não) o grau de contaminação. 
Isto é, compreendendo o Estado capitalista como ente que orienta e hegemoniza suas elites, 
este potencializa o recreio pandêmico como manifestação do exercício do lazer, direito social 
que não se anula enquanto demanda social em pandemia.
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CONTRA-USOS DA CIDADE: EXPRESSÕES DO LAZER EM ALTAMIRA-PA

Francivaldo José da Conceição Mendes
Christianne Luce Gomes

Márcio Douglas Brito Amaral

RESUMO: Este trabalho analisa o fenômeno do lazer enquanto prática social objeti-
vando compreender, no contexto da cidade de Altamira-PA, como o espaço (social) 
desta cidade é atravessado por limites, e também por possibilidades evidenciadas 
na tensão entre o domínio e apropriação do espaço socialmente construído para 
as vivências do lazer. Fundamentando-se em categorias como tática e estratégia, 
conforme De Certeau (1990), contra-usos, segundo Leite (2002), e brechas como 
propuseram Santana, Rechia & Rodrigues (2017), busca-se analisar como o fenômeno 
do lazer se expressa em dois espaços desta cidade. Trata-se de uma pesquisa de 
campo, realizada no ano de 2021, baseada na observação participante, com registros 
fotográficos e realização de entrevistas abertas. Dentre os resultados destacam-se: de 
um lado, a coação/domínio materializados em função de uma ordem hegemônica, 
própria da cidade moderno-ocidental e, de outro, as insurgências, as re-existências 
que ocorrem pela apropriação coletiva da cidade e do espaço social.

PALAVRAS-CHAVE: Altamira-PA. Lazer. Cidade. Contra-usos.

RESUMEN: Este trabajo analiza el fenómeno del ocio como práctica social. El principal 
objetivo es comprender, en el contexto de la ciudad de Altamira-PA, cómo el espacio 
(social) de esta ciudad es atravesado por límites, y también por posibilidades que se 
evidencian en la tensión entre el dominio y la apropiación del espacio socialmente 
construido para las experiencias de ocio. A partir de categorías como táctica y 
estrategia, según De Certeau (1990), contrausos, según Leite (2002), y lagunas, como 
proponen Santana, Rechia & Rodrigues (2017), buscamos analizar cómo el fenómeno 
del ocio expresado en dos espacios de esta ciudad. Se trata de una investigación de 
campo, realizada en el año 2021, basada en la observación participante, con registros 
fotográficos y realización de entrevistas abiertas. Entre los resultados destacan: por 
un lado, la coerción/dominación materializada en función de un orden hegemónico, 
propio de la ciudad moderna-occidental y, por otro lado, las insurgencias, las re-
existencias que se dan a través de la apropiación colectiva de la ciudad y el espacio 
social.

PALABRAS-CLAVE: Altamira-PA. Ocio. Ciudad. Contrausos.
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 Introdução e justificativa

Esta pesquisa tem, como ponto de partida, algumas frações do tecido urbano de Alta-
mira-PA, uma cidade cuja urbanização possui traços singulares, reveladores dos limites e das 
possibilidades do lazer. Busca-se, então, compreender de que maneira as experiências de lazer 
ligadas ao futebol foram gradativamente redefinidas no contexto da expansão urbana, uma delas 
correspondendo ao poeirão, um campo de várzea, e a outra ao campeonato veterano do igarapé 
Altamira, que ocorre num microterritório desta cidade79. Os dois exemplos revelam a tensão entre 
estratégias normatizadoras e táticas de apropriação da cidade.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é compreender, no contexto da cidade de Altamira-PA, como o 
espaço (social) da cidade é atravessado por limites, e também por possibilidades evidenciadas na 
tensão entre o domínio e apropriação do espaço socialmente construído para vivências do lazer.

Base teórica

Lefebvre (1999) situa a cidade a partir das formas e dos seus conteúdos sociais. O es-
forço aqui empreendido busca apresentar a cidade enquanto produto e produtora das relações 
humanas em que o fenômeno do lazer se expressa não apenas a partir de espaços absolutos, 
podendo ser entendido como “uma prática social da vida cotidiana que precisa ser situada em 
cada tempo/espaço social” (Gomes, 2014, p. 8).

 A dinâmica sócioespacial do lazer supõe processualidade histórica ou, de acordo 
com Harvey (2012, p. 09-13)80, uma concepção tripartite de espaço: 1- espaço absoluto (“uma 
coisa em si mesmo”, fixo); 2- espaço relativo (compreendido como uma relação entre objetos) e 
3- espaço relacional, que contém e representa em si mesmo relações com outros objetos. Tal 
argumentação permite-nos problematizar a ponderação feita por Santini (1993). Distinguindo 
espaço de equipamento de lazer, a autora sugere que este último (o equipamento) está contido 
no espaço, revelando assim uma compreensão de espaço fortemente ligada à concepção de 
espaço absoluto, com a qual não nos associamos.81

A cidade, então, expressa e revela as estratégias e as táticas sociais. A referência a tais 
categorias tem por base o estudo de Certeau (1990), que fundamenta as discussões sobre o 
lazer propostas por Falcão & Gomes (2020). Ainda que pensado noutras escalas e contextos de 
análise, busca-se concretizar ações relacionadas ao lazer que sejam comprometidas com o 

79 Conforme Moreira; Silva & Herrera (2015).
80 Notadamente, a referência a Harvey (2012) tem por base suas reflexões sobre o espaço, já que esse 

autor não estuda o fenômeno do lazer.
81 Pois como referido, espaço precisa ser compreendido na sua totalidade conforme: Totalidad y tría-

des: compreendendo el pensamiento de Lefebvre. (Lencioni, 2015, p.2).
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“enfrentamento ao discurso anti-ciência promovido no Brasil pelo atual governo federal” (Falcão 
& Gomes, 2020, p. 27).

No contexto recente de Altamira-PA, da qual a Usina Hidrelétrica Belo Monte é um evento 
determinante82, estratégia pressupõe a remoção compulsória de milhares de pessoas, a criação 
de Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs)83 e a extinção de bairros inteiros.

  Ainda assim, cabe frisar que o espaço (social) não é produzido de forma unívoca. Ha-
verá sempre contra racionalidades, insurgências, práticas que escapam à coação84 e ao domínio 
linear da vida cotidiana e da sua abstração. 

Noutra escala de análise, e destacando os contra-usos do espaço, Leite (2002) argu-
menta em favor da primazia do espaço público: “contra-usos podem contribuir para politizar 
‘taticamente’ uma paisagem urbana também politizada ‘estrategicamente’ pela gentrification” 
(Leite, 2002, p. 122). Compreensão similar fora apresentada por Santana, Rechia & Rodrigues 
(2017), que, a partir da ideia de “brechas”, apresenta possibilidades enunciadas nos limites do 
domínio hegemônico da cidade. 

Os exemplos trazidos por Falcão & Gomes (2020), Leite (2002) e Santana, Rechia & Rodri-
gues (2017), permitem-nos estabelecer uma interface com os exemplos aqui discutidos e, espe-
cialmente, em relação à noção de tática: “chamo de tática a ação calculada que é determinada 
pela ausência de um próprio. (...). A tática não tem lugar senão o do outro”. (De Certeau, 2014, p.94)

Em De Certeau (2014, p.94) a expressão “jogado num terreno que lhe é imposto” consiste 
em um argumento coerente para referirmo-nos aos acontecimentos aqui tratados. Em que pese 
o intenso processo de segregação socioespacial em Altamira-PA, notam-se táticas coletivas de 
apropriação do espaço urbano, como se verificou no 3º campeonato de veteranos do igarapé 
Altamira e no 33º campeonato do Poeirão, eventos de lazer que serão discutidos mais adiante.

Metodologia

Este estudo integra uma pesquisa de abordagem qualitativa, aprovada junto ao CONEP 
(CAAE: 43998321.5.0000.0018). A pesquisa focalizou a produção social do espaço em interface 
com o fenômeno do lazer. A observação sistemática e entrevistas ocorreram durante o ano de 
2021, por ocasião da final do 33º campeonato do Poeirão (19/12/2021)85 e da final do 3º cam-
peonato veterano igarapé Altamira (11/09/2022)86. Os principais resultados desta pesquisa de 
campo serão apresentados a seguir.

82 Hidrelétrica localizado na volta grande do Xingu, cuja obra teve início no ano de 2011. Sobre isso ver 
Miranda Neto (2016).

83 Ver Miranda Neto (2014).
84 A expressão “coação” tem por base o argumento de Carlos (2018, p. 67) “o mundial esmaga e coage 

as relações nos lugares desintegrados em relação à lógica da reprodução global”.
85 https://www.youtube.com/watch?v=Lasr6NNySPk.
86 https://www.youtube.com/watch?v=rhnnitvAFCk.
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Análise/discussão/reflexão 

O primeiro caso aqui tratado refere-se ao “3º campeonato veterano do Parque do Igarapé 
Altamira/2021”. O parque do Igarapé Altamira, fora espaço de residência de centenas de famílias 
e se estendia pelo bairro Sudam I, Açaizal, Brasília e Centro, e também por microterritorialidades 
como o Baixão do Tufi87e  Rua dos Operários, entre outros. 

Após 2011, por força da construção da UHBM, todas as famílias que residiam no perí-
metro do Igarapé Altamira foram removidas, construindo-se nesse local o chamado parque do 
Igarapé Altamira. 

Iniciada em julho e finalizada em setembro/2021, a 3ª edição do Campeonato veterano 
do Igarapé Altamira teve 12 equipes inscritas, com jogos acontecendo aos domingos. Os nomes 
das equipes revelam um forte apelo territorial, aludindo à memória coletiva, a exemplo do “re-
creio e açaizal”, bairros/territorialidades extintas em função da remoção compulsória, mas que 
subsiste enquanto espaço de sociabilidade e pertencimento territorial.

Figura 1 - Final do III Campeonato de veteranos do Parque Igarapé Altamira-2021

Fonte: Pesquisa de campo (2021) - acervo LEDTAM (2021).

87 Conforme “Microterritorialidade e lugar dos de baixo, o caso do baixão do tufi em Altamira – Pará” 
(Moreira; Silva & Herrera, 2015).
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Outra experiência que reflete os argumentos aqui discutidos é o 33º campeonato do 
Poeirão que, na década de 1980, funcionava no bairro Jardim Independente II. Este foi mantido até 
o início dos anos 2000 quando, pela intensificação da urbanização em Altamira e pelos reflexos 
da UHBM, o local foi desativado para a prática de futebol. Conforme ocorreu no parque do iga-
rapé Altamira, a antiga espacialidade do Poeirão passou por um amplo processo de redefinição, 
já que atualmente o local abriga um condomínio fechado (Jardim Tropical).

Quando o espaço onde se localizava o campo do Poeirão foi incorporado por uma 
empresa imobiliária, ocorreu uma mediação com a prefeitura municipal de Altamira, restando 
acordado que uma determinada área do Estádio José Marino Bandeira de Matos – “Bandeirão” 
– seria cedido à população. Esse acordo viabilizou a continuidade da antiga dinâmica esportiva, 
obviamente, com limites. “O secretário de esporte nunca jogou peteca com a gente (...), olha 
nosso secretário ali” (torcedor 1 do time do Recreio- entrevista em 19/12/2021).

A frase proferida por um torcedor do time do recreio problematizava, de forma jocosa, a 
representatividade do atual secretário de esporte e lazer de Altamira na medida em que desta-
cava a legitimidade política e social do membro da comunidade que organizava o campeonato: 
“olha nosso secretário ali”88 (torcedor 1 do time do Recreio- entrevista em 19/12/2021). 

Figura 2 - Final do 33º campeonato do Poeirão- cidade de Altamira- 2021

Fonte: Pesquisa de campo (2021) - acervo LEPURB-UFPA.

88 O entrevistado faz referência ao organizador do evento (“Lulu”), um ex-jogador que desde 1982 or-
ganiza o campeonato do Poeirão obtendo, a exemplo do sr. Edson, grande prestígio da comunidade 
boleira da cidade.
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Em síntese, esta pesquisa possibilitou-nos constatar o modo processual e contraditório 
com que o espaço social é produzido, isto é, permeado por limites e também por possibilidades, 
contexto em que o fenômeno do lazer se configura como um nexo desse espaço social.

Ademais, esta pesquisa evidenciou que, apesar da força hegemônica com que a estra-
tégia se materializa na cidade, os sujeitos cotidianamente estabelecem táticas de apropriação 
coletiva da cidade que estão para além da institucionalidade.

Considerações finais

As cidades moderno-ocidentais têm, como pressuposto das suas formas, o ordenamento 
e a busca por um espaço homogêneo, supostamente destituído de diferença ou, conforme De 
Certeau (2014), estratégico. Ainda assim, os sujeitos estabelecem redes de interação e sociabili-
dade que superam esses limites, em que pese a necessidade do jogo “ser jogado” num terreno 
que lhe é imposto.

Como sugere Magnani (2002), trata-se de olhar a cidade não apenas como um espaço 
de dominação, mas combinando a análise macro (o olhar seria o de fora e de longe), com as ca-
racterísticas dos contra-usos- micro (o olhar seria de perto e de dentro), a partir do que a cidade 
se apresentaria como unidade que só existe pelas diferenças que a constituem.

Finalmente, este estudo evidenciou que fenômeno do lazer, enquanto nexo do espaço 
social, constitui-se num parâmetro para se discutir os limites e as possibilidades que se eviden-
ciam no contexto das cidades.
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ESPACIALIDADES E TERRITORIALIDADES DO FUTEBOL À LUZ DOS ESTUDOS 
CULTURAIS

Elcio Loureiro Cornelsen

RESUMO: Esta contribuição resulta de pesquisa desenvolvida e concluída em 2020 
sobre o tema “Futebol e Cultura” e enfoca espacialidades e territorialidades do fu-
tebol à luz dos Estudos Culturais, pensado em suas diversidades. Como corpus de 
análise, elegemos as obras Viagem ao país do futebol (1998), de Mário Magalhães, e 
Pelada: uma volta ao mundo pelo prazer de jogar futebol (2013; título original: Finding 
the Game: Three Years, Twenty-five Countries, and the Search for Pickup Soccer, 2012), 
de Gwendolyn Oxenham. 

PALAVRAS-CHAVE: Espacialidade. Territorialidade. Diversidade. Futebol. Estudos 
culturais.

ABSTRACT: This contribution is the result of a research developed and completed in 
2020 on the theme “Football and Culture” and focuses on spatialities and territorialities 
of football in the light of Cultural Studies, in relation to their diversities. As a corpus 
analysis, we chose the books Viagem ao país do futebol (1998; “Trip to the Football 
Country”), by Mário Magalhães, and Pelada: uma volta ao mundo pelo prazer de jogar 
futebol (2013; original title: Finding the Game: Three Years, Twenty-five Countries, and 
the Search for Pickup Soccer, 2012), by Gwendolyn Oxenham.

KEYWORDS: Spatiality. Territoriality. Diversity. Football. Cultural studies.

Introdução

Esta contribuição resulta de pesquisa desenvolvida e concluída em 2020, com o objetivo 
de discutir a relação entre Futebol e Cultura em suas variadas manifestações no âmbito brasileiro. 
Para além de seus primórdios e do período de popularização da modalidade esportiva e de lazer, 
enfocamos também a relação entre Futebol e Cultura a partir da chamada “era da globalização”, 
período desencadeador de processos cambiantes tanto no significado do futebol para a cultura 
brasileira e mundial, quanto na construção identitária da sociedade no Brasil.

Um dos pioneiros a discutir a relação entre Futebol e Cultura no Brasil é o antropólogo 
Roberto DaMatta, com obras seminais como Universo do futebol: esporte e sociedade brasileira 
(1982, juntamente com Luiz Badia Neves Flores, Simoni Lahud Guedes e Arno Vogel) e Explora-
ções: ensaios de sociologia interpretativa (1986). Em um dos ensaios, intitulado “Você tem cultura?”, 
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DaMatta propõe uma definição de cultura a partir do viés da antropologia social: “um conceito-
chave para interpretação da vida social”, “a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país 
ou pessoa”, “um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo 
pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas” (DaMatta, 2011, p. 122; grifo 
no original).

Outro pioneiro que discutiu a relação entre Futebol e Cultura no Brasil é o sociólogo 
Mauricio Murad, ao afirmar, no artigo “O lugar teórico da sociologia do futebol” (1995), que o 
esporte e, em especial, o futebol assumiram um lugar de grandeza “como parte integrante e 
explicativa das culturas e como fato social (para usar uma expressão durkheimiana) imprescin-
dível, articulador do entendimento do ‘ethos’ de um povo” (Murad, 1995, p. 102).

Como pode ser constatado, DaMatta e Murad dialogam entre si no modo como funda-
mentam o futebol, em termos culturais como ”fato social” (Émile Durkheim) e “fato social total” 
(Marcel Mauss) na sociedade brasileira. Todavia, se os estudos de cultura desenvolvidos nos 
âmbitos da Antropologia e da Sociologia nos permitiram alicerçar nossas análises e argumenta-
ções acerca do futebol como fenômeno social e cultural de extrema relevância e significado no 
Brasil, em virtude do enfoque da pesquisa, tivemos de lançar mão, especificamente, dos Estudos 
Culturais, no intuito de pensarmos a relação entre Futebol e Cultura em sua diversidade, dada 
a magnitude que essa modalidade esportiva e de lazer assume na sociedade brasileira, em um 
país com dimensões continentais e com acentuados contrastes espaciais e territoriais.

Nesse sentido, corroboramos o argumento de Ana Carolina D. Escosteguy (1998, p. 
88), ao basear-se em Stuart Hall, de que os Estudos Culturais, em seu sentido especificamente 
teórico, formam “um campo de estudos onde diversas disciplinas se interseccionam no estudo 
de aspectos culturais da sociedade contemporânea”, algo pertinente aos estudos sobre futebol.

Os futebóis e suas práticas à luz dos Estudos Culturais

Os Estudos Culturais se revelam de suma relevância enquanto aporte teórico para se 
estudar outros “futebóis” que não o futebol predominantemente midiático e profissionalizado, 
apontado por Arlei Damo (2018, p. 3) como “a sua versão espetacularizada e agenciada pelo Es-
tado e/ou por entidades privadas vinculadas ao conglomerado FIFA”. Para o sociólogo, tratar o 
futebol no seu sentido plural abre margem para que se vislumbrem outros modos de praticá-lo 
em termos culturais, que receberam pouquíssima atenção da mídia e da academia: “A várzea, 
as peladas, o futebol de mulheres e dos povos indígenas, entre outros, permaneceram às mar-
gens” (Damo, 2018, p. 3). Esta pesquisa pautou-se, justamente, por enfocar dois desses modos, 
resultantes de espacialidades e territorialidades específicas: o futebol de povos indígenas e, 
respectivamente, jogos informais, comumente designados no Brasil como “peladas”.

Nesse sentido, tomamos a seguinte proposição de Stuart Hall ao pensar as práticas 
sociais como “práticas de significação”:
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[...] Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido. A ação social 
é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a observam: não 
em si mesma mas em razão dos muitos e variados sistemas de significado que os seres 
humanos utilizam para definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e re-
gular sua conduta uns em relação aos outros. Estes sistemas ou códigos de significado 
dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem interpretar significativamente as ações 
alheias. Tomados em seu conjunto, eles constituem nossas “culturas”. Contribuem para 
assegurar que toda ação social é “cultural”, que todas as práticas sociais expressam ou 
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação (Hall, 1997, p. 16).

Desse modo, uma mesma prática social pode variar em termos de significado, seja 
como prática de si ou de outros enquanto manifestação cultural que pode, igualmente, variar 
em virtude de aspectos de ordem antropológica, social, espacial ou temporal, na produção de 
“novas identificações” oriundas da “diferença” (Hall, 1997, p. 19).

Dentre os fatores acima indicados, um deles ganha destaque especial no presente 
estudo: o espaço, pensado em sua relação com noções de espacialidade e territorialidade. 
Como aponta Santos (2008, p. 59), “formas sociais não geográficas terminam por espacializar-se, 
geografizando-se, como é o caso da propriedade ou da família. Assim, as funções se encaixam, 
direta ou indiretamente, em formas geográficas”. Por sua vez, de acordo com Colucci & Souto 
(2011, p. 114), “[a]s territorialidades são estas especificidades físico-humanas que constituem os 
atributos necessários à consolidação do território”.

A seguir, abordaremos, brevemente, as práticas distintas de dois “futebóis”: o “futebol 
indígena” e as “peladas”.

O futebol indígena em “Batalhas na Maloca da Raposa”

“Batalhas na Maloca da Raposa” é o título de um dos capítulos do livro de reportagens 
intitulado Viagem ao país do futebol (1998), de Mário Magalhães. No referido capítulo, a partir de 
um “olhar estrangeiro”, o jornalista enfoca o futebol praticado em uma área indígena na Região 
Amazônica, com atenção especial ao Campeonato de Comunidades Indígenas de Roraima, que 
reuniu 91 equipes em sua primeira edição, em 1997, formadas por integrantes das duas maiores 
nações do estado: os macuxis e os apixanas. E o autor assevera: “O futebol é uma febre cultural 
dos índios brasileiros. [...] O esporte foi introduzido nas aldeias por brancos, entre os quais mis-
sionários católicos” (Magalhães, 1998, p. 35).

Em termos culturais, logo de início, Magalhães destaca um aspecto específico e ritua-
lizado adotado por integrantes da tribo macuxi antes e depois das partidas: “A poucos metros 
do campo careca, antes de um amistoso, jogadores tomam o caxiri, bebida à base de mandioca 
fermentada. [...] É um hábito – e prazer – secular da tribo macuxi, a maior do estado de Roraima, 
com mais de 11 mil componentes” (Magalhães, 1998, p. 34).
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Quanto a espacialidades e territorialidades, o futebol torna-se símbolo de união entre 
os macuxis e outros povos indígenas que disputam o campeonato. Uma das especificidades 
da prática associada ao espaço da Região Amazônica é a relação entre a vida na natureza e o 
preparo físico, conforme avaliado por “Bacurau”, índio macuxi de 32 anos, considerado o “craque” 
de bola de sua nação: 

[...] Para Bacurau, uma das principais vantagens dos índios sobre os brancos é o preparo 
físico, aprimorado em caçadas e passeios. “Não há hora para nós. Como jogamos sob o 
sol, a qualquer instante, ficamos mais resistentes.” Eles mantêm a prática de fazer pe-
quenos cortes na batata da perna, onde aplicam uma poção de ervas para evitar varizes 
e fortalecer a musculatura (Magalhães, 1998, p. 36).

Constata-se, pois, que as diversas atividades na natureza e os conhecimentos ancestrais 
da floresta são elementos que, segundo relato prestado a Magalhães pelo indígena “Bacurau”, 
cujo nome é Francisco dos Reis, potencializam o desempenho físico, implicitamente, em relação 
a não indígenas. Entretanto, mesmo que as ações de missionários católicos e evangélicos na 
região, que incentivam a prática do futebol nas aldeias, produzam sinais de aculturação, segundo 
o jornalista, os macuxis procuram resistir a ela: “A despeito dos novos caldos culturais, os macuxis 
perpetuam marcas de sua herança” (Magalhães, 1998, p. 38).

O futebol informal em “Pelada”

O título original do livro da ex jogadora de futebol universitário norte americano Gwen-
dolyn Oxenham nos dá a dimensão de sua empreitada: Finding the Game: Three Years, Twenty-five 
Countries, and the Search for Pickup Soccer. Trata-se, pois, de um projeto que durou três anos e 
abrangeu 25 países, incluindo Trinidad e Tobago, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, França, Itália, 
Áustria Hungria, Israel, Iraque, Quênia, Gana, China e Japão, em busca de práticas do futebol ao 
redor do planeta, em sua era globalizada, que deveriam ser registradas em um documentário 
intitulado Pelada, lançado em 2010 com direção de Gwendolyn Oxenham, Luke Boughen, Re-
bekah Fergusson e Ryan White. Foi justamente um dos capítulos que integram o livro, igualmente 
intitulado “Pelada”, que fez com que a tradutora Juliana Lemos, de comum acordo com a editora 
Jorge Zahar Editor, “transcriasse” o título original do livro: Pelada: uma volta ao mundo pelo prazer 
de jogar futebol (2013).

No capítulo “Pelada”, cujo título atesta sua centralidade para a obra, Gwendolyn Oxe-
nham narra sobre suas vivências no Rio de Janeiro, ao tentar captar imagens de “peladas”, jogos 
informais, parte do lazer de muitos brasileiros, sobretudo, no espaço urbano, nos subúrbios e 
nas favelas, mas também nas praias. Gwen contempla através de sua posição como mulher 
e estrangeira o futebol brasileiro: praia, samba, natureza são elementos associados à prática, 
descritos pela autora, que também pratica futebol. 
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Além disso, o texto do referido capítulo evidencia também a onipresença do futebol: 
“peladas” praticadas na praia de Copacabana, no Aterro do Flamengo, até de madrugada, e tam-
bém nos subúrbios do Rio, como em Mesquita (Fig. 1), bem como em favelas, como na Rocinha. 

Figura 1 – foto tirada em Mesquita por Luke Boughen, que acompanhou Gwen-
dolin na viagem (Oxenham, 2013, p. 51).

O chamado “futebol-arte” também surge como traço presente nesses jogos informais. A 
própria autora coloca à prova sua habilidade nas areias de Copacabana, e também em um jogo 
na Rocinha. São várias as passagens no texto em que podemos identificar as relações culturais 
da prática de futebol informal como lazer com espacialidades e territorialidades específicas, 
sendo o exemplo a seguir ilustrativo:

Mais para o lado, um menino com um piercing no lábio, estava recostado na parede, 
observando. Atrás do cone do gol, três adolescentes mais velhos com fones de ouvido 
faziam uma dança meio break, meio samba. Diversas motocicletas, um carro azul e 
uma senhora mais velha carregando compras pesadas passaram bem no meio do jogo, 
parando a bola por alguns instantes (Oxenham, 2013, p. 48).
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Observa-se, pois, que a instância narrativa se constitui como aquela que capta a dinâ-
mica do jogo e do que ocorre à sua volta, na rua de uma favela, em que o espaço da prática do 
futebol informal é dividido com os transeuntes e com as motocicletas, com observadores que 
ouvem e executam passos de funk carioca, cuja dança é descrita como “meio break, meio sam-
ba”. Enfim, lances de habilidade com a bola são descritos em diversos ambientes como indícios 
de domínio da técnica do futebol mesmo em terrenos, aparentemente, adversos para a prática.

Considerações finais

O presente estudo permitiu-nos vislumbrar diversidades na prática social de “futebóis” 
em espacialidades e territorialidades específicas: o “futebol indígena” na Região Amazônica e 
as “peladas” em áreas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto no “futebol indígena” o 
aprimoramento da condição física é associado a atividades na natureza e a prática integra tam-
bém modos ritualizados de celebrar o jogo, nas “peladas” disputadas nas favelas e nos subúr-
bios revelam muito da informalidade e do improviso como traços derivados da própria luta por 
sobrevivência em espacialidades e territorialidades precárias.
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CULTURA E IDENTIDADE LOCAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE 
CLUBES DE FUTEBOL DE PEQUENO PORTE

Gil Leite

RESUMO: Dentre as características do futebol brasileiro, os clubes pequenos cos-
tumam enfrentar obstáculos uma vez que a população local geralmente prefere 
torcer pelos grandes clubes das capitais, levando a um cenário de falta de apoio e 
baixa identidade entre clube e localidade. Ao mesmo tempo, observa-se que em 
outras nações o apoio ao clube da comunidade é um aspecto cultural bastante en-
raizado. Levando em conta, portanto, aspectos da cultura local e a identidade entre 
clubes pequenos e sua comunidade, o presente trabalho buscará estudar o seguinte 
problema de pesquisa: quais os trabalhos recentes mais relevantes sobre o tema e 
que podem servir de referência positiva? O objetivo será fornecer uma revisão de 
literatura de trabalhos que tratam da cultura local e identidade entre população e 
clubes pequenos, podendo estimular trabalhos semelhantes no Brasil e buscando 
contribuir para o aumento da identidade entre as agremiações e suas comunidades. 

PALAVRA-CHAVE: Cultura. Identidade local. Clubes pequenos.

ABSTRACT: Analyzing Brazilian football characteristics, small clubs usually face 
obstacles since the local population prefers to support the big clubs of capital cities, 
leading to a scenario of lack of incentive and low identity between the club and 
the locality. At the same time, it is observed that in other countries supporting your 
community’s club is part of their culture. So, considering aspects of local culture and the 
identity between small clubs and their community, this paper will study the following 
research problem: what are the most relevant recent papers about that subject that 
can serve as a positive reference? The objective will be to provide a literature review 
of papers that study the local culture and identity among the population and small 
clubs, being able to stimulate similar studies in Brazil contributing to the increase of 
the identity between the clubs and their communities.

KEYWORDS: Culture. Local identity. Small clubs.

Introdução

A relevância do futebol vai além do lado financeiro, sendo marcante sua presença nos 
aspectos culturais de uma sociedade, dado que os clubes despertam sentimentos de paixão que 
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não existem em outras áreas. No cenário brasileiro, e ao contrário dos clubes grandes situados 
nas capitais, os clubes considerados pequenos (times de bairros e de cidades do interior) não 
possuem estádio (normalmente são propriedade municipal) e têm pouco ou nenhum patrocínio, 
torcida e cotas de TV. A maior parte das pessoas prefere torcer por clubes grandes, relegando a 
segundo plano as agremiações menores que sofrem sem apoio e identidade com a população 
local.

Apoiar o time local é uma questão cultural forte em outros países. Alguns clubes se 
destacam e foram estudados em trabalhos que podem ser analisados, buscando compreen-
der suas características, para que possam servir de exemplo para clubes pequenos no Brasil. 
Levando em conta, portanto, aspectos da cultura local e a identidade entre clubes pequenos 
e sua comunidade, a presente pesquisa em andamento buscará estudar o seguinte problema: 
quais os trabalhos recentes mais relevantes sobre o tema e que podem servir de referência e 
influência positiva? 

Para isso, estão sendo buscados clubes em que o apoio independe de títulos e recei-
tas, estando mais vinculados à profunda identidade entre torcida e o clube de sua comunidade. 
Acredita-se que essa não é a cultura dominante que orienta a relação entre clubes pequenos 
do Brasil e suas populações locais.

O objetivo geral da pesquisa a ser desenvolvida será fornecer uma revisão de literatura 
de trabalhos sobre cultura local e identidade entre população e clubes pequenos. De forma 
mais específica, tem-se como objetivos: descrever as características dos clubes pequenos que 
são exemplos de identidade local; verificar aspectos comuns nos trabalhos que podem servir 
de influência para que tais ideias sejam buscadas por outros clubes; estimular trabalhos sobre 
clubes pequenos no Brasil, contribuindo para o aumento da identidade entre as agremiações e 
suas comunidades. 

Referencial teórico: futebol e cultura local

De acordo com Santos e Monastirsky (2012), o futebol é um elemento central da cultura 
brasileira e colaborou na construção da identidade nacional. Já segundo Martha (2020), o futebol 
cria identidade cultural, pois, constrói relações de pertencimento a um grupo específico, demar-
cado por suas cores, camisas, hinos e demais manifestações. Para o autor, esse sentimento de 
pertencimento a uma comunidade é que confere identidade a um indivíduo. Neste contexto, o 
futebol pode ajudar a fortalecer as culturas locais, através de seus clubes.

Porém, no Brasil ainda há uma cultura dominante de torcer para grandes clubes das 
capitais, fazendo com que os clubes pequenos sofram com pouco público e baixa identidade 
com a população local. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo que o futebol é um elemento 
central da cultura nacional, isso não necessariamente se reflete em manifestações culturais e 
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sentimento de pertencimento em prol das comunidades locais. Para o andamento da pesquisa, 
novas referências ainda serão analisadas para compor este referencial teórico.

Metodologia/Bases da pesquisa

Para a busca dos trabalhos vem sendo realizado um levantamento do que há de mais 
atual sobre o tema, considerando os seguintes parâmetros: 1) Consultas na base de dados do 
Google Acadêmico e Periódicos Capes (textos nacionais e internacionais); 2) Utilizou-se como 
filtro os temas: cultura, identidade local e pertencimento, associados com clubes de futebol; 3) 
Critérios de inclusão: clubes considerados pequenos (tradicionalmente de cidades do interior 
ou de bairros nas grandes cidades); 4) Critérios de exclusão: clubes considerados grandes em 
títulos, torcida e recursos financeiros e de alcance nacional ou global.

Na próxima seção são descritos alguns clubes que já foram objeto de análise parcial 
até o momento. Como o trabalho está em construção, novos casos serão adicionados no futuro.

Discussão: revisão de literatura sobre clubes pequenos, cultura e identidade 
local

FC St. Pauli

Quando se propõe uma discussão sobre identidade local e clubes pequenos, o FC St. 
Pauli – de Hamburgo, na Alemanha – é um dos casos mais famosos, ainda que esteja longe de 
ser um time bem-sucedido. Tal fama está ligada à subcultura de sua torcida e traços particula-
res atrelados ao vínculo político atribuído ao torcedor do St. Pauli. Como descreve Totten (2015), 
destacam-se o forte senso de comunidade e a adesão a bandeiras de esquerda, antifascistas, 
anticapitalistas e humanitárias, que fizeram o clube se popularizar como fenômeno “cult” ga-
nhando simpatizantes em todo o mundo. 

Fundado em 1910, o FC St. Pauli é um clube do distrito de Saint Pauli, bairro operário 
de Hamburgo conhecido hoje pelos ares boêmios, mas que no passado era uma região por-
tuária abandonada pelo governo e com elevados índices de violência. Até que na década de 
1960, Saint Pauli começa a testemunhar uma transição favorecida pela adição de uma cultura 
da música jovem que marca o embrião do bairro como é hoje. Segundo Daniel and Kassimeris 
(2013), a junção entre o passado controverso, seguido pela renovação cultural e a politização 
dos torcedores se mostra determinante para o enraizamento do senso de pertencimento entre 
torcedor, time e bairro.

Até os anos 1980 sua torcida não se distinguia muito das demais. Porém, em razão dos 
eventos que impactaram o distrito, passou a ocorrer uma incorporação do teor político na sub-
cultura de ser torcedor do St. Pauli, fomentando sua imagem com valores além do futebol. Como 
comprova Machado (2017), em 1981 a equipe tinha uma média de público de 1.600 espectadores 
por jogo, mas, já no final da década de 1990 esse número se aproximava dos 20.000.
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O ápice das transformações vistas no bairro foi o movimento das ocupações, iniciado 
em 1981. Segundo Machado (2017), as ocupações foram uma marco na Alemanha ainda dividida. 
Prédios particulares ou estatais, sem utilização, foram invadidos por sem tetos e trabalhadores 
que, sem moradia, reivindicavam esses lugares. O bairro de Saint Pauli ficou notório por abrigar 
a mais conflitante das ocupações, o que ajudou a criar uma cultura anticapitalista, ao mesmo 
tempo em que ver o time do bairro virou ponto de encontro dessas pessoas que, aos poucos, 
mudaram o perfil do St Pauli. 

Conforme explica Totten (2015), com o tempo a própria agremiação foi aderindo aos 
posicionamentos introduzidos pelos torcedores, integrando-os como elemento de sua imagem 
pública. Aliás, um dos símbolos mais populares do St. Pauli – uma “caveira pirata” – surgiu in-
formalmente ao ser levada ao estádio por um torcedor. Ao representar a ideia de rebeldia foi 
prontamente bem recebida pelos demais e, em seguida, incorporada pelo clube. Hoje a estampa 
é recorde de vendas em camisas e bandeiras.

Possíveis clubes a serem analisados

Muitos clubes se enquadram nas características deste trabalho. Para alguns já foram 
encontradas referências. Para outros, ainda estão sendo buscados textos que poderão contribuir 
para o andamento da pesquisa.

4.2.1 Futebol inglês

O futebol inglês tem características que o coloca como terreno frutífero para análise da 
paixão das comunidades por seus clubes. Um dos trabalhos encontrados foi Lawrence (2016), que 
tece uma discussão sobre cultura e comunidade à luz do futebol, observando o Walsall FC e seu 
entorno, o Black Country, uma região da Inglaterra onde está o pequeno município de Walsall. O 
apelido da região vem da fumaça que tomava conta das cidades durante a Revolução Industrial.

O caso do Walsall FC se mostra interessante por ser um clube desconhecido. Um time 
distante da glória, de pequeno alcance, mas o que não impede de ser apoiado em sua cidade. 
Lawrence (2016) argumenta que seu trabalho é motivado pela ausência de estudos recentes 
sobre o que constitui a ideia de pertencer ao Black Country, considerando que o discurso até 
então se revelava marcado pelo apego às condições socioeconômicas produzidas em meio à 
Revolução Industrial na região – uma época que, por já haver sido superada, falha em retratar a 
identidade cultural atual. Sendo assim, ele busca entender se o sentimento de pertencimento à 
região pode ser visto hoje em dia pela ótica de torcer pelo Walsall FC.

Diferente de outras localidades, onde a adoção de políticas específicas e determinados 
posicionamento dos torcedores contribuíram para o aumento da identidade, o que se observa 
no Walsall FC e no futebol inglês como um todo é que o simples fato de ser o time da cidade já 
é suficiente para atrair a comunidade.
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Dentre os vários casos na Inglaterra, ganhou destaque recente o Sunderland AFC, pois, 
o clube da cidade de mesmo nome foi descrito em uma série documental de sucesso (Sunder-
land Till I Die). O documentário produzido por Pearlman e Turner (2018) descreve a paixão da 
população local pelo clube, sendo uma fonte importante para conhecer o comportamento do 
torcedor inglês. Outros trabalhos encontrados até o momento são sobre o Brighton and Hove 
Albion e Coventry City, analisados respectivamente por Sanders, Heys, Ravenscroft e Burdsey 
(2014) e Tapp e Clowes (2002). 

Outros

Da Espanha tem-se o Rayo Vallecano, pequeno clube de Madri, famoso pelos torce-
dores que defendem causas humanitárias e operárias ligadas ao bairro de Vallecas, descritos 
em Vignoli (2017). No Brasil, os exemplos são exceções, mas, há casos que se sobressaem. 
Um deles é o Juventus, do bairro da Mooca em São Paulo, clube de bairro e com um estádio 
bastante acanhado, mas sempre atraindo bons públicos. As raízes italiana e operária da Mooca 
são cantadas pela torcida, como pode ser visto em Kawaguchi (2012). Outro caso positivo é o 
Operário, de Ponta Grossa-PR, conhecido por sua fanática torcida. O trabalho de Santos e Mo-
nastirsky (2012) analisa a identidade da população com o clube, descrevendo o Operário como 
patrimônio cultural municipal.

Considerações finais

A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre trabalhos 
que tratam da cultura local e identidade entre população e clubes pequenos. Alguns exemplos 
positivos já começaram a ser descritos, porém, espera-se realizar uma busca mais ampla por 
estudos que tratem do tema para que se possa construir um cenário mais abrangente. 

Com a continuidade do trabalho, acredita-se que seria interessante incluir uma seção 
que possa consolidar as principais ideias e características vistas em clubes pequenos que são 
exemplos de identidade local, para que possam servir de referência a outros clubes. Respeita-
das, obviamente, as especificidades de cada comunidade, já que os processos de identificação 
no futebol não são uniformes.

Uma ampla revisão de literatura pode ser o ponto de partida para estimular trabalhos 
semelhantes no Brasil, pois, ainda há pouca literatura acadêmica sobre clubes pequenos. E, 
principalmente, que possa servir para incentivar um maior apoio da população aos clubes de 
suas comunidades. 
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USINA TERRA VIVA: INTERVENÇÃO TERRITORIAL A PARTIR DA INSTALAÇÃO 
DE UM EQUIPAMENTO CULTURAL

Elis de Araújo Miranda
Yuri Costa Moraes Da Silva

Priscila Viana Alves

Resumo: Este trabalho visa apresentar uma proposta de intervenção territorial a par-
tir da instalação do centro cultural nas terras da usina Cambayba, em Campos dos 
Goytacazes, atualmente ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). A proposta tem por base as metodologias de planejamento participativo 
e gestão associada (PPGA), que preza pela mobilização da participação popular, as-
sociada a agentes distintos. A localização da usina se torna estratégica por se tratar 
de uma área de integração entre espaço urbana e rural de dois municípios, portanto, 
promotor de uma articulação em escala regional, tendo o MST como protagonista e 
a Universidade como agente promotor do plano de desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Território. Metodologias de planejamento participativo. 
Gestão associada.

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta de intervención 
territorial a partir de la instalación del centro cultural en los terrenos de la usina 
Cambayba, en los Campos dos Goytacazes, actualmente ocupados por el Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La propuesta se basa en metodologías 
de planificación participativa y gestión asociada (PPGA), que valora la movilización 
de la participación popular, asociada a diferentes agentes. La ubicación de la 
planta se vuelve estratégica por tratarse de una zona de integración entre espacios 
urbanos y rurales de dos municipios, por lo tanto, promover una articulación a escala 
regional, con el MST como protagonista y la Universidad como agente promotor de 
la planificación del desarrollo.

PALAVRAS-CLAVE: Cultura. Território. Metodologías de planificación participativa. 
Gestión asociada.

Introdução 

As metodologias de planejamento participativo e gestão associada constituem-se em 
uma proposição de intervenção territorial integradora de movimentos sociais, agentes públicos 
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e privados e vizinhos. É neste contexto que elaboramos esta proposta para as terras da antiga 
Usina de Açúcar Cambayba, em Campos dos Goytacazes. 

A condição de isolamento social da pandemia do Covid19 demonstrou a necessidade 
de reestruturação da base política da sociedade, de resgatar espaços coletivos de promoção da 
sociabilidade, por meio do compromisso individual e coletivo na construção da sociedade que 
fortaleça a gestação de experiências comunitárias no território, cuja finalidade é a aceleração 
do processo de desenvolvimento da condição humana com caráter ativo na reivindicação de 
direitos básicos.

As metodologias de Planejamento Participativo e Gestão Associada (PPGA) surgem como 
proposta de recomposição e valorização da ação e apropriação coletiva do território, a partir da 
ampliação da possibilidade de ação de sujeitos sociais excluídos (Ribeiro, 2013).

É mister fortalecer processos de integração e reprodução das bases sociais contra a 
dominação. Essa perspectiva popular da metodologia revela ser de importante para a construção 
de projetos políticos que atendam necessidades reais de pessoas e grupos.

A USINA TERRA VIVA constitui-se em uma proposição utópica de intervenção territorial 
para a implantação do centro cultural no assentamento rural gerido pelo Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST) nas terras da Usina Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense, Brasil. 

Formação em metodologias de planejamento participativo e gestão associada 
(PPGA)

A formação em metodologias de planejamento participativo e gestão associada se 
deu pela Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO) de Buenos Aires, tendo 
o professor Hector Poggiese (Poggiese, 2013) como coordenador geral e as coordenadoras 
pedagógicas Natalia Ramirez e Maria Eugenia Ball (Poggiese, 2000). No período pandêmico o 
curso ofertado em sistema EaD que possibilitou a participação de sujeitos do Brasil, Equador, 
Colômbia, Peru, Argentina.

Estruturado em sete aulas, com a participação de docentes argentinos e brasileiros, 
que apresentaram as metodologias e experiências do método PPGA implementadas em outros 
países da América Latina. Tendo como objetivo formar novos planejadores na perspectiva PPGA 
e fomentar espaços compartilhados para formulações de propostas de intervenção democrática 
nos territórios.

As metodologias PPGA surgem no bojo das discussões sobre democracia participativa, a 
partir dos anos 1980 no Brasil, que experimentavam a maior participação cidadã nos espaços de 
discussão e formulação das intervenções que o Estado aplicaria na sociedade como finalidade 
ampliarem a participação de agentes excluídos em processos de decisão.
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Enquanto espaço de articulação de agentes distintos, o método proporciona a criação 
de espaços políticos de articulações onde o saber não é um domínio exclusivo do pesquisa-
dor. A participação de setores comunitários traz saberes que são elementares na formulação 
de intervenções, requalificando a relação entre Sociedade-Estado. Espaços de participação e 
formação, de aprofundamento da cidadania, por meio de interações de grupos sociais distintos 
e avançar nas compreensões da vida coletiva de intervenção e gestão territorial (Ribeiro, 2013)

A premissa de que o saber não é de domínio do pesquisador, denota à complementarie-
dade de saberes sociais, necessárias para a superação de problemas sociais. Tais estratégias de 
planejamento urbano necessitam da participação dos agentes sociais envolvidos na elaboração 
das políticas públicas, bem como promove um acompanhamento mais próximo por parte dos 
agentes, anteriormente excluídos das tomadas de decisões políticas (Vainer, 2007).

Para a realização qualitativa e eficiente do método PPGA, uma sistematização precisa 
ser pensada e aplicada, sendo a primeira tarefa a criação do Grupo Preliminar, grupo de agentes 
distintos, mas de interesse direto na intervenção. Configurado os diálogos multilaterais, entre 
agentes distintos, esses espaços de articulação com reuniões e plenárias vão constituir o ca-
ráter conceitual e propositivo do método, através da aliança com a “visão técnica”, assim como 
alinhar os grupos de trabalho. As sessões temáticas irão formar o núcleo dessa intervenção 
política. E é nesse sentido que vale o destaque para duas funções sistematizadas desse método 
de planejamento: o papel da relatoria e o papel da mediação. A relatoria cabe à sistematização 
dos processos de discussões que ocorrem, sejam nas plenárias ou em reuniões. Registros das 
visões distintas ajudarão o andamento da metodologia, assim como subsidiará a “memória do 
Mediador”, entendendo essa como os encaminhamentos tirados desses espaços de discussão. 
O mediador deve apresentar a dinâmica de funcionamento aos agentes ali reunidos e promover 
o diálogo que fortaleça acordos e não que reafirme as divisões entre esses agentes. 

A base fundamental ao método PPGA, encontra-se na estrutura no triângulo equilátero 
desde a formação do espaço de articulação e organização do modelo. O intuito é construir espaços 
que promovam avanços no enfrentamento de problemas coletivos. Os espaços de articulação 
não devem ser espaços que reafirmem as diferenças políticas desses grupos no tecido social, 
sem amplificar os conflitos. Os trabalhadores que lutam por acesso às terras improdutivas não 
devem ser vistos como “mais fracos”, tendo em vista as justezas das reivindicações e prestação 
de serviços à sociedade.

Caracterização da àrea de instalação da Usina Terra Viva

Simulamos a implementação do Centro de Integração Regional Cultural, que presa pela 
valorização da memória social e de acesso aos direitos sociais básicos. Este centro de integração 
deve ser implementado na área da antiga usina de açúcar Cambahyba, que encontra-se em 
processo de desapropriação desde o início do século XXI. 
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Com a desapropriação das terras da Usina Cambahyba em 2020, as terras passarama ser 
novamente ocupadas pelo MST, no início do ano de 2021 com o acampamento “Cícero Guedes”, 
um líder do MST assassinado nessas terras em 2013.

Atualmente, as terras da Cambahyba são ocupadas por mais de 300 famílias associadas 
ao MST. Em 2014, por meio da intervenção da Comissão Nacional da Verdade, obteve-se a infor-
mação, a partir do relato “arrependido” de um ex-agente do Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS) que se apresentava como pastor Claudio Guerra, de que a repressão teria usado os 
fornos da usina Cambahyba para incinerar 12 corpos de militantes contrários ao regime autoritário. 
Essa acusação iria ser somada a uma série de outros processos judiciais que envolviam as terras 
da usina. Além das denúncias do Pastor Cláudio Guerra, somaram-se problemas com dívidas 
de imposto territorial rural, denúncias de questões trabalhistas relacionada a situação análoga à 
escravidão, pesariam para que a luta do MST pela terra tivesse mais força no sistema judiciário. 

A última ocupação do MST nessas terras aconteceu em 1º de Novembro de 2012, já 
com o intuito da reforma agrária. Na época, o MST já reivindicava os direitos à terra baseada nas 
inúmeras ilegalidades trabalhistas e no caráter improdutivo da terra. Duzentas famílias haviam se 
mobilizado e ocupado terras, nomeadas então de Luiz Maranhão, nome associado a um militante 
que, até então supostamente, havia sido queimado nos fornos da usina. 

Reviravoltas na Justiça, sobre o procedimento de desapropriação, fizeram com herdeiros 
da Cambahyba pedissem a reintegração de posse das terras da Usina. A justiça acatando o pedi-
do da família desapropriou os acampados, perdurando a improdutividade da terra, fortalecendo 
as injustiças sociais e humanas. 

Em 2021, outro “forró em Cambahyba” se tornou realidade ao reacender a luta de 21 
anos que o MST move pelas terras da Usina. Trezentas famílias, dessa vez, adentraram as terras 
e ocuparam durante a madrugada para reivindicar o local de moradia e terra para trabalho. 

O momento do país em que isso ocorreu ajuda a entender a mobilização massiva dos 
trabalhadores sem terra. O Brasil passa por uma crise, com suas multifaces e sem precedentes 
na história Moderna do país, voltando a pertencer ao nefasto mapa da fome, com índices de 
desemprego tão alarmantes como na última década do século XX. É compreensível que nesse 
cenário, a busca por um futuro mais digno, por certezas em sua vida, se manifeste de forma 
enfática. 

Atualmente o complexo de usinas, com seus mais de 3 mil hectares, encontra-se ocu-
pado pelo MST, que propõem não só moradia, mas produção de alimentos com base no sistema 
agroecológico. A Agroecologia se consolida como alternativa ao histórico do monocultivo cana-
vieiro que atendia a indústria sucroalcooleira. Para o MST só a produção consorciada, orgânica, 
de potencialidades regionais, poderá promover a dignidade para as famílias ocupantes. 

Integrar a produção em assentamentos rurais às feiras agroecológicas que acontecem 
em diferentes bairros adjacentes a Cambahyba poderia promover mais ganhos econômicos 
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tanto para os produtores quanto para os consumidores, além de promover a saúde por meio 
do acesso a alimentos livres de agrotóxicos.  Neste estágio da luta, a auto-organização dos tra-
balhadores já levou ao acampamento as secretarias municipais de Assistência Social e Direitos 
Humanos, a Secretaria de Saúde e Educação, a EMATER e o próprio INCRA - Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária, órgão federal responsável pelo processo de reassentamento 
das áreas desapropriadas. 

Estrutura do Projeto

Após a definição do Grupo Preliminar, a continuidade do projeto prevê os seguintes 
passos: a) elaboração de uma hipótese Preliminar, orientado por princípios da metodologia 
PPGA. É um momento importante por se tratar dos desígnios do projeto, seu raio de ação e ca-
pacidade integradora; b) definição dos Atores e ponderações, que são diversos grupos sociais 
com interesses distintos em relação à temática da intervenção. O desafio está aí: como promover 
uma intervenção em um território que necessita de diversos serviços públicos a partir dessa 
constatação de interesses; c) a formação do Grupo Promotor, que deve ser composto por su-
jeitos e organizações sociais, poder público, ocupantes do território; d) elaboração de uma lista 
de problemas, que visa identificar e hierarquizar os possíveis problemas ao longo do processo 
de implementação do projeto e dos objetivos a serem alcançados. Assim, para fins de alcançar 
os objetivos, deve-se pensar em formas de solucionar os problemas. Após a identificação dos 
problemas, parte-se para, e) a proposição de soluções dos problemas, de forma a apresentar as 
articulações e associações entre os problemas e possíveis soluções sociais e por fim, por fim, f) 
organizar um quadro de estratégias e metodologias com base na análise do organograma de 
problemas e soluções. 

 Considerações finais 

A valorização de projetos de intervenção elaborados a partir de mobilizações populares 
expõem as negligências do poder público, colocam em foco os antigos trabalhadores da Usina 
Cambayba e os integrantes do MST que se empenham em manter viva a memória do lugar e 
garante a ocupação produtiva da terra com políticas focais e transversais promovidas pela par-
ticipação popular. Uma população que tem cerceado o seu direito aos serviços públicos; uma 
reinvindicação antiga de um projeto para o desenvolvimento rural.

Assim, fica compreensível que o território é uma arena de conflitos. São disputas pela 
terra entre interesses antagônicos; uma baixa interação comunitária entre os agentes legalizados, 
os ocupantes e demais vizinhanças não organizadas de maneira coletiva, em prol da defesa de 
seus interesses enquanto habitantes daquela região.
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Os conflitos territoriais, somados a baixa interação participativa da vizinhança, nos força 
ao exercício das metodologias do PPGA, posto que além de resolver problemas - a consolida-
ção de um centro de integração regional que oferte diversos serviços públicos - propiciará um 
processo de discussão e inserção nas esferas de debate, deliberação e execução de políticas 
públicas. A gestão associada enquanto maneira de constranger o poder público  e assim pro-
mover o Centro de Integração Regional USINA TERRA VIVA.
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FRONTEIRAS DA DIVERSIDADE E INTERCULTURALIDADE: A AMBIÊNCIA DE 
ATENÇÃO FEMININA-MATERNA.  UMA ANÁLISE REFLEXIVA NO CAMPO DO 

SERVIÇO SOCIAL     

Gisele Justiniano de Faria Martins
Luzinete Rezende da Incarnação

Rosely Cubo Pinto de Almeida
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Vera Lúcia Chamas Basso

RESUMO: Sob a perspectiva da interculturalidade, tomamos como base neste estu-
do as fronteiras do cuidado materno na saúde integral, que se tornam presentes a 
partir do ano 2000 desde a incorporação regionalizada dos municípios no Brasil. No 
âmbito desta singular conjuntura, os atendimentos as genetrizes são descentraliza-
das e direcionadas pelas regiões de domicílio, suscitando a prospecção de maior 
cobertura a este conjunto de mulheres. Diante desse difuso sistema de atenção 
materno-neonatal, uma profissional de Serviço Social realizou entrevistas com um 
grupo de 10 mães internadas e/ou que acompanham seus filhos recém-nascidos 
na Utin/Ucinconvencional/UciCanguru de Goiânia. Os resultados demonstram a 
prevalência de mulheres oriundas de cidades situadas no interior do estado, com 
idade entre 31 e 40 anos privadas dos seus originais modos e práticas de natividade, 
tendo que experimentar uma fase indiferenciada, no que se refere às suas vontades, 
costumes e muitas vezes ficando à mercê da equipe clínica.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência materno infantil. Interculturalidade. Saúde pública. 
Serviço social.

RESUMEN: Desde la perspectiva de la interculturalidad, tomamos como base en este 
estudio las fronteras de la atención materna en salud integral, que se hacen presentes 
a partir del año 2000 desde la incorporación regionalizada de los municipios en Brasil.  
En el ámbito de esta singular coyuntura, la asistencia a las parturientas se vuelve 
descentralizadas y dirigidas por las regiones de domicilio, planteando la perspectiva 
de una mayor cobertura a este grupo de mujeres. Frente a este sistema difuso de 
atención materno-neonatal, una profesional del Servicio Social realiza entrevistas a 
un grupo de 10 madres ingresadas y/o acompañan a sus hijos recién nacidos en la 
UTI/No Convencional/UciCanguru de Goiânia. Los resultados muestran la prevalencia 
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de mujeres de ciudades situadas en el interior del estado, con edades comprendidas 
entre 31 y 40 años desprovistas de sus modos y prácticas originales de natividad y 
teniendo que vivir una fase indiferenciada, en cuanto a sus voluntades y costumbres, 
estando muchas veces a merced del equipo clínico.

PALABRAS-CLAVE: Atención materno infantil. Interculturalidad. Salud pública. Servicio 
social.

Introdução

As fronteiras de acesso e manutenção do cuidado integral em saúde é uma preocupação 
presente no cotidiano dos assistentes sociais que atuam na atenção primária materna-infantil, 
principalmente em preeminência de recém-nascidos prematuros de municípios integrados à 
rede regionalizada.

Essa realidade aguçou o interesse por realizar uma pesquisa empírica exploratória ob-
jetivando especificamente analisar a prevalência de mulheres oriundas de cidades situadas no 
interior do Estado de Goiás que se veem privadas dos seus originais modos e práticas de nativi-
dade. Em linhas gerais, este estudo visa compreender os desafios do acesso à saúde que inclui 
vivências por mulheres em período neonatal e a influência cultural do Estado na territorialização 
dos municípios de Goiás.

O panorama representativo dessa situação, verifica-se in loco na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal - UTIN no Hospital e Maternidade Dona Íris de Goiânia; consta o registro 
médio de cinquenta por cento das mães e seus recém-nascidos internados, provenientes de 
outros municípios de Goiás, devido à dificuldade de acesso à saúde integral das parturientes no 
sistema de atenção na rede de assistência feminina.

Território do feminino: fronteiras do direito ao cuidado em saúde

Desde 1988 pela Constituição Cidadã Brasileira as fronteiras representativas dos aportes 
de materialização do cuidado e atenção feminina são demarcadas pela divisão dos territórios 
que compõem o SUS - Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080 de 1990). Segundo Alves et al. 
(citado em Brasil, 2014, p. 84) “a realidade da saúde no país se configura como espaço de vida 
e tende a manifestar influências imateriais constitutivas de distintas formas de relações”; dentre 
elas, se incorporam as disputas hegemônicas de poder, tais como a regionalização das redes 
universalizadas de direitos sociais.

Nessa perspectiva, Cabecinhas et al. (2006) enfatiza que as representações sociais as-
sumem um papel ativo, uma vez que seus atores-coletivos tanto compõem a produção quanto 
a transformam; ou seja, nestas dinâmicas se manifestam as configurações culturais de controle 
que afetam os princípios fundamentais à universalidade, integralidade e equidade de direitos à 
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saúde da mulher, que inclui âmbitos de experiências no lazer. Conforme afirmação de Alves et 
al. (citado em Brasil, 2014, p. 109) “não se cuida efetivamente de indivíduos sem cuidar de po-
pulações, e não há uma verdadeira rede pública que não passe por um atento cuidado de cada 
um de seus sujeitos”.

Neste cenário, entra as cidades em seus diferentes e desiguais territórios,

são mais do que abstrações em si ao se configurarem como espaço do vivido pelos su-
jeitos, no dia a dia de seus usos e deslocamentos, entre trabalho e moradia, da procura 
pelo lazer e pela cultura aos fins de semana, dos conflitos interpessoais diariamente 
surgidos, assim como das solidariedades e das participações comunitárias (Brasil, 2014, 
p. 22).

Segundo Cardoso et. al. (2015, p. 21) indica que “a regionalização está fundamentada 
nos pressupostos de territorialização, flexibilidade, cooperação, subsidiariedade, financiamento 
solidário, cogestão, participação e controle social”; sob estas condições, entendemos que atra-
vés das redes de apoio, as fronteiras muitas vezes presentes e representadas pela forma dos 
atendimentos nos territórios, irão variar de acordo com critérios culturais geográficos-adminis-
trativos-demográficos-sociais.

Não obstante a assunção desses desafios, as mulheres em idade produtiva desempe-
nham papéis de arrimo na renovação vital. De acordo com Madrid (2012):

La maternidad aparece hoy recogida de forma explícita en los discursos institucionales 
como una problemática general de reproducción social (demográfica y económica) y 
como tal es debería ser una cuestión de Estado (de bienestar) de primera magnitud (p. 44).

As mulheres ao serem transferidas de seus territórios culturais se veem privadas dos 
seus originais modos de vida. Destacamos que essas dificuldades têm íntima relação entre o 
acesso aos serviços de saúde nas grandes cidades e a invisibilidade da potência de criação de 
sensibilidades, saberes, linguagens, experiências e práticas coletivas de lazer por território cultural.

Metodologia 

Fundamentada na metodologia qualitativa, a pesquisa de cunho empírico exploratório 
realizada através de entrevistadas em profundidade e associações de questões semiestruturadas 
formuladas com o intuito de identificar os dados sociodemográficos e analisar as interferências 
nos modos e práticas de natividade, visto a longa permanência dos recém-nascidos na Utin/
Ucinconvencional/UciCanguru de Goiânia. Como referência, empregamos os ditames de Minayo 
(1994) segundo os quais, 
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa [...] com 
um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 301).

Dentre o conjunto de fatores que ambientam a pesquisa (outubro-novembro 2019) 
encontram-se dez mulheres com recém-nascidos internados, sem previsão do tempo de per-
manência podendo chegar a meses pela demora na sua melhora clínica de seu recém-nascido. 

Análise/discussão/reflexão dos resultados

Em 2003 é criada a Política Nacional de Humanização - PNH de Atenção e Gestão no SUS 
objetivando produzir mudanças nas práticas de saúde, qualificar os modos de cuidado, realizar e 
articular as estratégias de atendimento. Dentre suas ações integrais, temos o ‘acolhimento pleno’ 
representado por uma atitude de inclusão e postura ética em relação à garantia de acesso aos 
serviços de saúde, à qualidade e à integralidade da atenção (Brasil, 2014).

Neste sentido podemos seguir as indicações (Madrid, 2012), 

Cuando la maternidad como hecho social es vivida personalmente, expresada socio-
culturalmente y representada política y económicamente como un contratiempo ... la 
temporalidad humana como han sido hasta hoy conocidas se diferencia en relación 
con el bienestar social (parcialmente disfrutado, atisbado o anhelado) y la salud pública 
(perseguida como objetivo de supervivencia y calidad de vida) (p. 47).

Para a mulher-mãe compreender o novo desafio, significa criar percepções sobre essa 
complexidade factual e para os pesquisadores, conceituarmos a investigação em contextos dos 
estudos culturais (Baptista, 2009). Unidos estes dois propósitos, trazemos algumas narrativas que 
tendem a representar os fatores indicativos das fronteiras da diversidade e interculturalidade: a 
ambiência de atenção feminina-materna mediante análises reflexivas no campo do Serviço Social.

Sobre o acolhimento humanizado, entendo que olham pra gente com amor, atenção e 
dignidade” (M.1 com bebê internado na Unidade Neonatal).

A promoção da qualidade de assistência significa criar vínculos, responsabilizações, 
resolutividades e a garantia à saúde (Brasil, 2014).   Ao articularmos a relevância deste sujeito 
pesquisado sentir-se acolhida, temos que incorporar às análises marcações de cunho não apenas 
subjetivados, mas também referidos a atenção-intenção de acesso ao cuidado. 

Os assistentes sociais como profissionais da saúde na linha de frente do processo de 
acolhida estão inseridos no ambiente da neonatologia e objetivam acompanhar desde a gestação 
porventura prematura até os cuidados especializados:
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Estabelecer um canal de informações e esclarecimentos...; iniciar um processo de vin-
culação com a equipe de saúde neonatal...; estimular o cuidado compartilhado pela 
equipe multiprofissional (Brasil, 2018, p. 98).

Sobre a procedência das mulheres pesquisadas, 6 são de municípios distantes da capi-
tal Goiânia (duas de Caldas Novas, Piracanjuba, Itaberaí e duas de São Simão) e 4 são da região 
metropolitana (Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goianira e Trindade); em sua maioria, 
relatam não receber apoio dos municípios de origem:

Os profissionais no meu município são bons, mas não tem estrutura de maternidade 
municipal” (M.2); “O transporte me trouxe e após minha internação e parto não fizeram 
nem um contato” (M.6); “Não tive nenhuma orientação do município de origem” (M.10); 
“Quanto ao meu município, inicialmente na gestação ficaram me jogando de um lado 
a outro” (M. 5); “No meu município o apoio foi um pouco ruim, moro lá há 7 anos e não 
queriam fazer o meu pré-natal” (M. 4); “O município me encaminhou para o pré-natal 
de alto-risco no HDMI e o apoio após o parto não tive, nem ligações e nem orientação 
alguma” (M.9); “Fui encaminhada verbalmente e deixada pelo transporte de meu próprio 
município (M. 8).

Essas desigualdades de cobertura e acesso manifestadas pelas parturientes falam por 
si e não estão coerentes com os princípios do SUS (Brasil, 2002), a ausência de apoio do muni-
cípio de origem ao deixar a mulher/mãe em um momento tão desafiador e complexo revelam 
o descaso frente às políticas de saúde pública.

No que se refere à formação escolar, 6 se declaram ter finalizado o ensino médio, 3 não 
concluíram o ensino fundamental e outra se formou no ensino superior. 

Uma característica importante da pesquisa é o alto número de partos com idade ges-
tacional em prematuridade extrema, o que leva a mãe a ficar mais tempo como acompanhante 
enfrentando todos os desafios que a situação exige. Do total das mães, 6 tiveram o parto com 
idade gestacional (IG) menor que 30 semanas, o que culmina com o maior tempo como acompa-
nhamento, requerendo maior cuidado e dificuldades nas relações socioculturais, principalmente 
nas referências às vivências de lazer. 

Considerações finais

Os resultados demonstram a prevalência de mulheres oriundas de cidades situadas no 
interior do estado, com idade entre 31 e 40 anos que se veem privadas dos seus originais modos 
e práticas de natividade, lidam com as disparidades em termos de culturas e experimentam uma 
fase indiferenciada, no que se refere às suas vontades e costumes. 

 As mulheres atendidas, têm dificuldade em suas cidades de origem para a realização 
e manutenção do cuidado à sua saúde materna e de seu recém-nascido.
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A descentralização do sistema de saúde se distanciou dos seus princípios de territoriali-
zação, flexibilidade, cooperação, cogestão e participação social, fazendo com que permaneçam 
longos períodos longe de seus municípios de origem. 

Nessa direção o Serviço Social ao atuar diretamente com as mães tem possibilidades 
de conhecer esta dinâmica criando olhares sobre a problemática das questões culturais de um 
dos coletivos mais interessantes na área da saúde pública.
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RECURSOS POÉTICOS
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RESUMO: Este trabalho visa apresentar e discutir o processo pedagógico de con-
strução da publicação Recursos Poéticos: ausências-imagens para corporificar a 
presença, elaborada durante o segundo semestre letivo de 2021, de modo remoto, 
no Curso de Artes Plásticas Licenciatura da Escola Guignard/Universidade do Estado 
de Minas Gerais - UEMG. A publicação constitui-se de um Objeto de Aprendizagem 
Poético (OAP) coletivo, que abordou o tema corpo e movimento como elementos 
para a criação artística, envolvendo processos de autoaprendizagem na perspectiva 
da pedagogia cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Objeto de aprendizagem poético. Pedagogia cultural. Corpo. 
Educação estética.

ABSTRACT: This work aims to present and discuss the pedagogical process of 
construction of the publication Poetic Resources: absence-images to embody the 
presence, elaborated during the second semester of 2021, remotely, in the Course of 
Fine Arts Undergraduate School Guignard/ University of the State of Minas Gerais - 
UEMG. The publication consists of a collective Poetic Learning Object (OAP), which 
addressed the theme body and movement as elements for artistic creation, involving 
self-learning processes from the perspective of cultural pedagogy.

KEYWORDS: Poetic learning objetc. Cultural pedagogy. Body. Aesthetic education.

Introdução

Desde agosto de 2020, as atividades acadêmicas da Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG) passaram a ser oferecidas em modo remoto emergencial em função da COVID-19, 
decretada pandemia em março de 2020. A adaptação ao ensino virtual apresentou-se como um 
desafio para toda a comunidade acadêmica. Houve grande esforço para que os cursos de Artes 
Plásticas da Escola Guignard/Belo Horizonte - Bacharelado e Licenciatura, constituídos original-
mente para o modo presencial, fossem adequados às plataformas de interação online e offline.
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A oferta da disciplina optativa teórica Tópicos em Ensino de Arte no segundo semestre 
de 2021 oportunizou a reflexão sobre os recursos educacionais para o ensino de arte em per-
spectiva histórica e contemporânea. As discussões da disciplina giraram em torno do conceito 
de Objeto de Aprendizagem Poético (OPA). A concepção de um OAP tem como base o conceito 
grego de poiesis, associado à produção, criação e formação e pode ser visto como uma deri-
vação do Objeto de Aprendizagem (OA), termo criado para denominar objetos produzidos para 
se aprender algo, que surgiram associados ao uso educacional das novas tecnologias no início 
dos anos 2000 (Fernández, 2016).

O tema corpo e movimento alimentou a materialização de uma proposta de construção 
de um OAP coletivo que dialogasse com o contexto vivido e fosse disponibilizado em meio virtual 
para professores da educação básica e demais interessados. Ademais, o compartilhamento e a 
visibilidade de práticas pedagógicas alternativas se justificam por vislumbrar oportunidades de 
reflexão e entendimento sobre experiências que envolvem a autoaprendizagem.

Assim é que aquela nova experiência do ensino remoto, vivenciada pela presentifica-
ção dos corpos (ou de ausência deles), vistos (ou invisibilizados) por telas e janelas dos meios 
e dispositivos digitais que se serviram a unir distanciamentos provocados pela demanda do 
isolamento social, colocou-se como elemento para a criação artística e construção de um livro 
coletivo e como proposta pedagógica. 

Para efeitos de organização, a estruturação deste texto compõe-se de introdução, segui-
da de uma seção que discorre sobre o processo teórico-metodológico da publicação Recursos 
Poéticos: ausências - imagens para corporificar a presença, e sobre a própria construção material 
do OAP em questão. A última seção demarca a importância de aprofundarmos as discussões 
sobre o entrecruzamento pedagogias e culturas. Por fim, o trabalho, dentro de seus limites, en-
cerra-se nas considerações finais.

Caminhos teórico-metodológicos da produção do OAP 

O processo de desenvolvimento da publicação nomeada Recursos Poéticos: ausências 
- imagens para corporificar a presença, seguiu os princípios e conceitos de elaboração de um 
OAP, tendo como base a produção plástica dos participantes (estudantes e professora), a orien-
tação, os estudos de Tatiana Fernández (2015, 2016), Tatiana Fernández & Belidson Dias (2015), 
Andrea Hofstaetter (2015, 2017, 2019) e as discussões sobre pedagogia de evento e pedagogias 
culturais (Andrade & Costa, 2017; Castro, 2017). 

Debates, estudos e discussão crítica dos referenciais teóricos supracitados, além de 
intensas negociações de diferentes pontos de vista, ocorreram durante a disciplina Tópicos em 
Ensino de Arte: Recursos Educacionais Poéticos, atendendo às perspectivas de um curso de 
Artes Plásticas que prioriza a formação teórico-artística de seus graduandos de Licenciatura. 
O conhecimento das origens dos recursos educacionais, investigada a partir de fins do século 
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XIX, dos objetos de aprendizagem na vertente da educação a distância e do ensino de Artes Vi-
suais, e a autopoiética dos envolvidos embasaram a produção da publicação coletiva, conforme 
visualizado a seguir (Figura 1). 

Figura 1 – Capa do Objeto de Aprendizagem Poético

Nota: Autoria coletiva dos artistas

A autopoiética coletiva compôs-se por quatorze trabalhos dos artistas89 participantes 
para ser disponibilizada como recurso educacional aberto para professores da educação básica 
e demais interessados em operar com aquele OAP. A aventura poético-pedagógica exige que 
o professor seja, além de propositor de situações de aprendizagem, mediador e curador de 
conhecimentos e elementos que fazem parte da trajetória dos estudantes:

O professor propositor criará percursos de aprendizagem, que serão percorridos em 
conjunto. As experiências serão compartilhadas, assim como acontece com as propo-
sições artísticas, em que somos convidados a construir e compartilhar experiências. 
A tarefa do professor propositor não é “dar aulas”, mas provocar encontros produtivos 
entre arte, cultura, conhecimentos e sujeitos “aprendentes”, sendo, ele mesmo, um deles 
(Hofstaetter, 2017, p. 2083). 

89 A saber: Isabel Miranda, Gelka Barros, Cristiane Zago, Rafael C. Peixoto, Marilene Almeida, Janaina 
Lages, Jo Gama de Oliveira, Maria Eduarda Gonçalves, Nairza Santana, Josué Barbosa, Claudio Sal-
vio, Celso Lembi, Natália Lino e Ariane Sabino.  



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

446 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Pontua-se a relevância de criar proposições pedagógicas em Artes Visuais como alter-
nativas para o cotidiano escolar que ultrapassem concepções de ensino-aprendizagem histo-
ricamente cristalizadas. A mediação e a curadoria são aqui entendidas como atos de construir 
diálogos com a cultura. Cultura coletiva de conhecimento que, pela interação entre os pares e 
pela troca de ideias que ocorrem durante o processo de aprendizagem, cria um mapa dialógico 
de saberes. Tal medida exige que os materiais didáticos sejam pensados como poéticos e ga-
nhem “a dimensão de dispositivos sensíveis, disparadores de experiências e compartilhamentos 
que geram sentido e produção de conhecimentos” (Hofstaetter, 2017, 2078-2079). 

A dinâmica de construção do OAP aqui descrito dialoga com a perspectiva histórico-
social de Vigotski (2021) que concebe o conhecimento não como verdade absoluta e acabada, 
mas como constructo cultural e social em constante transformação que interfere dialeticamente 
no próprio conhecimento. A delimitação do tema para nortear a publicação - corpo e movimento 
- emergiu do atraves-samento do estado de pandemia que vinha marcando, pontualmente, o iso-
lamento social desde março de 2020. A imersão nos significados do vivido alimentou as situações 
de criação poética de cada colaborador. Os eventos de ensino-aprendizagem processaram-se em 
produção de conhecimento interativo e na diversidade de experiências do período pandêmico.

A escolha pela plataforma de diagramação Canva online (versão paga) possibilitou 
a edição compartilhada do documento, construído pela inserção dos trabalhos artísticos e a 
reflexão de possíveis proposições pedagógicas em Artes Visuais. A publicação disponibilizada 
no site ISSUU, em acesso livre na Internet, com registro ISBN, configurou-se em criação de 
composições conceituais, formais e técnicas de arte (produção de imagens e ações como ví-
deos, performance, foto performance, fotografia, colagem analógica ou digital, etc.). A definição 
prévia limitou-se ao tema e quantidade de páginas (entre 2 e 6) para a produção individual de 
cada participante, sendo a versão final discutida e aprovada pelo grupo. A capa e contracapa, 
elaboradas com as imagens do trabalho coletivo, personificou, junto com o miolo da publicação 
artística e pedagógica, o simbólico de uma produção a muitas mãos.

Pedagogia de evento e pedagogias culturais - novos caminhos de aprendizagens 

A pedagogia de evento contrapõe-se ao estabelecido no processo de ensino e apren-
dizagem, abrindo-se ao surgimento de novas formas de compreensão sobre o que está sendo 
estudado. Dispõem-se de estratégias que contrariam a noção de transmissão de conhecimento, 
relativiza-se o conceito de verdade, dissipando-a de sua posição hegemônica, como absoluta e 
imutável (Fernández, 2015; Castro, 2017). 

Nessa dimensão, torna-se relevante discorrer sobre a constituição do termo pedago-
gias culturais, que passou a circular no meio acadêmico brasileiro em torno da virada dos 2000. 
Tendo advindo de diversas discussões acerca da interrelação entre pedagogia e cultura, é um 
conceito aberto e exploratório justamente por compreender “múltiplas linhas/condições que o 
(re)inventam” (Andrade & Costa, 2017, p. 19).
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Por esse viés, refletir sobre as relações de ensino e aprendizagem como amplos pro-
cessos culturais envolve ampliar o olhar sobre a formação dos sujeitos para além dos ambientes 
escolarizados. Sobretudo, torna-se essencial construir entendimentos alternativos sobre peda-
gogia, lançando-se ao conhecimento pela autoaprendizagem e em diálogo com a cultura, tal 
como afirmam Andrade e Costa (2017).

No intuito de amparar essas reflexões sobre a relevância do processo de construção de 
um OAP na relação ensino-aprendizagem, cuidou-se para que fossem sendo registrados o de-
senvolver de nossas ações tanto quanto o resultado final, de modo a possibilitar a orientação de 
outras propostas que possam surgir após o contato com este trabalho e o uso livre da publicação 
como recurso educacional poético. Valorizar a autoaprendizagem ou a aprendizagem do self, 
noção que encontramos na abordagem de Elizabeth Ellsworth, é entender que o conhecimento 
está em constante construção. A autora pontua os desafios ocasionados pela globalização e de-
mocratização das novas mídias, destaca as intensas trocas culturais simbólicas que a visualidade 
tem provocado ao campo das pedagogias (Andrade & Costa, 2017, p. 6).

Ellsworth focaliza temas específicos, como a mídia, os museus, e a arquitetura. Contudo, 
seu entendimento sobre autoaprendizagem é o que nos interessa neste trabalho, na medida 
em que concebe a conjunção entre corpo e mente, em suas sensações e movimentos internos, 
como aprendizados em relação a si, ao outro e ao mundo (Andrade & Costa, 2017, p. 6-7). 

Desse modo, deseja-se que este OAP seja mediador da aprendizagem na educação 
em Artes Visuais e propicie novos processos pedagógicos, podendo ser adaptável em qualquer 
contexto e nível de ensino. É um caminho que busca instigar vivências e aprendizagens por meio 
de práticas e experiências alternativas.

Considerações finais

Nos limites deste texto não foi possível abordar todos os aspectos envolvidos no pro-
cesso pedagógico de construção da publicação Recursos Poéticos: ausências-imagens para 
corporificar a presença. Por isso, foram apresentados e analisados alguns indicadores que nos 
levaram a concluir que recursos educacionais se configuram como objetos de aprendizagem em 
artes ao mesmo tempo pedagógicos e poéticos quando dão vazão ao conceito de poiese: ato 
de dar vida, transformar e continuar o mundo, como um devir. Refletir sobre a construção de um 
OAP requer investigar como provocar situações abertas de aprendizagem em arte, e em outros 
campos do saber, que gerem trocas e experiências estéticas. Requer “reinventar e reconstruir 
conhecimento que continua a se transformar. Isso significa provocar novas formas de pensar e 
se relacionar com os conhecimentos”. Nessa perspectiva, reafirma-se que “pensar na construção 
de OAP já é, em si mesmo, um ato poético que exige pensar nas dimensões em que acontece 
a experiência estética e pedagógica” (Fernández & Dias, 2015, p. 9). 
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DRAMATURGIAS DOCENTES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
DAS DANÇAS BRASILEIRAS  

Júlia Nascimento 
Gustavo Côrtes

RESUMO : O presente estudo teve como objetivo identificar as metodologias da dança 
utilizadas pelos ex-integrantes do Sarandeiros que são ou foram professores/as da 
Educação Física escolar. Para tanto, no estudo, foram entrevistados 20 professores/
as. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado. 
Os resultados demonstraram que os/as professores/as utilizam a abordagem me-
todológica da dramaturgia para o ensino das danças brasileiras na Educação Física. 
No entanto, observa-se que poucos foram os estudos da unidade temática dança 
sobre o tema da dramaturgia utilizada pelos docentes no chão da escola. Assim, 
esta pesquisa pode contribuir para análises atuais e futuras dos processos de ensino 
e aprendizagem das danças brasileiras desenvolvidos pelos/as professores/as no 
ambiente escolar nas aulas de Educação Física.

PALAVRAS-CHAVE: Danças brasileiras. Metodologia. Dramaturgia. Educação Física.

ABSTRACT: The present study aimed to identify the dance methologies used by 
former members of Sarandeiros who are or were teachers of Physical Education in 
the schools. Therefore, in the study, 20 teachers were interviwed. As a data colletion 
instrument, a structed questionnaire was used. The results showed that teachers use 
the dramaturgy metology to teach Brazilian dances in Physical Education. However, it 
is observed that there have been few studies of the thematic unit dance on the theme 
of dramaturgy used by teachers on the school floor.Thus, this research can contribute 
to current and future analyzes of the teaching ans learning processes of Brazilian 
dances developed by teachers in the school enviroment in Physical Education classes. 

KEYWORDS: Brazilian dances. Methology. Dramaturgy. Physical Education.

Introdução 

O ensino das danças brasileiras na Educação Física é garantido pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) principalmente na etapa do Ensino Fundamental, do 3º ao 5º ano, 
em que, no conteúdo Danças, são apresentadas as “Danças do contexto comunitário e regional” 
(Brasil, 2018, p. 213) como objeto de conhecimento e também as suas habilidades.
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No entanto, apesar do ensino de danças brasileiras ser garantido pela BNCC, percebe-se 
que ainda há um esquecimento desse tema nas aulas de Educação Física. Esse esquecimento 
é fruto de uma disputa por espaço da cultura midiática, já que “[...] a cultura midiática ocupa os 
espaços das demais atividades rítmicas, e as danças folclóricas na maioria das vezes são esque-
cidas no contexto escolar” (Barbon, 2011, p. 57).

Pode-se evidenciar essa predominância da cultura midiática por meio do “daltonismo 
cultural”, que, segundo Sborquia and Neira (2008), ocorre quando são reproduzidos, nas aulas 
de Educação Física, procedimentos das aulas de danças, como as dos clubes e das academias, 
mais divulgadas na mídia e de fácil acesso à população. Dessa forma, alguns alunos acabam 
por ser mais privilegiados do que outros na aprendizagem, pois, para quem possui experiências 
culturais anteriores com a dança, essas aulas seriam mais significativas do que para aqueles que 
não tiveram nenhuma experiência, o que “só faz reforçar a exclusão dos alunos cujas culturas de 
chegada se distanciam das vivências solicitadas e a marcação negativa de diferenças” (Sborquia 
& Neira, 2008, p. 94).

Portanto, para diminuir o esquecimento das danças brasileiras no ambiente escolar 
“seria importante refletir sobre algumas possibilidades pedagógicas que pudessem contribuir 
com o trabalho do professor acerca do conteúdo da dança, não privando os alunos desta prática 
corporal da cultura humana”(Santos & Darido,2014, p.132). Uma dessas possibilidades pedagógi-
cas, estudada nesta pesquisa, é a utilização de metodologias nas aulas de danças brasileiras da 
Educação Física. No entanto, percebe-se uma secundarização nesse campo de estudos, já que 
“o debate sobre métodos de ensino no campo da Educação Física escolar é escasso(...)” (Batista 
& Moura, 2019, p. 11). 

Metodologia

Ao pesquisar sobre metodologias para o ensino das danças brasileiras, não foi encon-
trado nenhum estudo dentro do campo da Educação Física que apresentasse a dramaturgia90 
como metodologia. Assim, diante dessa lacuna foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter 
exploratório, com o objetivo de identificar as metodologias da dança utilizadas pelos ex-integran-
tes do Sarandeiros que são ou foram professores/as da Educação Física escolar. 

Para isso, foi utilizado um questionário estruturado no Google Forms, como instrumen-
to metodológico. Foram elaboradas 25 questões mescladas em abertas e fechadas, divididas 
em cinco seções para aprofundar os questionamentos e esclarecer o problema de pesquisa 
observado: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); Informações Pessoais; Ensino 
das Danças Brasileiras; Dramaturgia; e Formação Crítica. 

90 A história da dança, que envolve “a música tradicional, os instrumentos, a forma de organização da 
dança, a cenografia e os figurinos e adereços” (CÔRTES, 2013, p. 88). 
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Os resultados obtidos a partir do questionário foram descritivos e qualitativos. Nas 
questões fechadas foram realizadas análises dos resultados obtidos pelos gráficos gerados do 
Google Forms  a partir de análise estatística descritiva, baseada em Morais (2005). Em relação às 
questões abertas, foi realizada uma análise de conteúdos categorial baseada em (Minayo,1998; 
Souza, 2010). As categorias foram criadas a partir das marcas discursivas dos professores rele-
vantes ao estudo.

Resultados 

Dos cinquenta e três professores/as ex-integrantes do Sarandeiros91, vinte enquadraram-
se nos critérios e aceitaram o convite para responder o questionário e participar da pesquisa. 
Após a aplicação do teste piloto com a professora Palloma Pereira Santos, que é bolsista e inte-
grante do Grupo Sarandeiros, o Google Forms foi enviado aos/as professores/as via WhatsApp, 
recebendo as respostas do dia 3 ao dia 11 de novembro. 

Na 1ª seção, sobre Informações Pessoais, a faixa etária foi entre 31 a 45 anos. Além disso, 
60% deles são do gênero feminino e 40% do masculino; 95% deles são formados em licenciatura 
na Educação Física e 95% se formaram na UFMG. Em relação ao tempo que trabalharam ou que 
trabalham como professores/as de Educação Física escolar, a maioria atua há 18 anos em escolas 
públicas, no entanto, há um número significativo que trabalha em escolas privadas. 

Sobre o ensino de danças brasileiras 75% dos entrevistados responderam que o conhe-
cimento sobre danças brasileiras exerceu grande influência nas experiências profissionais nas 
escolas. Em consequência disso, 100% deles trabalharam o conteúdo de danças brasileiras no 
ambiente escolar. Desse total, 95% trabalharam ou trabalham no Ensino Fundamental, 75% no 
Ensino Infantil e 25% no Ensino Superior. 

Assim, na última questão dessa seção, se questionou, sobre as metodologias utiliza-
das no ensino das danças brasileiras e 85% responderam que conheciam e 15% que não. Esses 
85% foram direcionados para perguntas sobre como utilizam ou utilizaram essas metodologias. 
Dessa forma, eles responderam que conheceram essas metodologias principalmente nas aulas 
durante suas graduações (88,2%), em projetos de extensão (88,2%), artigos (47,1%) e livros (58,8%).

91 Cinquenta e três professores/as participaram da pesquisa desenvolvida pelo projeto de extensão 
Escola de Dança e Ritmos Sarandeiros, da qual pude participar como pesquisadora., denominada 
“Nos Passos do Grupo Sarandeiros 40 anos de História”. Para tanto, buscou-se, por meio da base 
de dados gerada pela pesquisa do Sarandeiros, pelos sujeitos que se enquadraram nos critérios de 
inclusão. Tais critérios foram: professores/as de Educação Física; realizar ou já ter realizado trabalho 
com as danças brasileiras no ambiente escolar; e participação no Grupo Sarandeiros.
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Gráfico 1: Metodologias utilizadas no ensino das danças brasileiras92

Fonte: Elaboração Própria

As justificativas para utilizar as metodologias apresentadas, a partir da categorização se 
relacionaram aos/as alunos/as, ao trabalho e à escola. A unidade de contexto mais enfatizada 
pelos/pelas professores/as foi em relação aos/as alunos/as. Com isso, pode-se afirmar que 
houve uma preocupação dos/das professores/as com os/as alunos/as, colocando-os no centro 
do processo de aprendizagem. 

Em relação a dramaturgia, observou-se, nesta seção, que a maior parte dos professores/
as já haviam aplicado em suas aulas por meio de contexto ficcional e estímulo composto93. É 
interessante observar que, apesar de não ter encontrado na literatura estudos que abordassem 
a dramaturgia para o ensino das danças brasileiras na Educação Física, os/as professores/as, 
desenvolveram essa metodologia principalmente pela história das danças, por movimentos 
coreografados, música, figurino e vídeos.

Limitações na aplicação da dramaturgia foram observadas por 64,7% dos/das profes-
sores/as. Dentre elas, de acordo com a categorização, observa-se a limitação em relação aos/
as alunos/as e à metodologia. Essa constatação demonstrou que há uma deficiência maior de 

92 No gráfico 1 as metodologias escolhidas para compor as caixas de seleção da questão foram as 
encontradas na literatura. No entanto, os/as professores/as também tinham um campo aberto para 
colocar aquelas que não estivessem contempladas nas caixas de seleção. Além disso, os/as pro-
fessores/as poderiam marcar mais de uma opção, caso desejassem.

93 A teoria do estímulo composto foi desenvolvida por Jonh Somers (1994) e “é uma seleção de objetos 
escolhidos a partir de um objetivo específico que pode ser a história de um povo ou algum assunto 
que se queira discutir através da dramatização” (SANTOS, 2012, p. 7)
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como sistematizar o uso dessa metodologia de acordo com cada perfil e com a faixa etária dos/
as alunos/as.

Apesar disso, todos os/as professores/as que empregam a dramaturgia 100% obser-
varam benefícios ao trabalharem com essa metodologia, e citaram a motivação dos/as alunos/
as e o desenvolvimento de capacidades biopsicossociais. Observa-se que, na aplicação dessa 
metodologia, o objetivo dos/das professores/as não foi a formação de dançarinos, um pensa-
mento que se conecta com Anjos (2018), ao assinalar que, no trabalho com a dança folclórica na 
escola, a intenção não é que os/as alunos/as se tornem dançarinos, mas que se apropriem dos 
benefícios da dança folclórica, como autoconhecimento, capacidade de socialização e valores.

Aos 15% que não aplicaram essa metodologia, mais da metade pensaram em como 
aplicá-la. Essas respostas dão suporte para a afirmação de que é possível aplicar a dramaturgia 
nas aulas de dança brasileiras, pois, mesmo que os/as professores/as não tenham conhecimento 
prévio sobre o tema, se interessaram em lecionar e até propuseram possibilidades. 

Na seção 4, 100% dos/as professores/as concordaram que o trabalho com danças 
brasileiras deve objetivar a formação crítica dos/as alunos/as. Essa informação demonstrou que 
os sujeitos pensam a partir de uma visão crítico-superadora da Educação Física, ou seja, veem 
seus/as alunos/as como sujeitos de cultura que estão, também, inseridos nela. 

Conclusão

Ao procurar identificar como é desenvolvido o processo de ensino e aprendizagem das 
danças brasileiras pelos/pelas professores/as de Educação Física, ex-integrantes do Sarandei-
ros, no ambiente escolar, é possível afirmar que esse ocorre de forma criativa e variada, em que 
os docentes criam a sua própria metodologia, de acordo com as demandas escolares, pessoais 
e, principalmente, dos/s alunos/as. Essa constatação demonstra que, para ensinar o conteúdo 
da dança, não é necessário saber dançar, mas ter contato com técnicas que colaborem para o 
desenvolvimento de sua própria metodologia. 

Além disso, observa-se que poucos foram os estudos da unidade temática dança que 
se debruçaram sobre o tema da dramaturgia utilizada pelos docentes no chão da escola. Mesmo 
sem ter um suporte teórico, os/as professores/as adotaram essa metodologia, preferencialmente 
pela contação de histórias e pela mímese. 

Dessa forma, esta pesquisa tem a intenção de contribuir para análises atuais dos pro-
cessos desenvolvidos pelos/pelas professores/as nas escolas e para estudos futuros que sejam 
orientados pela abordagem metodológica dramatúrgica na relação entre a faixa etária dos/as 
alunos/as e os processos de ensino e aprendizagem das danças brasileiras nas aulas de Edu-
cação Física.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

454 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

REFERÊNCIAS

Anjos, J.C.D. (2018). As danças folclóricas em escolas públicas do Ensino Fundamental de Vitória: 
como se dá a presença  do conteúdo nas aulas de Educação Física. [Trabalho de conclusão de curso, 
Católica de Vitória Centro Universitário]. Academia.edu. https://www.academia.edu/40375778/
CAT%C3%93LICA_DE_VIT%C3%93RIA_CENTRO_UNIVERSIT%C3%81RIO_AS_DAN%C3%87AS_
FOLCL%C3%93RICAS_EM_ESCOLAS_P%C3%9ABLICAS_DO_ENSINO_FUNDAMENTAL_DE_
VIT%C3%93RIA_COMO_SE_D%C3%81_A_PRESEN%C3%87A_DO_CONTE%C3%9ADO_NAS_
AULAS_DE_EDUCA%C3%87%C3%83O_F%C3%8DSICA_VIT%C3%93RIA

Barbon, A.S.D.(2011). Danças folclóricas na educação física escolar. [Trabalho de Conclusão 
de Curso, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma]. Repositório Unesc. http://
repositorio.unesc.net/handle/1/1621

Batista, C. & Moura, D. L.(2019) Princípios metodológicos para o ensino da Educação Física 
escolar: o início de um consenso. Journal of Physical Education, v. 30, p. 1-11.

Brasil. (2018) Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília.

Côrtes, G.P. (2013). A tradução da tradição nos processos de criação em danças brasileiras: a 
experiência do grupo Sarandeiros, de Belo Horizonte. [Dissertação Doutoral em Artes da Cena, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas].1Library. https://1library.org/document/
y6xgn57y-traducao-tradicao-processos-criacao-brasileiras-experiencia-sarandeiros-horizonte.
html

Minayo, M.C.S.D et al. (2002). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 41p.

Morais, C. (2005). Escalas de medida, estatística descritiva e inferência estatística. Research 
Gate, p. 1-31.

Santos, D.I.K & Darido, S.C. (2014). As danças folclóricas no currículo de Educação Física do 
estado de São Paulo: a elaboração de um blog. Motrivivência, v. 26, n. 42, p. 131-145.

Santos, E.M.D.& Rosseto, R.(2012). Estímulo composto e ação dramática: proposta didática a 
partir da memória cultural da comunidade de pescadores do litoral Paranaense. Professor 
PDE e os desafios da escola pública paranaense. 1. ed. Londrina: Secretaria da Educação do 
Paraná,  p. 1-22.

Sborquia, S.P & Neira, M.G. (2008). As danças folclóricas e populares no currículo da Educação 
Física: possibilidades e desafios. Revista Motrivivência, ano XX, n. 31, p. 79-98.

Souza, J.M.B.M. et al.(2010). A análise de conteúdo como forma de tratamento dos dados numa 
pesquisa qualitativa em Educação Física escolar. Movimento, ESEFID/UFRGS, v. 16, n. 3, p. 29-47.



455Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

CARTOGRAFIAS DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR: 
EXPERIÊNCIAS DE UMA ARTISTA-DOCENTE

Alexandra Aparecida dos Santos Noronha
Fernando Luiz Zanetti

RESUMO: A dança é uma das manifestações culturais e corporais mais antigas da 
humanidade e hoje é conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica, principal-
mente pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei 13.278 (2016). Este 
texto busca apresentar as cartografias da dança no contexto escolar através do relato 
de experiência de uma artista-docente no ensino de dança das disciplinas de Arte e 
Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, na rede pública munici-
pal de Betim/MG no ano de 2019. O referencial teórico repousa nas abordagens dos 
filósofos Foucault (1998) e Deleuze (1996) sobre o discurso do corpo e a Abordagem 
Triangular de Ana Mae Barbosa (2010) para o ensino de Artes. A metodologia utilizada 
é a de cartografia, na qual se expõe um recorte do diário de bordo de uma artista-
-docente. Pretendemos demonstrar a realidade docente no ensino de artes/dança, 
como também identificar o cotidiano da realidade profissional como artista-docente. 
Deste modo, contribuir para as discussões sobre as experiências didáticas em dança 
nas escolas. Esperamos com esta proposta promover reflexões sobre o ensino de 
dança nas escolas públicas na educação básica.

PALAVRAS-CHAVE: Artista-docente. Base Nacional Comum Curricular. Lei 
13.278(2016). Ensino de dança.

ABSTRACT: Dance is one of the oldest cultural and bodily manifestations of humanity. 
It is a mandatory class in Basic Education due to the new National Common Curriculum 
and the Law 13.278 (2016). This paper aims to present the cartographies of dance in 
the school context through an artist-teacher experience report on teaching dance in 
Art and Physical Education in the initial years of Elementary School I in the municipal 
public school system of Betim, Minas Gerais, in 2019. The theoretical framework 
rests on Foucault (1998) and Deleuze’s (1996) approach to the discourse of the body 
and Ana Mae Barbosa’s (2010) Triangular Approach to teach art. Cartography is the 
methodology used, in which a section of the diary of an artist-teacher is exposed. The 
intention is to demonstrate the teaching reality in arts/dance and identify the daily life 
of this professional. Thus, contribute to the discussion about didactic experiences in 
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dance in schools. This proposal sought to promote reflections about dance education 
in public schools in Basic Education.

KEYWORDS: Artist-teacher. National Common Curriculum. Law 13.278 (2016). The 
teaching of dance.

Introdução

A dança é uma das atividades corporais mais antigas e hoje é conteúdo obrigatório em 
toda a Educação Básica. No entanto, a dança é ensinada e praticada geralmente para festas 
escolares, o que impossibilita a criatividade e o aprendizado significativo da dança-educação. 

Este trabalho busca apresentar as cartografias da dança no contexto escolar através de 
um relato de experiência de uma artista-docente no ensino de dança das disciplinas de Arte e 
Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Betim, 
Minas Gerais.

Partindo da experiência de trabalho em dança e como docente das disciplinas de Artes 
e Educação Física no Ensino Fundamental I com os alunos da escola pública, observamos que 
não é dada a devida importância ao ensino de dança nas escolas e percebemos que muitos 
educandos têm dificuldade com noções de corporeidade e consciência corporal. Sendo assim, 
na maioria das vezes a dança é ensinada e praticada para festas escolares por meio práticas 
pedagógicas normatizadores com repetição e cópias de coreografias, o que impossibilita a 
criatividade e o aprendizado significativo da dança-educação. 

Será exposto um recorte do diário de bordo com as memórias como artista-docente 
no ensino de dança em uma escola pública municipal na cidade de Betim, Minas Gerais. Este 
trabalho realizou-se no ano de 2019 em uma escola pública e com uma turma do 1º ano e outra 
do 2º ano do Ensino Fundamental.

Pretendemos demonstrar a realidade docente no ensino de dança/artes e identificar o 
cotidiano da realidade profissional como artista-docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
nas disciplinas de Artes e Educação Física com o ensino de dança, de forma a contribuir para as 
discussões sobre as experiências didáticas em dança nas escolas.

Justifica-se este relato de experiência pela relevância do ensino de dança nas escolas 
e a obrigatoriedade da Lei 13.278 (2016) e a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) 
na disciplina de Artes em toda a Educação Básica. 

Segundo a BNCC (2018), a dança é constituída pela prática artística, pensamentos e sen-
timentos do corpo e é mediada pelos processos cognitivos e das experiências sentidas. Assim, 
os processos artísticos em dança são manifestados através do corpo e produzem um significado 
nas relações entre corporeidade e produção estética.
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A Lei 13.278, de 02 de maio de 2016, altera a Lei das Diretrizes Básicas da Educação 
(LDB) e inclui de forma obrigatória a disciplina de Arte na Educação Básica. Assim, o ensino das 
linguagens das artes visuais, música, dança e teatro torna-se obrigatório com prazo máximo de 
implementação de 05 anos.

O referencial teórico repousa nas abordagens dos filósofos Foucault (1998) e Deleuze 
(1996) sobre o discurso do corpo e a Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (2010) para o 
ensino de Artes. Espera-se com esta proposta promover reflexões sobre o ensino de dança nas 
escolas públicas na Educação Básica, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Metodologia

A metodologia utilizada é a de cartografia e adotamos como um dos instrumentos de 
pesquisa o diário de bordo – faremos um recorte desse diário de bordo. No ano de 2019 lecio-
nei Artes, Educação Física, Geografia, História e Ciências em uma turma do 1º e outra do 2º ano 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, cada turma tinha uma média de 22 a 25 alunos. Esse 
trabalho com ensino de dança ocorreu na rede pública do município de Betim, Minas Gerais, 
na Escola Municipal Ângela Ribeiro Batista Maia, localizada em uma região periférica e com 
comunidade carente.

Conforme Lemos & Oliveira (2017), a metodologia cartográfica pensada por Deleuze & 
Guattari (1996) constrói territórios, diversas linhas: “a cartografia propõe essa criação de cone-
xões e significação ao longo do desenvolvimento, mapeando pensamentos, técnicas, situações, 
pessoas, lugares [...]” (Lemos & Oliveira, 2017, p. 42).

Deleuze (1996), por sua vez, promove uma reflexão sobre o estatuto do corpo e o movi-
mento nas artes por meio da noção de sensação do corpo: [...] “O corpo em movimento, quando 
atinge o estado de dança, não se reduz a uma forma, a uma representação, nem a uma mecânica. 
Antes, pelo contrário, sua leveza singular afeta-nos sobremaneira” (Deleuze, 1996, apud Martins, 
2010, p. 101).

Para Foucault (2013), “corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e 
fechado: corpo utópico” (p. 10). O corpo é sempre visível, chama a atenção, não há como escapar 
do corpo, não se move ou remove sem o corpo, “o corpo humano é ator principal em todas as 
utopias”, pode ser um “ator utópico” ao “maquiar-se, tatuar-se, mascarar-se”, quando entra em 
cena interpreta, canta e dança (Foucault, 2013, p. 12).

Na construção dessa proposta de ensino de dança no contexto escolar primeiramente 
realizei um planejamento anual dessas disciplinas de acordo com a nova BNCC (2018). Adotei 
a Abordagem Triangular para o ensino de dança, na qual devemos aprender, praticar e refletir 
sobre ela: “o tripé fazer, apreciar e contextualizar” faz parte das relações que integram o conhe-
cimento da “[...] arte, da dança como arte – a primeira das relações fundamentais e significativas 
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para o ensino de arte na sociedade contemporânea” (Barbosa & Cunha, 2010, p. 62). Além disso, 
esta abordagem enfatiza o contexto da dança, podendo ocorrer mudanças, reinterpretações e 
reorganizações, consiste num aprofundamento entre Educação e Arte/Dança, promove uma 
reflexão entre artistas educadores. Desse modo, na disciplina de Artes trabalhei com as artes 
integradas, utilizei técnicas teatrais, jogos rítmicos e brincadeiras, enfatizei principalmente as 
danças populares brasileiras e danças urbanas. 

Marques (2018) aponta que a dança nas escolas deve partilhar experiências que ins-
tiguem saberes em uma relação recíproca de ensino e aprendizagem, o professor de dança 
deverá articular o fazer, o apreciar e o contextualizar em dança, utilizar em sua prática docente a 
Abordagem Triangular da autora Ana Mae Barbosa (2010), pois, aprendemos a dançar praticando 
a dança, refletindo sobre ela. 

Discussões e Resultados

As atividades realizadas no ensino de dança iniciaram com rodas de conversa, jogos 
corporais e brincadeiras direcionadas às atividades de psicomotricidade e consciência corporal, 
bem como algumas técnicas teatrais como mímica, brincadeiras de imitação, olhar fixo sobre um 
objeto, técnica de máscaras e jogos rítmicos. Destaco que a Abordagem Triangular foi essencial 
no ensino de dança, pois ela entrelaça o fazer, apreciar e contextualizar e propicia um diálogo 
da Educação com a Arte/Dança.

Durante o ano de 2019 destacamos as danças que integraram o currículo escolar: danças 
urbanas e danças folclóricas e populares: festa do boi, congada, fadango, maracatu, carimbó, 
folia de reis, forró, samba e fusão de danças urbanas com Tsifteteli (dança do ventre grega). 
Logo, um pouco de dança moderna (linha Laban e Isadora Duncam) e dança contemporânea 
(linha Pina Bausch). Na construção das coreografias explorei desenhos cênicos (geométricos) e 
as infinitas linhas da cartografia, priorizei a performance, o improviso, a criatividade e expressão 
corporal dos alunos. 

No decorrer deste trabalho com ensino de dança no contexto escolar encontrei dificul-
dades, como espaço inadequado para a prática e ensino de dança. Utilizei a quadra de esportes 
ou a sala de aula para as práticas. Como a dança não é reconhecida como área de conhecimento, 
é um produto cultural para as “festinhas escolares”, seu ensino é mecanizado – percebi repro-
duções e repetições de coreografias, às vezes, cópias de vídeos do YouTube. Observei falta de 
conhecimento e preconceito com danças brasileiras, urbanas e, principalmente, afro-brasileiras 
(tambor de crioula, samba), fato que tive que ir descontruindo durante as aulas.

Um ponto relevante a destacar é a comemoração do dia Internacional da Dança. Instituí-
do pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a data é 
comemorada no mundo todo por bailarinos e grupos de danças no dia 29 de abril. Realizei essa 
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comemoração com projeto aprovado pelo Conselho Internacional de Dança (CID) da UNESCO e 
pela direção e coordenação pedagógica em 29 de abril de 2019 na instituição escolar. Na Escola 
Municipal Ângela Ribeiro Batista Maia ocorreram apresentações de danças urbanas dos alunos 
e uma palestra com o tema “A dança como uma das maiores formas de expressão artística” 
para toda a escola no turno da manhã. Esse evento proporcionou maior conhecimento sobre a 
dança e os alunos que apresentaram ficaram entusiasmados e motivados, toda a escola assistiu 
as apresentações e a palestra. 

A partir do trabalho com o ensino de dança desenvolvido ao longo do ano letivo de 
2019, nota-se uma melhoria no desenvolvimento da aprendizagem e autoestima dos alunos, 
ampliação dos conhecimentos culturais, boa frequência escolar, relação positiva com os alunos, 
socialização e participação dos pais e comunidade escolar. 

Considerações finais

A dança faz parte da vida humana desde a antiguidade – antes de falar, o homem já 
dançava. Infelizmente, a dança não é reconhecida como área de conhecimento, surge geralmente 
nos espaços escolares para apresentação das festas escolares.

As perspectivas de Foucault (1998) e Deleuze (1996), os filósofos da diferença, proble-
matizam o ensino de dança nas escolas promovendo maior reflexão sobre suas práticas. Nota-se 
que a cultura escolar, os currículos e as práticas escolares padronizam as práticas humanas. Eles 
estão associados às hegemonias de classes e interesses políticos. A escola ainda é bastante 
conservadora e adota metodologias tradicionais ou reprodução de coreografias para apresen-
tações escolares, sem promover o aprendizado significativo e reflexão sobre a dança. 

O professor de dança deverá articular o fazer, o apreciar e o contextualizar em dança, 
utilizar em sua prática docente a Abordagem Triangular aprendemos a dançar praticando a 
dança e refletindo sobre ela, um “corpo que pensa dançando e dança pensando”. A partir das 
rodas de conversa e contextualização da dança, percebeu-se grande interesse dos educandos 
e rompimento com paradigmas direcionados a dança.

A dança no espaço escolar é uma grande forma de discurso do corpo, mas esse discur-
so é pouco aproveitado, percebemos uma mecanização e controle social do corpo através da 
dança. Com coreografias repletas de reproduções, o processo de ensino torna-se engessado e 
codificado em detrimento da criatividade e exploração dos movimentos naturais. 

O ensino de dança contribuirá com questões de raça, etnia, gênero, identidade, religião 
e culturas diversas, ampliando o conhecimento dos docentes e quebrando paradigmas pré-es-
tabelecidos. Incluir danças urbanas, danças populares brasileiras e danças afro-brasileiras é 
pertinente para compreender as diferenças multiculturais. Destacamos também que o corpo é 
uma questão multicultural, encontramos diferentes biotipos, expressões e movimentos corporais 
diferenciados, ele também é um lugar de discurso e de luta.
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UM CORPO NO MUNDO: DESCOBRIR-SE SOMA PELA FRUIÇÃO ESTÉTICA EM 
DANÇA, VIA FOTOGRAFIA/AUTOFOTOGRAFIA

Bruna Ribeiro

RESUMO: Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado intitulada: O En-
sino Dança em um Projeto Social do Programa Escola Aberta de Belo Horizonte: 
questões para a construção do conhecimento e currículos pelo viés da Educação 
Somática, concluída no ano de 2018. Para o evento, escolheu-se apresentar o tre-
cho da pesquisa em que os participantes fruem, constroem e resinificam a dança, o 
corpo e o movimento em um diálogo com o recurso da fotografia, como instrumento 
de pesquisa. A metodologia utilizada foi à pesquisa ação, Thiollent (1998). Balizado 
por Barthes (1984),  Hanna (1972) e Vieira(2007), busca-se refletir sobre a potência do 
corpo que dança enquanto produtor de cultura, pulsação, fluência e formador nos 
mais diversos espaços e contextos sociais. O processo dialoga com Hall (2016), ao 
tecer que linguagem funciona com um sistema operacional, sendo um dos meios 
pelos quais pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura, em 
nosso caso, pela dança.

PALAVRAS-CHAVE: Dança. Autofotografia. Corpoética.

ABSTRACT: This paper is an excerpt from the master’s dissertation entitled: Teaching 
Dance in a Social Project of the Program Escola Openta the Belo Horizonte: questions 
for the construction of knowledge and curricula from the perspective of Somatic 
Education, completed in 2018. For the event, it was chosen to present the part of the 
research in which the participants enjoy, build and resinify the dance, the body and 
the movement in a dialogue with the resource of photography, as a research instru-
ment. The methodology used was action research Thiollent(1998).Guided by Barthes 
(1984), Hanna (1972) and Vieira (2007), it seeks to reflect on the power of the dancing 
body as a producer of culture, pulse, fluency and trainer in the most diverse spaces 
and social contexts. The process dialogues with Hall (2016), by weaving that language 
works with an operating system, being one of the means by which thoughts, ideas 
and feelings are represented in a culture, in our case, by dance.

KEYWORDS: Dance. Autophotography. Corpoethics.
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Introdução

Para o evento, escolheu-se apresentar o trecho da pesquisa em que os participantes 
fruem, constroem e resinificam a dança, o corpo e o movimento em um diálogo com o recurso 
da fotografia, como instrumento de pesquisa. Balizado por Barthes (1984),  Hanna (1972) e Vieira 
(2007), busca-se refletir sobre a potência do corpo que dança enquanto produtor de cultura, 
pulsação, fluência e formador nos mais diversos espaços e contextos sociais.

Por meio de práticas em dança, os participantes da pesquisa foram convidados a ex-
perimentar ações que visaram tratar o corpo de maneira holística, na tessitura de conhecimen-
tos com e pelo corpo que dança. A experimentação foi sustentada por práticas de educação 
somática, em que:

“Soma” não quer dizer “corpo”; significa “Eu, o ser corporal”. (...) O soma é vivo; ele está  
sempre se contraindo e distendendo-se, acomodando-se e assimilando, recebendo ener-
gia  e expelindo energia. Soma é pulsação, fluência, síntese e relaxamento-alternando 
com o  medo e a raiva, a fome a sensualidade (Hanna, 1972, p.28).

O estudo buscou estabelecer um diálogo baseado na corporeidade e no afeto, já que 
“há uma necessidade de se discutir todos os aspectos que abarcam o fenômeno da interação 
entre professores e alunos, particularmente a educação dos sentidos corporais e emoções que 
são intrínsecos ao ensino da dança.” (Vieira, 2007, p.4). A fotografia e autofotografia permitiu aos 
participantes uma imersão em sua prática contextualizada e historicamente situada.

Justificativa

Na visão de mundo e de pesquisa porposta por este estudo, o corpo é visto como um 
sujeito percebedor, inserido em um tempo histórico que requer a sua ação. Procuramos nesta 
investigação a essência do universo experenciado, do visto e do não visto, na constituição de um 
mundo irrefletido, para se descobrir como o conhecimento é construído neste espaço educativo 
que chamamos corpo Nesta pesquisa, propusemos manter um diálogo com o tempo histórico 
e político da atualidade, acompanhando o processo didático, metodológico e as teorias que 
permeiam a ação pedagógica dos participantes.

A dança, enquanto linguagem e representação cultural são uma das formas de produção 
e ação do conhecimento que permite aos participantes da pesdquisa interpelarem o mundo. 
A concepção de cultura como um conjunto de significados partilhados, como tratada por Hall 
(1997) sobre o funcionamento da linguagem como processo de significação, corrobora com a 
fruição dos participantes e dialoga com a literatura aqui tratada em dança.
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Fundamentação teórica

Neste relacionamento pedagógico corporificado94, as hipóteses apresentadas pelo 
coletivo se relacionam com as questões culturais, sociais e políticas vividas pelos pesquisandos.

As relações interpessoais dos pesquisandos geram uma pesquisa corporal que, no cole-
tivo, reverberam uma dança carregada de sentidos. Tal construção se delineia pelo diálogo, pela 
observação das produções uns dos outros, usando o movimento como comunicação. Estabelece-
se uma relação íntima entre emoções, vivências, tempo, espaço e ritmo, partindo do exercício da 
fotografia, como descrevem Leonora Lobo e Cássia Navas:

Na dança, quem escreve é o corpo com suas percepções, sensações e sentimentos trans-
formados em qualidades expressivas no espaço e no tempo, seus parceiros inseparáveis. 
O corpo escreve quando se expressa, mas é inscrito pelos sentimentos e emoções, pelas 
imagens apreendidas e toda uma gama de conhecimentos vivenciados e registrados 
em carne, como uma espécie de impressão. Mas é o corpo que escreve, interpretando 
e reinventando o que nele está inscrito (Lobo; Navas, 2008, p. 25-26).

Tal junção de possibilidades foi tratada por Vieira (2007) de uma maneira que sintetiza as 
descobertas deste estudo, da potência que a leitura de mundo vista na perspectiva da somática 
possibilita:

Corpoética (corporeidade+corporalidade+poética+poesia+ética), proposta que inclui 
maneiras de saber, conhecer e se relacionar que acontece, privilegiadamente, a partir 
das conexões do/pelo corpo dançante/performático holístico. Corpoética também 
considera, reconhece, valoriza, respeita e evidencia emoções e sentimentos, estados 
corporais e metafísicos. Emoções e sentimentos priorizam a geração de afetos, que nu-
trem a construção de um senso comunitário e de uma comunidade, neste caso, artística 
(Vieira, 2007, p.42).

A fundamentação teórica também se encontra imbricada no percurso metodológico 
da pesquisa, em que a pesquisa ação articula com os sujeitos o movimento teórico prático no 
decorrer dos processos da pesquisa.

94 Em sua tese de doutorado intitulada: The nature of pedagogical quality in higher dance education, 
Viera (2007) apresenta o conceito de Relacionamento pedagógico corporificado. Em síntese, ela 
apresenta a construção do processo ensino-aprendizagem escolar através de experiências cor-
porais, tratada de forma transdisciplinar, em dança. Tal construção de dá de maneira poética, sem 
que se perca sua relação com as questões sociais, culturais e políticas que permeiam a sociedade 
contemporânea.
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 Metodologia

Ao se propor realizar uma pesquisa em que o corpo é o objeto de estudo, com toda sua 
singularidade, e em suas inter-relações, a metodologia qualitativa e a pesquisa ação, como es-
tratégia metodológica, se mostraram alternativas para a compreensão do campo a ser estudado, 
na medida em que nos possibilita entender as relações que o constituem como tal. Encontramos 
na pesquisa ação um caminho metodológico possível:

Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a pesquisa ação é. Um tipo de 
pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada emestreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e 
os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (Thiollent, 1998, p.14).

 Como instrumentos de pesquisa, destacamos a análise de documentos, o desenho, a 
fotografia, entrevistas e a própria experiência corporal. Foi central o uso do recurso de fotografia, 
autofotografia e depoimentos filmados pelos sujeitos envolvidos na pesquisa.

Trabalhamos juntos cerca de uma vez por semana, entre setembro de 2016 a maio de 2017. 
Trabalhamos com 14 participantes, sendo 8 homens e 6 mulheres entre 16 e 24 . Os encontros 
aconteceram aos sábados, por cerca de duas horas cada. Foram utilizados celulares dos próprios 
participantes para atividades de autoimagem e registro geral dos processos criativos. 

Joly (1999) aponta que a operação fotográfica, por exemplo, corresponde a uma série de 
escolhas e manipulações feitas além da tomada: escolha do tema, do filme, do foco, do tempo 
de exposição, da abertura do diafragma, etc. Todas estas escolhas, segundo a autora, são a prova 
de que se constrói uma fotografia e, portanto, sua significação e representação dos fenômenos 
observáveis, aqui tratadas como uma forma de linguagem da dança.

As intervenções feitas com o uso de foto e vídeo foram se particularizando em dife-
rentes momentos no campo, em diferentes experiências. Enquanto pesquisadora, a marca mais 
importante deste recurso, encontrou eco nos dizeres de Tittoni:

Estratégias metodológicas deste tipo podem tornar mais clara à noção de produção 
conjunta de saberes e permite que os sujeitos visualizem a dimensão de sua participação 
também na construção do conhecimento científico, para além de sua função de “forne-
cedores” de dados a serem analisados e interpretados pelo pesquisador. Na medida em 
que produzem imagens sobre o seu trabalho e seus modos de existência, estes sujeitos 
estão sendo protagonistas na construção, não apenas de seus modos específicos de 
trabalhar, mas de significados sociais (Tittoni, 2007, p.37)
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Ao solicitar as fotografias, propus um tema específico, quase sempre em forma de per-
gunta, como por exemplo: “Quem é você?”. O sujeito deve responder esta pergunta por meio 
de imagens fotográficas. Fazendo uso desta técnica, solicitei aos pesquisandos que se autofo-
tografassem, para responder à pergunta (“Quem é você?”). 

Os sujeitos do estudo, aqui tratados como bailarinos pesquisandos, foram convidados 
a se autofotografar, fotografar seu trabalho, o do outro e si mesmo no ambiente de estudo para, 
posteriormente, discutir e elaborar e procurar compreender os processos de aprendizagem ali 
ocorridos.

Ziller e Smith (2003), afirmam que a fotografia possui a vantagem de documentar a per-
cepção do participante. Tal afirmação foi exemplificada, na pesquisa, quando em um dos Círculos, 
discutíamos a relação do corpo na escola. Uma das pesquisandas pegou a câmera e pediu que 
eu a acompanhasse até uma das salas de aula, onde pediu que eu registrasse como ela via a 
diferença de sua resposta corporal, nos dois espaços:

Ilustração 1: O corpo e sua relação com a produção do conhecimento no espaço 
da escola formal. Acervo da pesquisadora

Foto publicada com autorização da pesquisada.

Ela destacou que nessas essas imagens, podemos perceber o aprisionamento do corpo 
e como este resiste ao espaço que o aprisiona. Ressalto que não fui eu quem direciona ou induz 
o olhar da participante para determinada categoria de resposta, sendo a própria quem seleciona 
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os estímulos, como afirma Ziller e Smith (2003). A questão emergiu da própria pesquisanda, que 
a compartilha com o grupo, que dialoga, debate e ressignifica.

O grupo apresentou, como contraponto, uma autoimagem fotografada durante o fim 
de semana, na mesma escola, durante as práticas em dança:

Ilustração 2: Autofotografia de participante da pesquisa. Acervo da pesquisadora.

Imediatamente o grupo ponderou a questão do sorriso:

olha o sorriso delas! É só alegria e sabe por quê? Na aula de dança, você não fica pen-
sando agora eu vou aprender isso, agora é matemática, agora é recreio. É tudo junto e 
misturado. Quando a gente aprende misturada, não fica pesado e a gente fica feliz. 
Muito feliz. (Batista, 2016). 

Para entendermos este caminho de pensamento, recorremos a Barthes, para quem a 
fotografia “repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir- se existencialmente” (Bar-
thes,1984, p. 13) e, como representação da existência é também invisível, pois seu referente adere 
a ela e somente poderá ser vista através dele: “uma foto é sempre invisível, não é ela que vemos” 
(Barthes,1984, p. 16).

Considerações finais

Imagens reveladas e discutidas pelo grupo serviram como suporte teórico- conceitual 
nos fez refletirmos sobre os aspectos invisíveis da construção do conhecimento estético corpóreo 
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dosz participantes. O processo revelou a sensibilidade como elemento constitutivo na produção 
de conhecimento. As fotos exacerbaram, também, a busca pela potência do corpo, em detrimento 
da invisibilidade sofrida por ele no contexto da vida em sociedade.

Todo o processo dialoga com Hall (2016), ao tecer que linguagem funciona com um 
sistema operacional, sendo um dos meios pelos quais pensamentos, ideias e sentimentos são 
representados numa cultura, em nosso caso, pela dança. A representação pela linguagem da 
dança é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados são produzidos, ao com-
preender a cultura como conjunto d de práticas, compartilhamento de significados.
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A(S) TRIBO(S) DO SAMBA DE GAFIEIRA NO RIO DE JANEIRO: TENSÕES, 
ENCONTROS E ENCRUZILHADAS

Aline Paixão

RESUMO: Este artigo busca compreender o samba de gafieira enquanto prática social, 
cultural e artística fruto da cooperação de elementos diversos e suas configurações 
recentes na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo desta pesquisa é investigar quem são 
e como se articulam os atores sociais que cooperam neste mundo. Utilizando a noção 
de tribo urbana, buscamos compreender o que os caracteriza, aproxima, diferencia 
e quais são suas motivações. A metodologia aplicada foi entrevista semiestruturada 
de caráter qualitativo. Concluímos que existem tensões e diálogos entre as tribos do 
samba de gafieira ou os grupos que constituem a tribo do samba de gafieira, e que 
as divisões são pautadas principalmente pelas dicotomias: Zona Norte e Zona Sul; 
modernidade e tradição; técnica e intuição.

PALAVRAS-CHAVE: Tribos urbanas. Samba de gafieira. Rio de Janeiro.

ABSTRACT: This article aimed to understand the samba de gafieira as a social, 
cultural and artistic practice resulting from the cooperation of diverse elements and 
their recent configurations in the city of Rio de Janeiro. The goal of this research is to 
investigate who are and how the social actors articulate for cooperate in this world. 
Using the notion of urban tribe, we seek to understand what characterizes them, what 
brings them together, what differentiates them and what are their motivations. The 
methodology that we used was qualitactive semi-structured interviews. We conclude 
that there are tensions and dialogues between the samba de gafieira tribes or the 
groups that constitute the samba de gafieira tribe, and that the divisions are guided 
mainly by the dichotomies: North Zone and South Zone; modernity and tradition; 
technique and intuition.

KEYWORDS: Urban tribe. Samba de gafieira. Rio de Janeiro.

Introdução

A presente pesquisa se dedica a investigar transformações recentes no mundo da dança 
de salão na cidade do Rio de Janeiro. Nosso foco é o samba de gafieira, uma das modalidades 
que foi se configurando na cidade por volta dos anos 1930. Nos interessa investigar os signifi-
cados e transformações dessa prática enquanto fenômeno cultural na história recente. E, para 
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compreender o samba de gafieira enquanto prática social, cultural e artística fruto da cooperação 
de elementos diversos, utilizamos a perspectiva de mundos da arte. Adotar essa abordagem é 
assumir que existe uma cooperação para a criação desse mundo, uma partilha de saberes que 
foram adquiridos em diferentes contextos e que são partilhados principalmente no salão de 
baile. Ainda segundo essa perspectiva, “Falar da organização de um mundo da arte (…) é outra 
maneira de falar da distribuição dos saberes e do seu papel na ação coletiva” (Becker, 2010, p. 78).

O samba de gafieira na cidade do Rio de Janeiro é uma prática que vem sendo objeto 
de outros trabalhos acadêmicos que apontam para uma crescente profissionalização e enfra-
quecimento dos tradicionais lugares para dançar, as gafieiras (Massena, 2006; Souza, 2010; Veiga, 
2011). Mesmo que em teoria, qualquer pessoa possa participar desse tipo de baile, na prática, 
o público passa a ser quem faz aula de dança de salão. Assim, um público mais interessado no 
movimento bem executado, no aprendizado dentro de um contexto formal, no consumo das 
últimas tendências em metodologia, técnica de movimento, músicas, calçados e vestuário para 
dança de salão vai sendo moldado.

Se antes, o interesse em pesquisar o samba de gafieira levava à gafieira como lugar 
central, hoje o pesquisador encontraria esse salão esvaziado. A contribuição dessa pesquisa, 
ao mostrar os caminhos que o samba de gafieira percorre além do salão da gafieira é facilitar a 
continuidade da pesquisa sobre o tema, descortinando o panorama e mostrando as ramifica-
ções que o tema oferece. Diante disso, propomos a questão: como se configura atualmente o 
circuito do samba de gafieira na cidade do Rio de Janeiro e quais grupos ou tribos participam 
nessa configuração recente?

Objetivo

Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar quem são os atores sociais que estão 
participando dessas novas configurações, buscando compreender o que os caracteriza, o que 
os aproxima, o que os diferencia, quais são suas motivações para participarem e contribuírem 
para o mundo do samba de gafieira.

Base teórica

Ao escolher o tratamento de tribo a esse conjunto de pessoas, assumimos um significado 
mais geral de tribo urbana. As tribos são agrupamentos baseados na “partilha sentimental de 
valores, de lugares ou de ideais que estão, ao mesmo tempo, absolutamente circunscritos e que 
são encontrados, sob diversas modulações, em numerosas experiências sociais” (Maffesoli, 1998, 
p. 28). Esse tratamento, em um primeiro momento diferencia o próprio conjunto de dançarinos 
de samba de gafieira como um grupo distinto da totalidade dos habitantes da cidade do Rio de 
Janeiro. Conforme Magnani (1992), em um significado mais geral, a tribo urbana, imprime um 
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sentido de oposição à impessoalidade e ao anonimato das instituições e do Estado. Dessa forma,  
“tribo permitiria agrupar os iguais, possibilitando-lhes intensas vivências comuns, o estabeleci-
mento de laços pessoais e lealdades, a criação de códigos de comunicação e comportamento 
particulares.” (Magnani, 1992, p. 50).

No entanto, apesar da convergência de interesses, devemos manter afastada a ideia de 
homogeneidade para tratar desses grupos pois, os “integrantes vivem simultânea ou alternada-
mente muitas realidades e papéis, assumindo sua tribo apenas em determinados períodos ou 
lugares.” (Magnani, 1992, p. 50). No nosso caso, não é difícil imaginar que os indivíduos que formam 
a tribo dos dançarinos de samba de gafieira, quando fora das ocasiões dançantes, pertencem 
a diversos outros grupos ou tribos. Dessa forma, os eventos de interesse do samba de gafieira, 
reúnem uma intrigante configuração heterogênea. Além das heterogeneidades formadas por 
interesses e condições externas à tribo de samba de gafieira, pode-se observar divisões instala-
das pelo próprio percurso do indivíduo dentro do mundo do samba de gafieira, como academia 
que frequenta, professores com quem fez aula, territórios que transita na cidade, dentre outros. 
As microdivisões existentes dentro da tribo do samba de gafieira constituiriam outras tribos? Ou 
apenas sintomas da heterogeneidade natural desses grupos? Não é nosso objetivo determinar 
se o correto é o singular ou o plural, mas estar atentos a essas questões.

As configurações das pequenas tribos internas não passou despercebida em trabalhos 
anteriores sobre o tema, especialmente em Souza (2010), que observou que essas tribos se 
relacionam com o local de aprendizagem da dança, formando grupos com identidades que se 
caracterizam pela forma e estilo de dançar. Sobre o assunto Veiga (2011) afirma que o mercado 
da dança de salão foi construindo suas regulações e formas de consagração através de pro-
cessos de atribuição de prestígio, baseados principalmente no reconhecimento do talento, na 
genealogia da aprendizagem e no tempo de dança.

Metodologia

Alberti (2005) afirma que a história oral é hoje um caminho interessante para conhecer 
e registrar múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de vida e esco-
lhas de diferentes grupos sociais, em todas as camadas da sociedade. A autora orienta que os 
entrevistados devem ser tomados como unidades qualitativas, e não como unidades estatísticas 
e que para selecioná-los é necessário um conhecimento prévio do universo estudado, é preciso 
conhecer o papel dos que participaram ou participam do tema investigado, saber quais seriam 
os mais representativos e quais são reconhecidos pelo grupo, além de conhecer os que são 
considerados desviantes.

Dessa forma, nas escolhas e movimentação no campo, nos contatos com atores-chave, 
na coleta e compreensão das informações, parto de minhas experiências prévias no mundo do 
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samba de gafieira na cidade do Rio de Janeiro. Os entrevistados foram escolhidos por serem ato-
res sociais privilegiados na construção das atuais configurações do circuito do samba de gafieira 
na cidade do Rio de Janeiro. São profissionais que produzem aulas, bailes, eventos, conteúdos 
para a internet e de uma forma ou de outra influenciam muitos outros participantes do mundo 
do samba de gafieira. Após a escolha dos profissionais, foram realizadas quatro entrevistas se-
miestruturadas.

Discussão

As informações coletadas através das entrevistas, mostram que as microdivisões em 
algum momento estiveram relacionadas com os grandes nomes de profissionais da área, mas 
que no momento, observam-se algumas mudanças: “quando eu comecei a dançar era muito 
claro que tinha a galera do Jimmy, a galera do Bolacha, a galera do Jaime, a galera do Carlinhos, 
até porque a proeminência desses dançarinos era maior ainda.” (K. V., 2019). Os entrevistados 
declaram que hoje essa força personalista dos grandes nomes na divisão das tribos está mais 
enfraquecida: “antigamente isso era mais aflorado, tinha a galera do Jimmy, a galera do profes-
sor tal, a galera de outro lugar, etc. Hoje em dia tá todo mundo se misturando mais.” (L. F., 2018).

Além das divisões por escola/estilo, a divisão entre Zona Norte e Zona Sul, que parece 
atravessar o Rio de Janeiro de diversas formas, também está presente no mundo do samba de 
gafieira. A dança de salão como representação de cada espaço marca claramente um território 
definido pelas configurações simbólicas urbanas, e os símbolos que demarcam essas diferen-
ças e diálogos são a modernidade e a tradição. Se a Zona Sul é uma representação das elites, e 
também uma representação do Rio de Janeiro moderno, os bailes da periferia são considerados 
como um reduto de tradição e uma fonte da “essência” do samba de gafieira.

Os entrevistados relatam que existem tensões que marcam os encontros entre os dois 
grupos. Perguntados como os dançarinos da Zona Norte lidam com as visitas dos dançarinos 
da Zona Sul, respondem: “Não tem aquela coisa de não gosto, virar o nariz, não é uma coisa os-
tensiva sabe, mas você percebe sutilmente que tem um incômodo. Quando um casal da Zona 
Sul chega lá ‘quebrando’ no salão, eles ficam meio incomodados.”  (R., 2018). Prosseguindo no 
assunto, surgem elementos relacionados à fama e redes sociais também apontados como evi-
dência dessas tensões. “É porque é assim, geralmente, a galera da Zona Sul são os mais famosos, 
então quando a gente chega lá, eles falam entre eles ‘chegaram os famosinhos’.” (L. F., 2018).

Esses trechos revelam várias questões que dividem esses grupos, entre elas classe 
social, idade, modernidade, usos da tecnologia, tradição, técnica, intuição. Os antigos dançarinos 
da periferia são considerados como os detentores de um saber tradicional e por isso possuem 
autoridade sobre os de fora, mas entra em cena um novo tipo de autoridade, recém-conquistada 
pelos dançarinos da Zona Sul, pelo uso das redes sociais e reconhecimento de um público maior.
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Surgem também nas entrevistas espaços de encontro, como o baile da Cachanga, que 
segundo os relatos: “Lá é bem democrático, é uma mistura. A galera da Zona Norte se sente à 
vontade, da Zona Sul também e fica todo mundo feliz, cada um dança o seu.” (R., 2018). E ainda:

“Hoje você vai na Cachanga por exemplo, que é o grande baile da dança de salão, você 
vê uma galera dançando funkeado, uma galera dançando tradicional, você vê uma galera 
dançando mais afastado, você vê uma galera fazendo um ‘show’ no salão. Eu acho que 
lá é o grande celeiro, você vê tudo, todo mundo transita por lá. Mas são poucos bailes 
que são assim, ecumênicos” (A. P., 2019).

A Cachanga, situada na Lapa, representa um espaço de integração de territórios, torna-
se um lugar representativo desse encontro entre Zona Norte e Zona Sul, entre técnica e intuição, 
entre moda e tradição. Seu anfitrião, Carlos Bolacha, foi o responsável por um intercâmbio com 
dançarinos considerados tradicionais do samba de gafieira, valorizando a dança dos chamados 
“intuitivos” como fonte de conhecimentos ao mesmo tempo, que com esses conhecimentos 
tradicionais formou boa parte de uma nova geração de dançarinos. Bolacha é o mestre que 
liga a tradição à modernidade, está no meio, na encruzilhada. Por sua vez, a encruzilhada está 
diretamente ligada às culturas de síncope, pois “Enquanto algumas mentalidades insistem em 
ler o mundo em dicotomias, teimando na superação de um lado pelo outro, o poder da síncope 
se inscreve no cruzo.”  (Rufino & Simas, 2018, p. 19).

Considerações finais

Os bailes frequentados se revelam como um forte indício da tribo a que pertencem, se 
são ligados à sua tribo de local de aprendizagem, normalmente frequentam os bailes de sua 
academia. Se são aprendizes na Zona Norte, além de possuírem os modos de apropriação e 
transmissão das técnicas dos “intuitivos” frequentam os bailes da Zona Norte. Os profissionais 
entrevistados possuem características de maior fluidez entre as tribos. E quando questionados 
sobre os bailes que frequentam, surgem alguns motivos apontados para ir a um baile: para pres-
tigiar amigos profissionais da dança de salão; motivos profissionais; vão aos bailes da periferia 
que consideram como locais de pesquisa e assimilação da “essência” do samba de gafieira. Fora 
esses casos, encaminham-se para a Cachanga para desfrutar de um baile, encontrar os amigos 
e conversar.

Concluímos que existem tensões e diálogos entre as tribos do samba de gafieira ou os 
grupos que constituem a tribo do samba de gafieira, e que as divisões são pautadas principal-
mente pelas dicotomias Zona Norte e Zona Sul; modernidade e tradição; e, técnica e intuição. 
Além disso, essas tensões e diálogos, encontros e encruzilhadas revelam novas configurações, 
possibilidades e cooperações nascentes na construção desse mundo da arte.
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O QUE PODE UM PODCAST? O CORPO BRINCANTE EM OURO PRETO: SOBRE 
LAZER E CULTURA

Denise Falcão
Hipsia Ferreira Alves

Josué da Silva Fernandes

RESUMO: A partir da criação de um programa de podcast, veiculado na Rádio UFOP 
em outubro de 2021, o projeto “O Corpo Brincante: sobre lazer e cultura” teve como 
objetivo difundir práticas de lazer que os jovens da cidade se engajam possibilitando 
reflexões críticas a partir da constituição de identidades, laços de pertencimento, 
fortalecimento da cultura negra, conscientização das desigualdades sociais e lutas 
por espaços, desencadeadas pelas micropolíticas de resistências encontradas em 
cada prática.

 PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Cultura. Podcast. Juventude. Ouro Preto.

ABSTRACT: From the creation of a podcast program, aired on Rádio UFOP in October 
2021, the project “The playing body: looking at leisure, culture and education practices 
in the city of Ouro Preto and surroundings” aimed to disseminate practices leisure 
of black culture, awareness of social inequalities, struggles for spaces, triggered by 
micropolitics of resistance from each practice.

KEYWORDS: Leisure. Culture. Podcast. Youth. Ouro Preto.

Introdução

Ouro Preto possui grande atratividade turística. Reconhecida como Patrimônio Cultural da 
Humanidade (Unesco, 1980), a cidade encanta por sua arquitetura, sua história e suas festividades 
religiosas e culturais abundantes. Quando o olhar investigativo se volta para as relações estabe-
lecidas entre as cidades turísticas com seus habitantes, questões singulares são evidenciadas. 
Uma delas é o processo de estetização da cidade (Lipovetsky & Serroy, 2015) que expande as 
disputas no que se referem às maneiras de ocupar, se apropriar dos espaços públicos, de criar 
e de implementar políticas públicas voltadas para a cultura e lazer na cidade (Falcão, Marques 
& Assis, 2021, p.1).

A partir das práticas de lazer que os jovens ouro-pretanos se engajavam, o projeto de 
extensão “O corpo brincante: múltiplos olhares para as práticas de lazer, cultura e educação na 
cidade de Ouro Preto e redondezas”,  buscou compreender a cidade para além de seu centro 
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histórico e turístico, apresentando a partir das práticas de lazer encontradas, as relações sociais 
estabelecidas abordando temas relevantes para a construção do pensamento crítico e a com-
preensão do lazer enquanto um direito social. 

Com objetivo de compreender mais profundamente as relações estabelecidas entre os 
sujeitos que constituem a sociedade de Ouro Preto e os espaços que ocupam com suas práticas 
de lazer, realizamos uma cartografia social. A cartografia social nos permitiu em um primeiro 
momento identificar linhas de fuga e rizomas, ampliando o conhecimento das relações entre 
pessoas, ideias e espaços, percebendo seus fluxos e suas multiplicidades.

É importante salientar que investigar assuntos que perpassam os cotidianos de uma 
comunidade é um fenômeno complexo e incontrolável, que não permite afirmações taxativas, 
fechadas e definitivas. Nesse sentido, buscou-se uma linha metodológica que permitisse a leitura 
de mundo em movimento. Corroborando Baptista (2009), os Estudos Culturais são baseados em 
traduzir e justificar os problemas ao invés de buscar uma verdade absoluta sobre determinado 
assunto, pois dessa forma o que se busca é entender mais a fundo os diálogos e as representações 
sociais e culturais, isto significa que a metodologia é ideal para tratar de assuntos como cultura, 
modo de viver e características que identificam práticas.

Alcançamos 14 práticas de lazer entre os jovens: Projeto Fala Favela, Iê Camará, Circo da 
Gente, Grupo Iuna de Capoeira Angola, Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário 
e Santa Efigênia, Festa da Goiaba, Boi da Manta, Escola de Samba Aliança da Piedade, Grupo 
de Forró “Dois a Dois”, Bar da Nida, Timbalê, Transvê Poesias e Rock Generator. Para mais, ou-
tras entrevistas também foram feitas com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) da Secretaria de Turismo de Ouro Preto e com um guia turístico local. 

Mediante a efusão de conhecimentos provocados e produzidos no processo investi-
gativo, sentimos a necessidade de ampliar a visibilidade dessas práticas. A partir das trocas de 
experiências realizadas nas entrevistas e das compreensões dos sujeitos que participavam ati-
vamente desses lazeres, no que se refere a constituição de identidade, laços de pertencimento, 
fortalecimento da cultura negra, conscientização das desigualdades sociais, lutas por espaços, 
observamos que em cada prática era possível encontrar micropolíticas de resistências.

Devido a isso, o projeto desenvolveu um subprojeto de podcasts para ser veiculado por 
meio da Rádio UFOP. O edital submetido, preconizava que haveria a veiculação de oito episódios 
com duração de 10 minutos cada. Com alegria de termos sido contemplados no projeto, desen-
volvemos os episódios na certeza de que o rádio é um potente mecanismo de disseminação de 
informações à uma população ao redor de uma cidade, e o podcast é um mecanismo similar 
ao rádio, ou seja, informa via áudio, porém com um alcance maior, pois pode ser divulgado em 
plataformas online.
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Justificativa

Ao perceber o alcance que se dá através de um podcast, que em consonância com 
Araújo e Paiva (2022) tem o propósito de proporcionar o entretenimento, divulgar informações 
ou permitir que hajam discussões sobre diferentes assuntos, aproveitou-se da oportunidade 
oferecida pela Rádio UFOP para ampliar o olhar crítico sobre as práticas de lazer dos jovens de 
Ouro Preto.

Objetivo

Apresentar a partir da construção e da veiculação do programa de podcast O Corpo 
Brincante: possibilidades e barreiras sociais no lazer e na cultura, um espaço de diálogo sobre 
as práticas de lazer dos jovens ouro-pretanos com a comunidade da cidade. 

Metodologia

A partir da cartografia social de Deleuze e Guattari (1995) desenvolvida pelo projeto O 
Corpo Brincante, voltamos a entrar em contato com representantes das práticas encontradas, 
convidando-os para participarem do projeto de podcast. A partir dos retornos, iniciamos o pro-
cesso de criação e desenvolvimento. Criamos o roteiro, gravamos as perguntas, recebemos as 
respostas e editamos todo conteúdo objetivando colocar em um formato agradável e instigante 
para ser veiculado.

Discussão

No decorrer do programa, cada prática de lazer foi apresentada de acordo com as pers-
pectivas de seus representantes, de modo que seus depoimentos traçassem o perfil de cada 
grupo com a finalidade de conhecer cada espaço e a sua ação em si. Para a criação do progra-
ma, foi possível a elaboração de oito episódios de podcast com 10 minutos cada, totalizando 
80 minutos. As práticas de lazer abordadas ao longo dos episódios foram escolhidas a partir do 
retorno e do interesse de seus representantes. Nesse sentido, a organização do programa se 
deu da seguinte forma: 

O primeiro episódio dedicou-se a apresentar o propósito do projeto “O corpo brincante: 
possibilidades e barreiras sociais no lazer e na cultura’’, refletindo sobre as relações e as tensões 
existentes entre lazer, juventude e apropriação de espaço. Também foi apresentado parte do 
circuito de lazer que os jovens de ouro preto circulam.

A performance circense é mais que uma forma de entreter as pessoas, pois revela-se 
por um processo complexo voltado para a formação artística (Silva, 2007, p.14). O segundo epi-
sódio O corpo Brincante no Circo da Gente: acrobacias no enfrentamento social, apresentou um 
projeto voltado para o desenvolvimento de artes circenses, cujo objetivo é contribuir no intuito 



477Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

de promover os Direitos de Crianças e Adolescentes e autonomia do jovens ouro-pretanos de 
modo a instigar a prática ativa da cidadania. 

Escolas de samba podem ser consideradas como “agremiações que se organizam para 
proporcionar uma experiência artística e cultural tanto para quem assiste, quanto para quem 
produz e participa dos desfiles de enredo” (Berni, Ferreira Santos & Codonho, 2018, p.1). O terceiro 
episódio, O Corpo Brincante no samba: desfilando a força da comunidade apresenta essa prática 
como um mecanismo mobilizador da comunidade de ouro preto, pois muito antes de se apro-
ximar a época do carnaval, dão início aos preparativos e ensaios da bateria. O representante da 
escola retrata os desfiles como um momento de união entre os membros da comunidade, onde 
as incompatibilidades são esquecidas. Também é destacado que uma das barreiras enfrentadas 
é a demora na liberação de verbas e a ausência de uma sede para a escola, o que impede o 
preparo de oficinas durante o ano.

O Brasil é composto por diversos movimentos festivos que estão voltados para as di-
ferentes culturas. O quarto episódio, O Corpo Brincante no cortejo do congado: expressão de 
resistência, destaca que a Guarda de Moçambique está diretamente ligada ao empoderamento 
dos valores e costumes da cultura negra, considerada como manifestação afro religiosa cul-
tural. As festividades que se dão a partir do Congado, como, por exemplo, rituais e devoção a 
Nossa Senhora do Rosário e aos negros, tem como objetivo disseminar informações e manter 
atualizadas as memórias voltadas para as diásporas africanas e históricos do contato cultural 
entre diferentes povos no pais (Pereira Alves de Sousa, 2022, p.175). No episódio que trata do as-
sunto, o representante destaca que, através dessa prática, foi possível notar que a comunidade 
se mantém presente, o jovem se conecta com suas raízes e percebe que esta é uma forma de 
vivenciar um movimento de resistência. 

Dentre as práticas de lazer voltadas para o forró, encontramos dois grupos. O grupo 
Dois a dois, que é composto por universitários e acontece na Bauxita (bairro que se localiza a 
UFOP) e o espaço do Bar da Nida localizado no Morro São Sebastião.  O quinto episódio, O Cor-
po Brincante: dançando nas diversidades, apresenta o bar cultural. Um espaço decorado com 
exposições diversas e repleto de atrações voltadas para o dançar e o fruir de boa música, como 
forró, samba e jazz. O bar é muito frequentado pela juventude ouro-pretana, mas também se 
observa um grande interesse do público turista.

O projeto Iê Camará que deu origem a capoeira Cativeiro é repleto de jovens e tem 
como propósito realçar a socialização e ser divulgadora de valores, principalmente aos de matriz 
africana. No sexto episódio, O Corpo Brincante na capoeira regional: gingando na luta e na re-
sistência, foi evidenciado corroborando Dias e Cunha (2012) que por meio da capoeira os negros 
asseguram seus valores culturais que estão diretamente conectados ao anseio pela liberdade 
além de se manter preservada a sua identidade. Portanto, o representante destacou no podcast 
que a capoeira pode ser vista como” esporte/luta de resistência” 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

478 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

O sétimo episódio apresenta o projeto Timbalê que deixou de existir devido ao desinte-
resse do setor público.  O Corpo Brincante na educação: possibilidades e barreiras em projetos 
iniciou no IFMG - Campus Ouro Preto sendo composto por reforço escolar e diversas atividades, 
como o basquete. Porém as atividades tiveram que migrar para outro espaço: A casa de Cultura 
do Padre Faria, devido à falta de suporte financeiro. Com o passar do tempo o projeto não resiste 
e finda suas atividades deixando inúmeros jovens sem seu espaço de pertencimento. 

O último episódio O Corpo Brincante no festejo do Boi da Manta: reconstruindo raízes, 
retrata a juventude vivenciando experiências de gerações passadas, quando o boi saída tradi-
cionalmente nas festividades locais. Entretanto, no episódio, quando o assunto é sobre como 
lidar com as possíveis resistências dos jovens e suas relações com as tecnologias, o porta-voz 
da manifestação artística destaca a dificuldade que é tirar a atenção deles do telefone celular e 
das mídias sociais. E que o campo onde jogam bola (também espaço de lazer) é o único lugar 
que não querem “disputar” atenção.

Considerações finais

Há uma grande importância em ampliar a visão das pessoas em relação às práticas de 
lazer em Ouro Preto, pois cada uma apresenta um objetivo importante para a sociedade e este 
é um meio de não serem esquecidas ao longo do tempo. Com finalidade de chamar a atenção 
para os aspectos críticos que as práticas possuem na veiculação dos podcast foi possível am-
pliar discussões sobre identidade, pertencimento, juventude, ocupação dos espaços e políticas 
públicas voltadas ao lazer e cultura da cidade de Ouro Preto. O podcast, conteúdo em áudio, por 
ter sido transmitido através da Rádio da UFOP tem grande vantagem quando se reflete sobre o 
seu alcance, valorizando a importância de estreitar as relações entre universidade e comunidade, 
propiciando trocas de conhecimento.
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BRINCANTE: UM CORPO EM PERFORMANCE DE RESISTÊNCIA

José Martins

RESUMO: O objetivo deste estudo foi propor o brincante da festa popular como um 
performer em resistências e rupturas. Pressupõe-se que, ao se observar as práticas 
performáticas do brincante no ambiente da festa popular brasileira, é possível com-
preender sua cena, em tal perspectiva. Desta forma, a partir de uma revisão bibliográ-
fica do tipo narrativa, buscamos indicadores teóricos, em autores como Augusto Boal, 
Paulo Freire, Oswald Barroso, dentre outros. Do processo, inferimos que o brincante 
atua em sua performance, convocando resistências a uma ordem hegemônica.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura popular. Festa popular. Brincante. Augusto Boal. Paulo 
Freire.

ABSTRACT: The objective of this study was to propose the popular party player 
as a performer in resistances and ruptures. It is assumed that when observing the 
performative practices of the player in the environment of the Brazilian popular 
party, it is possible to understand his scene, in such a perspective. In this way, from a 
bibliographic review of the narrative type, we seek theoretical indicators, in authors 
such as Augusto Boal, Paulo Freire, Oswald Barroso, among others. From the process, 
we infer that the player acts in his performance, summoning resistance to a hegemonic 
order.

KEYWORDS: Popular Culture. Popular Party. Playful. Augusto Boal. Paulo Freire.

Introdução

Ao observarmos o ambiente da festa popular, consideramos a necessidade de enquadrar 
elementos em alguns contextos dos estudos cênicos. Desta forma, tomando como norte os textos 
sobre o Teatro do Oprimido, de Boal, e a Pedagogia do Oprimido, de Freire, iniciamos com este 
estudo a elaborar marcos teóricos que poderão nos dar suporte às nossas hipóteses de trabalho 
para o pensamento sobre o brincante, a festa popular e sua cena como uma performance de 
resistência e rupturas na contemporaneidade.

Ressaltamos, porém, que nossa abordagem sobre o conceito parte, no primeiro momento, 
da Antropologia, não se limitando a tal âmbito, por considerar que este, no momento atual, não 
contempla o que a experiência cotidiana revela nas ruas, cortejos e festas brasileiras. Ou seja, o 
conceito lançado e propalado serviu para um dado momento; e da forma fenomênica realizada 
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por quem carrega e manifesta sua realização (no caso, o brincante) não comporta o que convoca 
ser a realidade de sua apropriação e experiência.

Nestes parágrafos iniciais manifestamos nossos temas centrais, os quais são: cultura 
popular, brincante e festa popular, uma vez que estamos predispostos ao aprofundamento no 
campo da atuação dos brincantes na cena da festa popular. 

Percurso metodológico

Com base em uma proposição exploratória e descritiva, nos lançamos no percurso de 
uma busca bibliográfica, uma vez que o objeto se pauta na construção de marcos para organizar 
fundamentos para um suporte investigativo. Desse modo, nos pautamos numa proposição da 
abordagem qualitativa de enfoque teórico a partir de uma revisão bibliográfica de viés narrativo, 
na qual não nos obrigamos a sistematizar critérios, a não ser os de definir autores específicos, 
em língua portuguesa, de produção recente e relevante para o âmbito da cena brincante da 
festa popular. Na indicação das referências orientadas no percurso realizado destacamos obras 
de autores como Oswald Barroso, especificamente A performance no teatro popular tradicional 
(2000) e Teatro como encantamento - bois e reisados de caretas (2013); e Teixeira e Gusmão (org.), 
Performance, cultura e espetacularidade (2000). Obras estas que nos ofereceram um direciona-
mento sobre o Teatro Brincante e os recortes das festas populares. E para compor ideias sobre 
o teatro do oprimido, obras de Augusto Boal, Teatro do oprimido e outras poéticas políticas (2013), 
A estética do oprimido (2009) e Jogos para atores e não atores (2008); juntamente com obras de 
Paulo Freire, Pedagogia do oprimido (1987). Tais obras nos ofereceram suporte para organizarmos 
um pensamento brasileiro que se refere ao pensamento sobre a festa popular.

Assim, introduzimos algumas considerações sobre a natureza brincante e sua apreensão 
no âmbito da festa popular.

Sobre o brincar e o brincante

De forma geral, observamos que no Brasil, por sua condição diversa em termos culturais 
e extensão territorial e sua diversidade ambiental, a brincadeira está muito presente nas mani-
festações populares. Especificamente, pensamos que a ação da pessoa que brinca e encanta a 
todos num cortejo    de festa vem a se reverter em um ofício de vida, que costumamos de chamar 
de “brincante”. Os brincantes da cultura popular, independente do sexo/gênero, estão em todos 
os lugares de expressão da cena popular: no reisado, no teatro de bonecos/mamulengos, no 
bumba-meu-boi, entre outras manifestações populares, como o maracatu; e danças, a exemplo 
do frevo, carimbó, cocos, caninha-verde, etc. Os brincantes dedicam suas vidas para colocar, a 
cada novo ciclo, suas brincadeiras nas cenas da festa na qual se inserem. 

Oswald Barroso (2000) aponta que o termo “brincar” diferencia-se de conceitos como 
“apresentar e estrear”, bastante observados nas atividades teatrais. Assim, os brincantes, na cena 
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da festa popular, convocam o público para uma brincadeira em conjunto, brincar junto, e não para 
assisti-los. A partir disso, observa-se uma zona indefinida entre brincantes e público, ou seja, em 
dado momento da brincadeira se dissolve o limite entre quem assiste e quem brinca.

Cultura popular

O conceito de cultura popular no Brasil se insere a partir do séc. XIX, difundido principal-
mente por intelectuais folcloristas, antropólogos, sociólogos, educadores e artistas, que visavam 
a uma pretensa identidade cultural nacional. Segundo Macena (2021), o termo “cultura popular” 
vem sendo utilizado de forma confusa, convocando polaridades hoje não suportadas. No pro-
cesso, observa-se que nos anos 1960, a cultura popular iniciou sua ressignificação pela ação dos 
Movimentos de Cultura Popular (MCPs) que observamos, os quais tomaram Paulo Freire como 
umas das referências. Os referidos movimentos suscitaram novas considerações ao termo, que, 
no primeiro momento, deixou de ser apenas utilizado por uma suposta elite cultural, passando 
a ganhar força entre grupos de resistência aos discursos hegemônicos de então. Depois, pela 
ação de trabalhadores resistentes à opressão; e ainda, pelo fato de a cultura popular ser, por si, 
apreendida como uma expressão política de luta de classe.

Nesse contexto, a cultura popular se tornou uma forma de resistência a uma suposta 
ordem social vigente e passou a abarcar também uma dimensão denunciativa dessa ordem. Freire 
(1983) ressaltou a importância do fazer com o povo – o que também nos leva a apreender que os 
termos importantes neste estudo, brincante e cultura popular, possuem uma aproximação ampla e 
sugerem um caminho de ressignificação, apropriação e reconhecimento.  Nessa perspectiva, não 
é mais apenas um outro exterior quem nomeia o que é cultura popular ou mesmo o brincante. 

Ainda no âmbito da cultura popular nos voltamos para as festas, especificamente, a 
“festa popular”. Buscando um suporte que nos ampare, observamos que, na verdade, este se 
trata de um termo que vai além do que o sentido comum nos mostra. Ao aprofundarmos, po-
demos observar que a apreensão do que se realiza com sentido festivo apenas se convoca 
como tal no caso de apropriação na elaboração do fenômeno, a partir de um âmbito no qual 
se perceba a sensação de prazer, de satisfação, de realização e, sobretudo, de rompimento da 
ordem monótona.

Assim, podemos afirmar que as festas significam suspensão total da vida monótona, 
tratando-se, pois, de uma experiência coletiva na promoção de rupturas entre atores e especta-
dores, integrando a comunidade da qual é um reflexo em um ator total. Na festa todos podem 
ser brincantes.

O teatro e a pedagogia do oprimido

O Teatro do Oprimido surgiu a partir de experimentos de Augusto Boal ao longo de sua 
trajetória artística e de vida. Tomou como lugar de partida a experiência dos sujeitos correntes em 
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suas lutas cotidianas de enfrentamento às opressões presentes e que atravessam as situações 
cotidianas. Um momento de enfrentamento às tensões sociais.

Augusto Pinto Boal (1913-2009) ficou conhecido internacionalmente por associar teatro e 
contexto social. O objetivo principal de sua técnica foi o de convocar o conhecimento de si e do 
mundo ao redor, e assim poder transformar a realidade social oprimida, visto que “[...] em todas 
as suas formas, busca a transformação da sociedade no sentido da libertação dos oprimidos” 
(Boal, 2013, p. 18).

Boal apresenta a imagem da árvore como símbolo de seu método teatral. Ele conside-
ra que esta metáfora representa um elemento que se encontra em constante transformação e 
multiplicação, oferecendo uma dinâmica de sobrevivência e naturalidade ao processo, o qual, tal 
como a arte, não tem um fim, mas sim convoca raízes para favorecerem seu vigor e reprodução 
contínua. Vejamos a seguir a proposta da árvore do teatro do  oprimido.

Figura 1:Arvore do teatro do oprimido

Fonte: Governo do Paraná, Secretaria da Educação (Sem data). http://www.arte.seed.pr.gov.br/

modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1259
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De acordo com o autor, o fio que sustenta a árvore está na raiz, a partir dos princípios da 
“Ética da Solidariedade”. Estes princípios funcionam como uma espécie de seiva que alimenta 
o tronco e suas copas. No tronco, observamos o que o Teatro do Oprimido busca em sua ação, 
que é desenvolver a capacidade de percepção do mundo através de todas as artes, e não ape-
nas do teatro (Boal, 2013), estimulando a palavra por meio da escrita; o som por meio de novas 
possibilidades musicais; e a imagem por meio das artes plásticas.

Boal também afirma que no tronco da árvore estão os jogos, onde se dão os processos 
estéticos que estimulam a criatividade e a espontaneidade, pois possuem duas características 
importantes para a vida do ser humano em sociedade: regras e liberdade. Para ele, os jogos con-
tribuem para a liberação da mecanização do corpo e da mente alienados às tarefas repetitivas 
do dia a dia. Os jogos facilitam e “obrigam” a essa desmecanização, sendo como são: diálogos 
sensoriais em que, de acordo com a disciplina necessária, se exige a criatividade, que é a sua 
essência (Boal, 2013). Seguindo a representação da árvore, as suas copas correspondem às seis 
técnicas que compõem o método do teatro do oprimido. São elas: o Teatro Imagem, o Teatro 
Jornal, o Arco-Íris do Desejo, o Teatro Invisível, o Teatro Legislativo e o Teatro Fórum. 

De acordo com o seu criador, no Teatro Imagem desenvolvem-se formas de comunica-
ção não-verbal por meio da linguagem corporal. Nesta possibilidade o corpo é um instrumento 
para a representação da realidade. Já o Teatro Jornal trata-se de uma ação teatral que Boal 
iniciou nos anos 60, no Núcleo do Teatro Arena, e o principal objetivo era driblar a situação de 
opressão imposta pelo regime militar. Esta técnica foi uma forma de denunciar tais opressões. 
No Arco-Íris do Desejo são teatralizadas as situações de opressões incorporadas pelos sujeitos. 
Apesar de tais ações estarem voltadas para as experiências individuais, considera-se que estas 
não se desconectam das experiências do grupo. Por sua vez, através do Teatro Invisível são rea-
lizadas cenas teatrais, geralmente de cunho de protesto, sem que o público saiba que se trata 
de teatro. E o Teatro Legislativo consiste na simulação de uma sessão da Assembleia Legislativa 
mediante a prática do Teatro Fórum, em que são entregues propostas de leis aos parlamentares.

É importante ressaltar que o Teatro Fórum situa-se no centro da árvore do Teatro do 
Oprimido e permite uma prática teatral bilateral, ou seja, permite que o espectador se torne parte 
do espetáculo, tenha autonomia para modificar os rumos da história, agindo como interventor, caso 
queira que a história tenha outro desfecho. Todo o pensamento do Teatro do Oprimido agrega 
um caráter democrático, permitindo que em sua cena sejam discutidos problemas sociais, e o 
público atue no lugar dos atores, tornando-se “spect-atores” (Boal, 2013).

A partir da pedagogia do Teatro do Oprimido tem-se acesso a recursos expressivos e 
estéticos, elaborando soluções para as situações do cotidiano. Segundo Boal (2009), pensar é 
organizar o conhecimento e transformá-lo em ação, assim,  consciência é a reflexão do sujeito 
sobre si próprio e sobre o significado dos seus atos, não apenas sobre suas consequências. Estes 
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pontos são fundamentais nesse processo, visto que a pedagogia teatral de Boal é um campo 
aberto para outras interlocuções, debates e articulações possíveis.

No contexto da festa popular, consideramos que se instala tal sentido de abertura e 
articulações possíveis pela ação dos brincantes – de acordo com o que nos é apresentado por 
Boal. Assim, a partir desta ideia, inferimos que a festa popular, em sua caoticidade, é um lugar 
que ampara, naturalmente, a reflexão do sujeito por si em conjunto com o todo que representa, 
tendo como bases de sua raiz a ética solidária, tal como sugere este autor.

Considerações finais

Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, sintetiza seu pensamento sobre a relação 
de dominação. Por sua vez, Boal, a partir de seu Teatro do Oprimido, convoca um fazer teatral 
como instrumento de luta e emancipação social. Assim, percebemos ambas as propostas como 
instrumentos para a busca do direito à liberdade de expressão e de escolha em contextos de 
dominação.

A respeito destas apreensões, observamos uma forte relação com o nosso tema de 
enfoque. No caso, a improvisação própria dos brincantes das festas populares, onde o que se 
quer dizer pode-se gritar; onde não há a cisão entre atores e público; onde se expressam as dores 
sem se omitir os culpados do sofrimento; assim como não se pode esconder a causa dos des-
mandos na vida da comunidade.

As ideias de Boal, ao conceber um teatro como instrumento de luta e emancipação social, 
inspirado em Paulo Freire, convocam o interesse de artistas, educadores e o povo na rua em suas 
reivindicações pela dignidade cidadã, com arte, pela arte.
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LAZER E TEXTO CULTURAL: O REGISTRO DA DIFERENÇA NA HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS MAGDA

Edmilson Forte Miranda Jr.

RESUMO: Baseado em uma metodologia que articula o afrofuturismo e a abordagem 
crítica de Theresa Tensuan sobre os quadrinhos, a História em quadrinhos Magda – de 
Rafael Campos Rocha – é analisada numa perspectiva discutida por Marlucy Paraí-
so: como um texto cultural voltado para o lazer e o entretenimento, capaz de gerar 
comportamentos e orientar processos de subjetivação. Isto resulta na percepção da 
HQ como expressão cultural decolonial com características afrofuturistas, que atua 
sobre o imaginário em disputa nas narrativas gráficas contemporâneas.

PALAVRAS-CHAVE: Afrofuturismo. Decolonialidade. Entretenimento. História em 
quadrinhos. Lazer.

ABSTRACT: Based on a methodology that articulates Afrofuturism and Theresa 
Tensuan’s critical approach to comics, the comic book Magda – by Rafael Campos 
Rocha – is analyzed in a perspective discussed by Marlucy Paraíso: as a cultural text 
oriented to leisure and entertainment, capable of generating behaviors and guiding 
processes of subjectivation. This results in the perception of the comic as a decolonial 
cultural expression with Afrofuturist characteristics, which acts on the imaginary in 
dispute in contemporary graphic narratives.

KEYWORDS: Afrofuturism. Decoloniality. Entertainment. Comics. Leisure.

Intenções

Em Magda (Rocha, 2016), lê-se uma aventura que mistura ficção científica e terror. Este 
texto foca em como a obra aborda questões identitárias, apoiado na ideia de que quadrinhos 
podem reproduzir estruturas simbólicas orientadoras de determinadas subjetividades, ao mesmo 
tempo em que desafiam o leitor a questionar essas estruturas (Tensuan, 2020).

Para compreender transformações culturais marcadas na HQ utilizo a abordagem de 
Tensuan (2020), que relaciona formulações estéticas de subjetividade e práticas de transformação 
social nos quadrinhos. Soma-se a perspectiva Afrofuturista – assumida aqui como filtro analí-
tico – para discutir como a obra apresenta diferenças culturais entre nordestinos e sudestinos 
estabelecidas no Brasil de um futuro distópico, bem como questões relativas a gênero e raça, 
expressas na protagonista mulher, negra e nordestina.
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Também guiado pela perspectiva afrofuturista, alinho Magda (Rocha, 2016) ao olhar de 
Marlucy Paraíso (2015): como um texto cultural que contribui para pensar formas curriculares 
voltadas para lazer e entretenimento. Texto que, ao invés de aprisionar, reativa forças, no sentido 
do compromisso com as relações étnico-raciais e as demais questões identitárias que constituem 
“a problemática da diferença” (Paraíso, 2015, p. 50), na qual estamos inseridos. Para tanto, parto 
da compreensão de que o texto cultural é uma prática de significação produtiva diretamente 
envolvida com as relações de poder, que gera condutas e orienta processos de subjetivação 
(Paraíso, 2010), pensamento assumido aqui como em sintonia com a abordagem de Tensuan 
(2020) a respeito das HQs.

Quadrinhos registram diferença

Tensuan (2020) investiga de que forma os quadrinhos registram a diferença em suas 
produções, “em particular como os corpos representados nos quadrinhos manifestam hierarquias 
de diferença” (Tensuan, 2020, p. 140). Nesse sentido, Magda (Rocha, 2016) manifesta a lógica 
patriarcal sobre o corpo feminino, ao mesmo tempo em que desafia tal lógica, colocando sua 
protagonista negra numa posição de poder frente às demais personagens na trama. Na pers-
pectiva Afrofuturista, a obra registra diferenças quando propõe alternativas às relações de poder 
instituídas para uma mulher e para nordestinos no Brasil.

Afrofuturismo refere-se ao termo cunhado nos Estados Unidos (Dery, 1994), e que se 
espalha como uma cultura de resistência em diferentes países. Trata-se de um “movimento 
estético global que abrange arte, cinema, literatura, música e estudos acadêmicos” (Yaszek, 
2013, p. 1). Entende-se o Afrofuturismo como “uma ficção especulativa ou ficção científica escrita 
por autores afrodiaspóricos e africanos” (Yaszek, 2013, p. 1) que dramatizaram a questão racial, 
inventando um futuro brilhante para pessoas de cor vivendo um mundo tecnocultural. Nesse 
sentido, o papel ocupado pela protagonista, Magda, alinha-se ao Afrofuturismo por se tratar de 
uma mulher negra em um futuro distópico, posição que adquire camadas mais profundas no 
contexto brasileiro. Isso porque, Magda é uma imigrante nordestina, vinda de fora do eixo Rio-São 
Paulo, instituído como eixo concentrador de poder político e econômico no Brasil.



489Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

Figura 1 – Magda

Afrofuturista também é o ambiente criado para a narrativa: um futuro no qual as cidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo são assoladas por uma infecção que torna as pessoas semelhantes 
a zumbis. Nesse futuro, Rocha imagina consequências da desigualdade brasileira contemporâ-
nea. Vemos aí como a obra questiona representações de poder instituídas ao propor imaginá-las 
em um ambiente alternativo. Como explica Tensuan, os quadrinhos são capazes de renegociar 
dicotomias produzidas no imaginário hegemônico:

dicotomias criadas entre alto e baixo, notícias e entretenimento, o eu e os outros como 
um meio de traçar circulações de poder e reverberações de violência e de reformular 
a compreensão do leitor de como certas narrativas e visões ganham capital cultural 
enquanto outras são lançadas à margem (Tensuan, 2020, p. 141).

A narrativa de uma derrocada do centro econômico brasileiro apresenta uma alternativa 
ao projeto instituído pelo “sistema mundo europeu / euronorteamericano moderno / capitalista 
colonial / patriarcal” (Grosfoguel, 2009, p. 1), e o faz quando imagina um desvio no sentido es-
perado para o estado da concentração de recursos historicamente construída no Brasil. Desvios 
como esse orientam a perspectiva decolonial.
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O pensamento decolonial surge de olhares sobre as realidades latino-americanas 
dentro do campo dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais. A decolonização é um diagnóstico e 
um prognóstico afastado e não reivindicado pelo mainstream do pós-colonialismo, envolvendo 
diversas dimensões relacionadas com a colonialidade do ser, saber e poder. Assim, “decolonizar” 
é uma proposta política de “abertura do mundo” (Mbembe, 2014, p. 58) que pretende acolher 
epistemologias fora do cânone acadêmico de tradição europeia e instituí-las como conheci-
mento relevante tanto para investigações acadêmicas, quanto para a construção de políticas de 
transformação social (Bernardino-Costa et al., 2020).

As escolhas narrativas em Magda contribuem para observar um discurso que resiste ao 
“sistema mundo” (Grosfoguel, (2009, p. 1) – quando discute a sujeição de nordestinos por parte 
de uma elite econômica sudestina –, mas, ao mesmo tempo, ecoa vozes patriarcais desse mes-
mo sistema quando coloca a protagonista em posições gráficas que reproduzem o discurso da 
ficção teatralizada da sexualidade discutida por Preciado (2020). As poses da protagonista ecoam 
o imaginário construído nos EUA pela Playboy, o qual apela “diretamente ao desejo sexual dos 
leitores” (Preciado, 2020, p. 27).

Figura 2 – ficção teatralizada da sexualidade
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Essa disparidade discursiva se estende quando a protagonista é apresentada como 
uma personagem poderosa e dotada de uma força de vontade e resistência sobre-humanas. 
O poder de Magda vem de sua fusão com uma máquina alienígena insectóide autoconsciente.

Figura 3 – Magda transformada

A “Máquina”, como Magda a chama, se apresenta como um ser de alta tecnologia sob a 
forma de uma barata – uma criatura associada à sujidade e putrefação. Essa associação permite a 
visão do progresso tecnológico como algo somente possível pelo abuso de determinados grupos 
sociais. Isto é, o avanço prometido pela proposta moderna/colonial se alimentou e se alimenta 
da exploração violenta de grupos historicamente marginalizados (Bernardino-Costa et al., 2020).

Lazer e diferença

A cultura exerce um peso epistemológico que orienta a organização das atividades de 
lazer, atuando nas linguagens e posturas usadas por instituições, grupos e indivíduos que promo-
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vam as práticas de lazer ou que as pratique (Paraíso, 2010). Desse modo, abordar uma atividade 
de lazer como texto cultural pode ajudar a compreender os efeitos que determinadas práticas 
de lazer têm sobre os corpos de indivíduos submetidos às suas expressões.

Magda (Rocha, 2016), joga com os efeitos das práticas de lazer em sua narrativa quando 
procura dialogar com mulheres nordestinas, sensíveis a sua leitura de forma diferente da que 
seriam leitores homens, principalmente se originais de outras regiões do Brasil.

É imediato. Eu vejo tudo. A vida desse edifício e a vida do meu raptor. E do ninho. E da 
máquina. Sua enorme vida, de uma só vez. Não como contamos nossas vidas uma para 
a outra. Uma lenta conversa, cheia de recato e respeito. Não é uma conversa. É um estu-
pro. Como quando os homens falam. Nenhuma modéstia, nenhum interesse no ouvinte. 
É um estupro, mas vou resistir. Como resisti à universidade, à escola e ao trabalho. Vou 
resistir. E depois vou matar todos vocês (Rocha, 2016, p. 97).

Figura 4 – Magda resiste
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Lemos a história de dentro da cabeça de Magda, portanto, enxergamos o universo que 
nos é apresentado sob o que, segundo o autor, seria o olhar de uma mulher nordestina negra. 
Para tanto, Rocha ilustra violências de gênero e resistências possíveis. Essa abordagem revela 
uma HQ que extrapola para revelar códigos partilhados. Isso porque, pelo excesso na exposição 
de convenções culturais, “os quadrinhos podem mostrar como os tropos narrativos e os códigos 
visuais tanto montam um mundo reconhecível quanto desafiam suposições sobre o mundo 
além do quadro cômico” (Tensuan, 2020, p. 141). Ou seja, os quadrinhos não apenas expõem 
convenções culturais, mas também as desafiam, como se vê quando a obra aborda o racismo:

Sua certidão de nascimento de João Pessoa, eu sei! Uma deliciosa ironia histórica, não 
acha? Lembra do Alessandro? Aquele biólogo racista que queria testar seu DNA porque 
não acreditava que um nordestino pudesse ter o “gene da ciência”? Voilá! Aqui o Alessan-
dro! Contaminado e servindo de cobaia para que analisemos o seu DNA, sangue e tudo 
o mais que o corpo dele aguentar nos fornecer! / Tenho que admitir. Tem um gostinho 
bom, sim (Rocha, 2016, p. 74).

Figura 5 – racismo estrutural
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Convivemos com o resultado de um sofisticado procedimento de negação do racismo na 
sociedade brasileira, algo que atende de maneira “disfarçada” (Gonzalez, 1988, p. 72) ao projeto de 
“branqueamento” do país, “o racismo latino-americano, suficientemente aprimorado para manter 
negros e índio na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas” 
(Gonzalez, 1988, p. 73). Gonzalez (1988) questiona relações de poder que permanecem atuando 
ainda em sintonia com a lógica colonial, e revelando a presença de grupos “subalternos” no 
discurso; “definidos como uma diferença da elite.” (Spivak, 2010, p. 60). Em Magda (Rocha, 2016) 
esse conflito se destaca:

(...) vocês não conseguiram me esmagar antes, quando cheguei da Paraíba. Não con-
seguiram quando tinham o diploma comprado pelo papai e as roupas compradas pelo 
diploma. E não vão conseguir agora, que não passam de carne. Carne branca, mole e 
mimada do Sudeste, é o que vocês são (Rocha, 2016, p. 84).

Figura 6 – Nordeste resiste
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Magda desafia privilégios vociferando indignação. Sua fala desafia o protagonismo 
branco nas HQs e reivindica a voz para os nordestinos. Grupo cuja maioria, não por acaso, é de 
negros que professam epistemologias difundidas pela diáspora africana no país (Gonzalez, 1988).

Portanto, embora os quadrinhos atuem dentro de um processo de reafirmação daquilo 
que Audre Lorde definiu como “norma mítica (...) geralmente definida como branca, magra, mas-
culina, jovem, heterossexual, cristã [sic], e financeiramente segura” (Lorde, 1984, p. 116), existem 
aqueles fora dessa norma. Ou, como explica Tensuan: “os quadrinhos, através das justaposições 
embutidas em sua própria forma, podem transmitir as complexidades e congruências inesperadas 
reveladas por uma política localizada de diferença” (Tensuan, 2020, p. 146).

Magda (Rocha, 2016) atua em ambas as frentes: tanto ecoando os protocolos que estru-
turam a vida da classe média moderna, quanto desafiando-os. Isso porque também está inserida 
no mesmo espaço heteronormativo que outras HQs “mostrando assim como as práticas de re-
presentação surgem e contribuem para as estruturas ideológicas, bem como para as tradições 
estéticas” (Tensuan, 2020, p. 144). É, portanto, uma HQ que contribui para “dar forma e consistência 
às subjetividades emergentes” (Tensuan, 2020, p. 148) e, a partir delas, propor alternativas para 
o futuro dos que expressam essas subjetividades.
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EXCLUÍDOS PELA MÍDIA: UMA ANÁLISE SOBRE O PALHAÇO BRASILEIRO NA 
COMUNICAÇÃO DIGITAL

Nathan Vieira

RESUMO: Em 1966 a revista Realidade fez história ao publicar um perfil do palhaço 
Arrelia, retratando toda a humanidade por trás do nariz vermelho. Mais de 50 anos 
depois, com boa parte da mídia dominada pela ascensão da era digital, pouco se 
percebe a preocupação em seguir o legado da extinta revista na elaboração de 
um material dedicado a ressaltar a visibilidade desses artistas. A vigente análise de 
conteúdo revelou que a palavra “palhaço” reina nos títulos dos portais de notícia com 
significado pejorativo e em casos criminais ou temerosos, fortalecendo estereótipos 
instigados pela indústria cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Palhaço. Cultura. Arte. Comunicação digital. Jornalismo.

ABSTRACT: In 1966, the Realidade magazine made history by publishing a profile 
of the clown Arrelia, portraying the entire humanity behind the red nose. More than 
50 years later, with most of the media dominated by the digital generation rise, very 
little is as yet known about the concern after following the now-defunct magazine’s 
legacy in the drafting of a material dedicated to highlight the visibility of such artists. 
The current analysis of the content revealed that the word “clown” reigns on news 
portals titles with a pejorative meaning and, in criminal or fearful cases, strengthening 
stereotypes instigated by the culture industry.

KEYWORDS: Clown. Culture. Art. Digital communication. Journalism.

Introdução

Em outubro de 1966, a revista Realidade proporcionou um marco na história dos palhaços 
brasileiros ao estampar na capa o famoso Arrelia, interpretado pelo ator e humorista Waldemar 
Seyssel (1905 — 2005), consagrando-o como o primeiro palhaço a conquistar um espaço signi-
ficativo na mídia nacional.

O jornalismo apresenta um compromisso irremediável com a realidade, e foi pelo esmero 
na cobertura jornalística da revista de 1966 em humanizar aquela persona que o artigo utilizou 
esse ponto como partida para analisar a maneira com a qual a comunicação nacional vem lidando 
com essa categoria de artistas na atualidade, sobretudo no jornalismo digital.
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Palhaços são tidos como ponto de análise em áreas psicologia ou educação, como é o 
caso de Kasper (2004), que lança luz sobre a função política do palhaço e o menciona como um 
“poderoso aliado na construção de possibilidades”. No entanto, a escassez de projetos acadê-
micos relacionados ao jornalismo concentrados no palhaço ressaltou ainda mais a necessidade 
de analisar o cenário atual enquanto cobertura da mídia.

Referencial teórico

O palhaço não surgiu em um momento específico, mas seu arquétipo foi construído 
através dos séculos (Castro 2005), assumindo papéis e formatos distintos durante sua trajetória 
pela história.

Osthues (2017, p. 15) descreveu o nariz vermelho como tecnologia de linguagem, cons-
tituída por meio de um dispositivo responsável por instaurar um processo discursivo e seus 
sentidos. Em 2020, Osthues analisou a declaração do prefeito Omar Najar (MDB) a respeito do 
vereador Gualter Amado (PRB): “É um palhaço, mesmo”. No contexto, a palavra “produz o efeito 
pejorativo, interpretado como insulto” (Osthues, 2020, p. 1598).

No século XXI, o palhaço foi apropriado pela indústria cultural como um sujeito sombrio 
(Freitas & Ribeiro, 2020, p. p. 760). Esse comportamento é descrito como um caminho fácil rumo 
ao lucro, sem preocupações em “desvirtuar um arquétipo construído milenarmente”, e conclui 
que “transformar este sujeito em algo sombrio é uma distorção representativa imagética do seu 
papel social”.

Segundo Pena (2015), a mídia propõe um elo entre o que acontece no mundo e como 
o imaginário registra esses acontecimentos, e constrói estereótipos para simplificar e distorcer 
a compreensão de uma realidade que não é vista.

Metodologia

As informações foram coletadas através da análise de conteúdo, um método usado 
tanto com dados quantitativos como qualitativos (Collins & Hussey apud Harwood & Garry, 2003). 
Kolbe e Burnett (apud Ikeda & Chang, 2005, p. 8) citam a análise de conteúdo como um método 
observacional, usado para avaliar o conteúdo simbólico das formas de comunicação registradas.

Muito se reflete sobre o paralelo entre as experiências em Análise de Conteúdo e em 
Análise do Discurso. Rocha e Deusdará (2006) descrevem que o pesquisador, em um dado campo 
de análise, é co-construtor dos sentidos produzidos que se alteram o lugar em que ele se situa 
e sua postura de interlocutor em uma determinada situação de pesquisa.

Para alcançar os resultados, foi estabelecido um recorte temporal de 1º de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021, a partir da palavra-chave palhaço, aplicada na aba de notícias 
do mecanismo de buscas Google. Apenas páginas brasileiras integraram a observação.
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O estudo desdobrou-se em uma análise quantitativa da primeira página, com a exibição 
das dez notícias consideradas como as mais relevantes, com um comparativo entre as notícias 
para entender se a palavra-chave era usada em tom pejorativo, associada a crimes ou se real-
mente se voltava ao artista.

Então, uma nova análise quantitativa se concentrou em todas as notícias publicadas 
dentro do recorte temporal, utilizando a mesma palavra-chave e sem desvencilhar dos critérios 
já predeterminados. Classificou-se cada notícia a uma das três categorias.

Análise

O perfil de Arrelia publicado no sétimo volume da revista Realidade, em outubro de 1966, 
chamou a atenção do público com a manchete “Este homem é um palhaço” sobre a imagem 
de um homem sério.  “Este palhaço é um homem”, apontou a página ao lado, com a foto desse 
mesmo homem, mas caracterizado como seu famoso personagem. Em 2008, uma abordagem 
que seguiu a mesma construção narrativa foi feita pela revista TAM Nas Nuvens, sobre Marcos 
Casuo, do Cirque du Soleil.

Tendo em mente o legado da Realidade, o artigo vasculhou 22 páginas, cada uma 
com 10 notícias (220 notícias ao todo). Na primeira página de notícias, o termo “palhaço” esteve 
atribuído como forma de insulto em sete notícias (70% do conteúdo), comportamento ligado à 
teoria de Osthues (2020). Três dessas notícias (UOL, Lance! e Torcedores) eram sobre o jogador 
Douglas Luiz, que se referiu ao apresentador Neto (Band), como “palhaço da televisão”. Outras 
três (Estado de Minas, Poder 360 e Correio Braziliense) envolveram Nicolás Maduro chamando o 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro de “palhaço” por associar as vacinas ao HIV. A sétima notícia 
(UOL) era sobre provocações entre o brasileiro Richarlison e o jogador chileno Arturo Vidal, que 
escreveu “Quem conhece esse palhaço?”.

Das notícias remanescentes, duas (20%) relacionavam o palhaço a uma prática violenta 
ou criminosa: a primeira sobre um palhaço preso em Jundiaí (iG) e a outra sobre um acidente em 
que um palhaço atingiu a advogada Narcisa Tamborindeguy em um evento (Folha de S. Paulo).

Em meio a dez notícias na primeira página, apenas uma (10%) remeteu ao palhaço em 
si: um artigo de opinião sobre a trajetória do espetáculo circense e sua relação com práticas 
religiosas, do A12.
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A distribuição das 220 notícias se deu da seguinte maneira: 59 notícias (26,8%) utilizaram 
“palhaço” no título de maneira pejorativa, 46 (20,9%) ressaltaram o estereótipo violento e/ou cri-
minoso, e 115 (52,3%) apresentaram o palhaço enquanto artista, profissional relacionado ao circo 
e a práticas culturais, conforme gráfico:

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)
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Das 22 páginas, todas utilizavam a palavra-chave de forma pejorativa pelo menos uma 
vez. Além disso, só houve duas ocasiões em que não se notou nenhuma manchete relacionando 
o palhaço a um sujeito criminoso ou assustador. Vide tabela:

Página de busca Termo pejorativo Crime e violência Palhaço artístico

1 7 2 1

2 3 3 4

3 3 2 5

4 1 2 7

5 4 0 6

6 3 2 5

7 3 2 5

8 3 4 3

9 1 3 6

10 2 4 4

11 1 2 7

12 2 2 6

13 2 1 7

14 4 1 5

15 1 2 7

16 2 4 4

17 3 1 6

18 2 3 5

19 3 2 5

20 3 1 6

21 2 0 8

22 2 3 4

Total de notícias: 220 59 46 115
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Considerações finais

O palhaço teve uma perda de espaço significativa para notícias voltadas a termos pe-
jorativos e práticas violentas e criminosas, o que sugeriu uma tendência do jornalismo digital a 
noticiar o extremo (insultos e violência) durante o período de janeiro a dezembro de 2021.

As demais páginas apresentaram mudanças consideráveis, com as manchetes culturais 
em uma notável predominância, mas nenhuma página exibiu dez notícias culturais, sem deixar 
lado o termo pejorativo ou a ligação com crimes.

Mesmo considerando toda a amostra de 220 notícias, o conteúdo concentrado no 
palhaço circense durante este recorte temporal foi de apenas 52,3%. Em virtude do que foi ob-
servado, concluiu-se que quase metade (47,7%) da cobertura jornalística digital do ano de 2021 
ficou reservada às notícias interligadas com termos pejorativos e estereótipos, que em nada 
contribuem com o legado deixado pela abordagem da extinta revista Realidade.
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OS NÃO TABUS DA NUDEZ ENTRE OS NHANEKA CORPO, CULTURA E IDENTIDADE

Aida Neusa Gomes Nelson Antônio

RESUMO: Angola apesar de ter passado por processos de transformação impostos 
pela escravatura, pela colonização, pela industrialização e pela globalização, ainda 
hoje preserva no seu interior um conjunto de povos que contra todas as probabilida-
des impostas pelas dinâmicas das sociedades, lutam para manter os traços da sua 
cultura e da sua identidade autóctones. Dentre estes povos podemos mencionar os, 
Hereros, Ovaxinba, Ovakuvale, Ovanganguelas, Ovamwila, Ovimbundos, Ovangam-
bwe, Ovankhumbi, Ovandongwena, Ovakwankha, Ovahinga, os Muso e os Ovanyaneka 
entre outros, é sobre estes últimos povos (Ovanyaneka), que recai o nosso interesse. 
Interesse suscitado pela discriminação e exclusão social a que estão sujeitos e pela 
forma como os mesmos compreendem, atribuem significa as diferentes transforma-
ções que o corpo passa ao longo da vida e o utilizam como forma de preservação 
da sua cultura e identidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Nyaneka. Tabu/vergonha. Nudez. Corpo. Cultura. Identidade. 

ABSTRACT: Angola, despite having gone through processes of transformation imposed 
by slavery, colonization, industrialization and globalization, still preserves within its 
interior a group of peoples who, against all odds imposed by the dynamics of societies, 
struggle to maintain the traces of their culture and their indigenous identity. Among 
these peoples we can mention the Hereros, Ovaxinba, Ovakuvale, Ovanganguelas, 
Ovamwila, Ovimbundu, Ovangambwe, Ovankhumbi, Ovandongwena, Ovakwankha, 
Ovahinga, the Muso and the Ovanyaneka among others, it is on these last peoples 
(Ovanyaneka), which falls our interest. Interest aroused by the discrimination and 
social exclusion to which they are subject and by the way they understand, attribute 
meaning to the different transformations that the body undergoes throughout life and 
use it as a way of preserving their culture and identity.

KEYWORDS: Nyaneka. Taboo/shame. Nudity. Body. Culture. Identity.

Introdução 

Os Nyaneka são um povo secular de origem bantu que habitam o continente africano. 
Em Angola podemos encontrá-los na região sul, nas províncias do Cunene e Huila. Uma das 
principais características é a sua forma singular de vestir, que consiste em tapar apenas as zonas 
do corpo consideradas essências para manutenção da vida e para a reprodução (ânus e região 
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genital) deixando o resto do corpo descoberto, porém enfeitado com adornos que servem de 
meio e forma de comunicação entre os elementos do endogrupo e do exogrupo.

Podemos associar a maneira como este povo percebe o corpo a perspetiva de Marcel 
Mauss (1974), como o lugar onde se processam formas heterogéneas de sociabilidades, de in-
teração social, corpo que reflete a vida dos indivíduos e suas comunidades.

Face ao quadro global em que estes povos estão inseridos, pretendemos realizar as 
nossas análises partindo do pressuposto que os Nyaneka utilizam o corpo como forma de luta 
pela preservação da sua cultura e identidade. 

Gostaríamos de desmistificar a associação direta que se faz entre: “ser Nyaneka, estar 
vestido como um Nyaneka e estar nu, desmistificar a associação que se faz entre a forma deste 
povo se vestir a nudez e seus tabus, existentes nos centros urbanos.

Assim sendo colocam-se-nos as seguintes questões: Que importância tem o corpo para 
a preservação da cultura e da identidade do povo Nyaneka? Que significado os povos Nyaneka 
atribuem ao corpo e ao conceito de beleza? 

A escolha deste tema para investigação foi norteada por diversos fatores, entre os quais 
se destacam fatores profissionais, a observação pessoal e vivência nestas localidades onde pude 
constatar que, ao longo dos anos, a presença de indivíduos do grupo étnico Nyaneka nos centros 
urbanos foi aumentando, no entanto, estes são multiplamente excluídos. Exclusão que em alguns 
casos se apresenta de tal forma violenta, que obriga estes povos a abandonar os traços caracte-
rísticos da sua cultura e identidade culcando-os em risco de extinção. Nos centros urbanos estes 
povos passam por um conjunto de constrangimentos pela forma como se vestem, equiparada a 
nudez e aos tabus a ela associados, impostos quer pelo cristianismo quer pela industrialização. 

Existem poucos trabalhos sobre o grupo étnico Nyaneka, e os poucos que existem 
são na sua grande maioria sobre os Nyaneka-Humbi, conceito adotado por Estermann (1983), 
Redinha (1962), e desacreditado por Melo (2004), dai pensarmos que um estudo desta natureza 
pode chamar atenção das entidades locais para as reais condições de existência destes povos, 
pensamos que o mesmo pode contribuir para o seu reconhecimento como minoria étnica e por 
último que o mesmo funcione como um ponto de partida para que futuras investigações, nesta 
matéria, venham a ser realizadas.

Objetivos geral

O principal objetivo deste trabalho é perceber de que forma os povos Nyaneka utilizam 
o corpo para preservação da sua cultura e identidade?

Objectivos específicos

Caracterizar geográfica, cultural e socialmente o povo Nyaneka, compreender que 
significado os povos deste grupo étnico atribuem ao corpo, 
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Entender se entre os indivíduos Nyaneka o conceito de vergonha esta associado a nudez,
Entender o que significa ser uma pessoa bela para os indivíduos da comunidade Nyaneka, 
Perceber se existe uma relação entre os não tabus da nudez e a fraca influência do 

cristianismo nesta região. 

Metodologia 

Tendo em conta a natureza da investigação a opção por metodologias qualitativas foi 
incontornável, dai sentirmos a necessidade de cruzar, a etnometodologia e a sociologia, de 
modo a emergir no universo da comunidade Nyaneka e através de entrevistas semi-directivas, 
observação participante, e diário de campo, procuramos informações que pensamos serem per-
tinentes para compreender de que forma este grupo étnico utiliza o corpo para a preservação 
da sua cultura e identidade.

Trata-se de um estudo de caso que incide sobre os indivíduos do grupo étnico Nyaneka 
residentes na província da Huíla municípios do Lubango e Humpata.

Discussão dos resultados 

É inquestionável o impacto da cultura na vida dos indivíduos, os seus elementos 
língua, normas, sansões e valores moldam a maneira como os membros de uma sociedade ou 
comunidade e interagem entre si, moldam a sua realidade e reforçam a sua identidade enquanto 
grupo. “as maneiras de agir, de pensar, sentir, não podem ser ditadas se não por modelos culturais 
constituídos (Crespi, 1997, p.81). é através das diferentes manifestações da cultura, que os 
indivíduos comunicam entre si e declaram a sua identidade cultural, todavia estas manifestações 
nem sempre são constantemente observáveis, ao contrário da autoapresentação visual percetível 
no corpo e através do corpo, que consiste numa afirmação incessante de identidade cultural.

Para os Nyaneka o corpo é o lugar onde a cultura acontece e a identidade grupal e in-
dividual se manifesta, o corpo é um dos veículos de produção e reprodução de cultura. Funções 
que se manifestam segundo Douglas (1979), na existência de uma relação complexa entre os 
aspetos físicos e sociais, quando o concebemos como “símbolo natural”, através do corpo e suas 
manifestações temporais e  sociais, reconhecidas socialmente e aceites pelos membros do grupo 
como ideais, os ovanyaneka estão à produzir a sua cultura mas ao mesmo tempo estão também 
a reproduzi-la, pois o corpo suas roupas e  seus adornos servem como forma de comunicação, 
de referir que esta comunicação permite o reconhecimento reciproco dos membros do grupo 
e os outros e pode ser interpretada a luz do que Herbert Mead (1934) designou the generalized 
other, o outro generalizado. 

Com base nas entrevistas realizadas percebemos que na comunidade Nyaneka o corpo 
é percebido como: 
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• Corpo vivido, quando percecionado como um corpo social, um corpo que resulta 
do processo de interação com os demais, um corpo que se rege de acordo com as 
regras, normas e valores da comunidade, o corpo vivido é o corpo que passa pelos 
rituais de passagem. 

• Corpo sentido, quando relacionado com as emoções, os sentimentos (empatia, 
amor, solidariedade, tristeza, felicidade) mas também ligado aos cinco sentidos do 
homem, paladar, a audição, olfato, visão e tato é o corpo que faz a ligação entre o 
mundo material e o mundo imaterial.

• Corpo presente, quando relacionado com a presença física do individuo no contex-
to e suas funcionalidades, assim sendo, um corpo presente é um corpo capaz de 
exercer as atividades da vida quotidiana, que vão desde as atividades agrícolas, a 
produção de utensílios e a reprodução humana etc.

• Corpo ausente, refere-se a situações de saudade, de ausência relativamente ao 
outro, um corpo ausente é um corpo que não esta presente por diversos motivos, 
transumância, desaparecimento, morte, conquanto presente no pensamento e no 
imaginário dos membros da sua comunidade pelas funções socias que desempenha 
ou desempenhava.

• Corpo benéfico, associado ao mundo imaterial, as crenças e valores, para os ovan-
yaneka este é um corpo possuído por espíritos de ancestrais bons, designados 
onosande. Este é reconhecido pela comunidade como o mensageiro de de soko 
hoko, termo equiparado ao conceito de Deus cristão. 

 Como refere a entrevistada 1: “… o meu marido é bom, esta possuído pelo onosande 
do irmão mais velho da sua avó, todos conhecem o seu interior … e as coisas boas 
que faz, … ele leva a palavra de soko-hoko … ele é do bem”.

• Corpo maléfico, é um corpo possuído por espíritos de ancestrais maus, designados 
entre os Ovimbundos e Nyaneka de vilulo ou ovilulo, o individuo possuído por um 
ovilulo, é dono de um corpo que representa a personificação do mal, o equivalente 
ao demónio cristão na terra.  

A modernidade trouxe consigo um conjunto de regras que ditam o que o corpo deve 
ser e parecer. O corpo está condicionado por um conjunto de normas e regras sociais. “O cor-
po está constrangido pelas regras que asseguram certa normalidade na vida social corrente” 
(Barbosa, 2016, p. 71). É nesta relação dinâmica que se estabelece entre o corpo e a sociedade, 
sociedade que impõe as suas regras e valores, que os indivíduos tendem a olhar para os seus 
corpos como belos ou feios, como “fonte de sociabilidades ou de rejeição (…) de autoconfiança e 
de prazer ou, pelo contrário, de baixa autoestima e de sofrimento. (Barbosa, 2016, p.72) ou ainda 
fonte de vergonha, de tabus. 
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Com base nos dados recolhidos podemos perceber que a noção do corpo nesta co-
munidade não esta associada ao corpo físico ou biológico, mas a um corpo social, cujas noções 
de belo ou feio, vergonhoso ou digno estão associadas a um conjunto de comportamentos 
socialmente construídos. Como referimos anteriormente os Nyaneka percebem o corpo como 
parte integrante da natureza, para eles o corpo estabelece uma relação quase simbiótica com 
todo aquilo que o rodeia deste modo assim como o meio precisa dos indivíduos para ser modifi-
cado e adaptado as necessidades do homem e sobrevive acosta do próprio homem, também o 
homem enquanto ser biológico, psicológico, cultural e social precisa do meio para se modificar, 
adaptar e sobreviver. 

Para este povo o conceito de vergonha existe, todavia, esta vergonha deriva do que 
socialmente é compreendido como comportamento ou conduta desviante. A vergonha esta 
associada a noção de desvio, é vergonhoso agir fora dos padrões de normalidade estabelecidos. 

Os seios caídos são a expressão máxima da maternidade, da afetividade, as rugas são 
símbolo de saber acumulado, de experiência vivida, de sabedoria, regida por princípios de   
senioridade, a comunidade Nyaneka atribui uma grande importância aos idosos quer do sexo 
masculino quer do sexo feminino, pois ambos desempenham papeis considerados de suma 
importância na organização social da comunidade (em rituais por exemplo).

Ser belo au bela é vestir-se, ornamentar-se ou pentear-se de acordo com os padrões 
socialmente estabelecidos.

No que concerne a nudez, não existem tabus em relação a exposição do corpo ou certas 
partes do corpo, tanto que é comum encontrar mãe, filhos e netos, crianças e adultos de ambus 
os sexos a tomarem banho no rio ao mesmo tempo, apenas com escassos metros de distância. 

Quando questionados sobre o facto de andarem com a maior parte do corpo descoberta 
as respostas são idênticas a da entrevistada número 4 “As plantas, os animais, as arvores não se 
vestem e não têm vergonha, … não procuram se tapar … então porquê é que eu tenho de ter ver-
gonha … se eu vim no mundo dessa maneira … a vergonha é uma coisa dos branco, do colono …”

De referir que durante a observação participante, identificamos a presença de missioná-
rios cristãos de algumas denominações religiosas que através de programas de envangelização 
levam os indivíduos deste grupo a aderiam ao cristianismo, porém estes programas levam os 
Ovanyaneka a abandonarem os seus hábitos e costumes, através de um processo de acultura-
ção que se processa em modeles similares aos utilizados pelos colonizadores, pois aqueles que 
adirem ao cristianismo deixam de se vestir de acordo com a sua cultura e passam a usar roupas 
utilizadas pelos grupos dominantes uma vez que as igrejas proíbem a entrada destes indivíduos 
utilizando as vestes da sua cultura
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Considerações finais 

De referir que para os indivíduos do grupo étnico Nyaneka, o corpo é lugar de socia-
bilidades, é através do mesmo que sentimentos e emoções se encontram, é o lugar onde a 
identidade individual e coletiva se encontram, é o lugar de aceitação do consenso moral, da 
consciência coletiva, e do inconsciente cultural. 

È no corpo onde a cultura se produz e se reproduz e a identidade se preserva, para este 
povo expor o corpo não é sinonimo de vergonha, pelo contrário a passagem do tempo pelo corpo 
é sinonimo de sabedoria, de experiência de vida, de status atribuído e adquirido.

O governo tem um conjunto de políticas que visam a valorização da cultura de todos os 
povos que habitam o território angolano, porém estas precisam ser mais bem difundidas para 
que surtam efeitos práticos na vida destes grupos.
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DA CENTRALIDADE DA CULTURA À DIMENSÃO DA SAÚDE NA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Beatriz Ruffo Lopes

RESUMO: O presente estudo explora as experiências formativas e profissionais que 
instigam a construção de pesquisas sobre a centralidade da cultura e a dimensão 
da saúde na produção de conhecimento em educação física. A partir de reflexões 
acerca da centralidade da cultura na educação física, inspiradas em Hall (1997) e da 
dimensão da saúde em textos vinculados ao Physical Cultural Studies (PCS) é possível 
conceber a polissemia de abordagens investigativas presentes na educação física e 
na saúde, bem como os desafios para a interface entre as distintas perspectivas da 
educação física. 

PALAVRAS-CHAVE: Centralidade da cultura. Produção de conhecimento. Educação 
física. Saúde.

ABSTRACT: The present study aims as formative and professional experiences that 
instigate the construction of research on the centrality of culture and the dimension 
of health in the production of knowledge in physical education. From education about 
the centrality of culture in physics, inspired by Hall (1997) and the health dimension in 
texts linked to physical cultural studies (PCS), it is possible to conceive the investigative 
polysemy present in physical education and health, constituting, as potential theme 
to generate an interface between the different perspectives of physical education.

KEYWORDS: Centrality of culture. Knowledge production. Physical education. Health.

Introdução 

Reflexões sobre os temas centralidade da cultura e dimensão da saúde na produção 
de conhecimento da educação física, presentes nesse texto, emergem a partir de minha traje-
tória formativa e profissional. Embora sejam dois campos temáticos distintos, eles se conectam 
e complementam-se, haja vista que a ideia em discutir saúde na produção de conhecimento 
da educação física é decorrente de percepções de como o campo acadêmico e científico da 
área se estrutura, situando a saúde num debate também cultural e não restringindo-a apenas à 
percepção médico-biológica e naturalizada.  

A abordagem da cultura como central – ou periférica – na educação física foi inspirada 
nas ideias de um capítulo de livro publicado por Stuart Hall, no qual o pesquisador (1997) discorre 
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sobre o papel fundamental que a cultura passou a ocupar em sua dimensão contextual a partir 
das reconfigurações societais contemporâneas, motivadas por processos de globalização e por 
mudanças no campo da linguagem que levam a novas práticas culturais. Contudo, ainda que eu 
reconhecesse e me identificasse com as reflexões realizadas por Hall (1997) acerca da centra-
lidade da cultura, minhas práticas profissionais, voltadas ao campo da saúde e atividade física, 
causavam-me questionamentos como: é possível compreender a cultura como centralidade e, 
ao mesmo tempo estar inserida em um campo profissional voltado à prática de atividade física 
em prol da saúde do sujeito (categorias tradicionalmente biológicas e naturalizadas)? Simulta-
neamente, deparei-me com pesquisas sobre saúde e atividade física, vinculadas ao Physical 
Cultural Studies95 (PCS), que discutem o tema saúde a partir de um viés amplo e complexo e, não 
apenas pautado nas Ciências Naturais. 

Por isso, esse resumo expandido objetiva apresentar algumas das experiências forma-
tivas e profissionais que instigam a construção de pesquisas sobre a centralidade da cultura e 
a dimensão da saúde na produção de conhecimento em educação física. Para isso, apresento 
especificidades do processo formativo e profissional, como professora e pesquisadora da edu-
cação física que investiga a temática cultura e saúde. 

Experiências formativas e profissionais de uma professora e pesquisadora no 
campo da educação física e(m) saúde

As discussões nesse tópico tem como ponto de partida as ideias sobre centralidade da 
cultura, presentes no capítulo de livro de Hall (1997), as quais, em minha trajetória, tornaram-se 
basilares tanto para o desenvolvimento de pesquisas (Lopes, 2013; Lopes & Lara, 2018) quanto 
para orientar minha prática pedagógica no campo interventivo da educação física e(m) saúde. 
Em Lopes (2013) e Lopes e Lara (2018), investigamos o papel que a cultura tem assumido na pro-
dução de conhecimento em educação física – se central ou periférico –  por meio de narrativas 
de pesquisadores/as da área que dialogam com campo cultural. No entanto, essas pesquisas 
(Lopes, 2013; Lopes & Lara, 2018) evidenciaram que a cultura na educação física é marcada pela 
polissemia dos campos teóricos e esse dado tornou-se ponto crucial para que eu me aproximasse 
de reflexões sobre a dimensão da saúde na educação física. 

As diferentes práticas pedagógicas as quais eu estava inserida eram atravessadas pela 
pluralidade da educação física: professora e pesquisadora em instituição de ensino superior 

95 Physical Cultural Studies, traduzido como Estudos Culturais Físicos (Marani et al., 2021; Sá et al. 2021), 
é a terminologia utilizada para denominar um campo em construção e consolidação (Andrews, 
2008; Silk & Andrews, 2011; Silk et al., 2017), que embora ainda não haja consenso sobre sua origem 
(Sá et al., 2021), em linhas gerais, surge como desdobramento dos Estudos Culturais surgidos na 
Inglaterra no período pós‐guerra e das lutas disciplinares nos departamentos de cinesiologia, ocor-
ridas nos Estados Unidos (Lara, et al., 2019; Sá et al., 2021).
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pública e professora em operadora de plano de saúde. Essa pluralidade era evidenciada por 
aspectos culturais: como professora de educação física em uma operadora de planos de saúde, 
interferências eram recorrentes e transcendiam os espaços da empresa privada, marcadas por 
relações sociopolíticas, culturais e econômicas, em que a atividade física configura-se como 
meio de promoção da saúde. Além disso, o incentivo e orientação à prática de exercício eram 
aspectos regulados por elementos complexos e dinâmicos (Lopes, 2019). 

Contudo, como docente temporária em uma instituição pública de ensino superior no 
Estado do Paraná, pude refletir, junto aos/as acadêmicos/as, acerca de aspectos que permeiam 
o tema atividade física e saúde, a partir de um olhar não apenas pautado na biodinâmica, como 
hegemonicamente vem sendo discutido (Alves & Carvalho, 2010; Gomes et al., 2015; Oliveira & 
Gomes, 2019). Neste contexto da docência, percebia, por parte dos/as alunos/as da graduação, 
o interesse em discutir a saúde na educação física, transitando por suas diferentes subáreas – 
pedagógica, sociocultural e biodinâmica – e daí emergia o (difícil) exercício de tentar estabelecer 
a interface entre esses conhecimentos polissêmicos. 

Perante essas inquietações, ainda na busca por elementos teóricos que pudessem 
contribuir com minhas reflexões e me auxiliar nos campos profissionais que eu transitava, de-
paro-me com leituras decorrentes do Physical Cultural Studies (PCS). O PCS é um campo que se 
estrutura com suas raízes nos Estudos Culturais, integrando propostas de reflexões acerca de 
práticas como esporte, lazer/recreação, aptidão, exercício, dança ou práticas de saúde, por um 
viés relacional e pluralista (Lara & Rich, 2017; Silk, et al., 2017), contextualizado em suas relações 
de poder. A saúde, termo recorrente no PCS, integra a cultura física junto à crítica de seus impe-
rativos e às problemáticas sociais, políticas e culturais (Jette et. al., 2014; Rich, 2011). O Quadro 1 
ilustra o tema saúde em alguns pesquisadores PCS com os quais tenho dialogado.
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Quadro 1: O tema saúde em textos de autores vinculados ao Physical Cultural 
Studies

Fonte: quadro elaborada pela autora

Nas pesquisas advindas do PCS, apreendi possibilidades de articulações entre diferentes 
saberes que tratam da saúde no âmbito da cultura física, com ampla gama de recortes temáticos. 
Tais estudos (destacados no quadro 1) oferecem uma abordagem contextual e preocupam-se 
com questões vinculadas à desigualdade social, moradia, acesso à educação, entre outros as-
pectos sociais complexos e interligados. 

Categorias 
centrais Referência Categorias contextuais 

Saúde e 
gestante 

Jette (2017) 
 

- Imperativos de saúde no controle do ganho de peso da 
gestante. 
- Responsabilização/culpabilizaração da mãe pela saúde 
do feto. 
- Exercício físico pré-natal como técnica de controle do 
corpo. 
- Proposta dança para gestante como forma de saúde 
holística. 
 

Saúde e 
participantes de 

evento de 
corrida 

(“Parkrun”) 

Wiltshire et al., 
(2017) 

- Crítica à atividade física (corrida) como prioridade 
clínica (medicalização). 
- Corredores: acatam o discurso biomédico (mortalidade-
morbidade) e rejeitam medicina tradicional (recuso a 
soluções farmacológicas). 
 

Saúde em 
questões 

urbanas, em 
reflexões de 

moradores de 
um bairro de 
baixa renda 

Safai (2017) - Moradia, desemprego e questões econômicas. 
- Exercício físico cobrando alto valor em bairro de baixa 
renda; 
- Relações entre emprego/desemprego e segurança e 
individualização de estilo de vida. 
 

Saúde e 
obesidade 

infantil 

Jette et al., (2014) 
  
 
 

- Iniciativa nacional (EUA) chamada Let’s Move. 
- Estratégia biopolítica.  
- Obesidade infantil. 
-  Terceirização da educação física para entidades 
privadas.  
- Crítica à adoção de técnicas padronizadas. 

Rich (2011) -  Obesidade infantil; 
- Imperativos de "saúde". 
- Pedagogia pública. 

Saúde e 
tecnologia 

(Millington, 2016) 

Millington ( 2016)  - Tecnologia de sensores posturais para avaliar postura 
corporal; 
- Postura “adequada” como sinal de saúde e civilização; 
- Tecnologias comerciais (não-humanas) como aliadas 
da saúde; 
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Considerações finais

Nesse estudo, propus-me a apresentar reflexões acerca da minha trajetória como pro-
fessora e pesquisadora no campo da educação física e(m) saúde, processo identificado em dois 
momentos distintos e interligados: parto da aproximação e identificação com reflexões sobre 
centralidade da cultura - a partir de Hall (1997) - na produção de conhecimento em educação 
física, materializada em pesquisas (Lopes, 2013; Lopes & Lara, 2018) que, em seus achados, 
evidenciaram a polissemia do campo científico da educação física. Ainda, nessa trajetória, fui 
instigada, a partir do contato com pesquisas do PCS, a compreender a dimensão da saúde nessa 
pluralidade epistemológica da educação física.

Assim, as experiências profissionais e formativas exploradas nesse estudo tiveram como 
eixo teórico o olhar cultural lançado para a dimensão da saúde e essa análise representa o quão 
profícuo pode ser tratar de forma integrada a ampla variedade de dimensões existentes na edu-
cação física. A polissemia presente na educação física, marcada pela diversidade de perspectivas 
investigativas, as quais, por vezes mais afastam e fragmentam a área, pode ser representada 
por diálogo na interface de conhecimentos.  Isso instiga-me a compreender se a dimensão da 
saúde seria (ou não) uma categoria que possibilita a interface entre as subáreas da educação 
física, algo que se desenha em meu projeto doutoral.   
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YOGA E SANNYASA – HABITAR E SER NO MUNDO

Lucas Procópio

RESUMO: Entrelaçamos três chaves conceituais (Yoga, Sannyasa e Ashram) a partir 
de uma trajetória de pertencimento para trazer à superfície um contexto de relações 
em que se vislumbra um modo de vida. Modo esse em que se experimenta um 
entrelaçamento coletivo para o qual um tempo, uma temporalidade e um ritmo lhe 
são imanentes. Yoga evoca um sentido de percepção e interação prática com a vida, 
em que se preza relações atentas, conscientes e holistas; Sannyasa é antiga tradição 
que, tendo seu berço na ancestralidade indiana, encontra-se ancorada na instituição 
da renúncia e, equivalentemente ancestral, na tradição Guru-discípulo; Ashram é 
território onde consubstancia-se o Yoga e a expressão de Sannyasa, constituindo-
-se em um espaço no qual um ritmo de interação com a natureza e seus ciclos é 
imperativo, no qual as faces técnicas e ritualísticas do Yoga se expressam e no qual, 
por fim, celebra-se uma forma de vida que contemple valores como o trabalho, a 
disciplina, a moderação, a regularidade, o movimento e a contemplação. O que aqui 
apresentamos é uma síntese de um engajamento etnográfico em um Ashram cha-
mado Casa do Guru. Esse espaço encontra-se localizado na zona rural da cidade de 
Moeda, a sessenta quilômetros da capital mineira. Sendo ele mesmo a intersecção 
entre essas tradições de conhecimento, vê-se como uma expressão da escola – aqui 
compreendida como um corpo de conhecimento perpetuado entre gerações, antes 
de uma instituição física – inaugurada por Swami Satyananda Saraswati na década 
de 1960 em solo indiano. O que propomos a partir de nosso texto é jogar luz a um 
constante processo de negociação identitária e aos apontamentos que esse processo 
nos lega para pensarmos as formas como temos construído nossas relações com o 
tempo. Ao assim fazermos, refletimos, enfim, sobre como temos construído nossas 
próprias temporalidades e subjetividades em uma modernidade que se apresenta 
difusa, fugaz e dispersa. Por fim, a noção de ritmo que permeia o texto é também uma 
final e constante provocação e convite a nos mantermos atentos às sincronicidades 
e dispersões de nossos próprios ritmos face aos tempos que nos orientam.

PALAVRAS-CHAVE: Yoga. Sannyasa. Ashram. Identidade. Temporalidade.

ABSTRACT: Our starting point is the interlacing of three conceptual keys (Yoga, 
Sannyasa and Ashram) that comes out from a personal path of belonging. We do so 
in order to bring to the surface a context of relationships in which a particular lifestyle 
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is lived, emphasizing on its collective aspect and on its immanent time, temporality 
and rhythm. Yoga evokes a sense of perception and practical interaction with life, 
where attentive, conscious and holistic relationships are valued; Sannyasa is an ancient 
tradition that, having its cradle in Indian ancestry, is anchored in the institution of 
renunciation and, as ancestral, the Guru-disciple tradition; Ashram is a territory where 
Yoga and the expression of Sannyasa are embodied, constituting a space where a 
rhythm of interaction with nature and its cycles is imperative, where the technical and 
ritualistic aspects of Yoga are expressed and where, finally, a lifestyle is celebrated, 
highlighting values such as work, discipline, moderation, regularity, movement and 
contemplation. This work is na ethnography based in an Ashram called Casa do Guru. 
This space is in the rural area of the city of Moeda, sixty kilometers away from the 
capital of Minas Gerais. This Ashram, as the materialized intersection between these 
traditions itself, is an expression of the School – in this term, understood as a body of 
knowledge perpetuated between generations as opposed to a physical institution - 
inaugurated by Swami Satyananda Saraswati in the 1960s in India. What we propose 
from our text is to shed light on a constant process of identity negotiation and what 
exactly this process bequeaths us to think about the ways in which we have built 
our relationships with time. In doing so, we finally reflect on how we have built our 
own temporalities and subjectivities in a modernity that appears diffuse, fleeting and 
dispersed. Finally, the notion of rhythm that permeates the text is also a final and 
constant provocation and an invitation to keep an eye on the synchronicities and 
dispersions of our own rhythms in the face of the times that guide us.

KEYWORDS: Yoga. Sannyasa. Ashram. Identity. Temporality.

Vislumbro apresentar um contexto de pesquisa que se fez (e se faz) imiscuído com 
uma trajetória orgânica de vida; contexto esse que se descortinou ao longo de uma pesquisa 
de mestrado e que é, essencialmente, uma síntese condensada e efervescente de uma relação 
identitária na construção de minha trajetória humana. 

Lanço esse primeiro parágrafo com o propósito provocá-los/as às reflexões que nascem 
desse imbricamento etnográfico (e de vida) com o Ashram de nome Casa do Guru, na Serra da 
Moeda, próximo a capital do estado de Minas Gerais. Por Ashram remeto à um território episte-
mológico onde uma dada prática – e o conjunto de princípios, valores, ideais e disciplinas que lhe 
subjazem – tonaliza e nuança as múltiplas relações que ali se desenrolam. No contexto específico, 
o Ashram ao qual me refiro tem o Yoga como eixo central de sua existência e de seu cotidiano. 

A partir de uma compreensão do Yoga enquanto uma forma de tocar e sentir o mundo 
antes que tão somente uma ordenação técnica-corpórea de geração de pontuais sensações de 
bem-estar, fui (e sou) também tocado e convidado à um deslocamento epistemológico, de modo 



519Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

a permitir que o estabelecimento de redes de vínculos e afecções pudesse (e possa) revirar não 
apenas uma compreensão de mundo, mas sobretudo uma forma de lidar e interagir com a vida.

A construção de uma constituição identitária como esta que me vejo a dissertar precede 
e sucede a escrita da dissertação que, por ora, apresento tão apenas um recorte. Recorte este 
que tratará de tocar nos seguintes pontos:

1. uma breve apresentação do contexto/cenário etnográfico: o Ashram Casa do Guru;

2. a relação da Casa do Guru enquanto contexto de uma dada construção identitária;

3. as particularidades na relação com o tempo/temporalidade que emergem neste 
território;

Vejamos, então, esses desdobramentos.

A Casa do Guru – história e relações

Este é um espaço ao mesmo tempo que geográfico, também epistemológico. O que por 
isso quero dizer é que está ele ancorado em um corpo de conhecimento cujo conjunto de sabe-
res e práticas que a partir dele se expressam revelam uma dada forma de interagir com a vida.

A Casa do Guru é tida como a representação oficial da Bihar School of Yoga (Munger, 
estado de Bihar, Índia) em solo brasileiro. A escola agora mencionada é uma importante instituição 
indiana notabilizada pelo seu extenso e já antigo trabalho na salvaguarda das tradições do Yoga 
e de Sannyasa. Preservando uma forma clássica de perpetuação de saberes e conhecimentos 
à luz da relação Guru-discípulo (Parampara), a Bihar School of Yoga se engaja no ensino, disse-
minação e atualização do Yoga à luz das filosofias indianas que lhe subjazem. A Casa do Guru, 
por sua vez, é fundada no ano de 2011 por dois discípulos brasileiros de Swami Niranjanananda 
Saraswati – Guru e responsável pela Bihar School of Yoga – que desde a década de 1980 têm 
atuado na sustentação e disseminação, no Brasil, das tradições que agora mencionei. 

Este Ashram brasileiro, portanto, tem constituída uma história de partilha de saberes e 
práticas que se veem vinculadas às matrizes epistemológicas indianas que, no limite, nos pro-
vocam a pensar e viver a vida por um outro olhar e interação com nossos corpos, com as nossas 
temporalidades e com os nossos cotidianos. 

Ainda, as relações agora aventadas são nuançadas por um contexto identitário de per-
tencimento comunitário, alargado para uma rede de pessoas que comungam da estrutura de 
princípios e sentimentos que avivam nossa comunidade.

Panorama de uma construção identitária

Como aqui já está anunciado, a Casa do Guru se faz vinculada à linhagem de Yoga de 
Swami Satyananda Saraswati, da Bihar School of Yoga, e se incube da sustentação e dissemi-
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nação das tradições do Yoga e de Sannyasa (Atmapriyananda, 2013; Blay, 1966; Eliade, 2009; 
Niranjanananda, 2005; Niranjanananda, 2008; Olivelle, 1992).

Nesse sentido, a tradicionalidade que rege e organiza este Ashram aponta para uma 
dada forma de construção identitária que assenta sobre princípios tais como a contenção sensória 
(Sanyam), o autoestudo (Swadhyaya), o silêncio (Mouna) e o esforço consciente sobre si (Tapasya).

Do ponto de vista da construção da pessoa, nos pareceu caro o contexto de afirmação 
de uma dada forma de ser e estar no mundo ao mesmo tempo em que esta deva se dar em 
negociação com vínculos civis, sociais, afetivos. Em outras palavras, as indagações que fizemos 
são: como se tornar um Yogi em espacialidade outra que não a Índia? Da mesma forma, como 
então se tornar um Sannyasin? É possível ser reconhecido e legitimado como tais ainda que 
residente de um Ashram em solo estrangeiro e sem a convivência com os Gurus? Se sim, como?

Bem, sem supor uma reflexão à exaustão nessas questões e em seus complexos des-
dobramentos, atenho-me aqui a referir aos processos de nossas afirmações identitárias nos 
contextos tais que mencionamos.

De forma a adentrar por breve em tal reflexão, ancoro-me no debate das construções 
sociais e psicológicas decorrentes da antípoda colonialismo-decolonialidade (Nandy, 2015; Hall, 
2013).

Citando os ricos exemplos biográficos de Rudyard Kipling (1862 – 1936) e Sri Aurobindo 
(1872 – 1950), Ashis Nandy (2015) nos provoca a pensar como os processos de negociação da 
construção das subjetividades colonizador-colonizado se deu (e se dá) nas disposições psíquicas 
dos sujeitos, atuando e revirando suas formas de ser, sentir e estar no mundo.

De forma similar, ainda na esteira dessa discussão, Stuart Hall (2013) nos convida a pensar 
a noção de “hibridização” ao evocar, por exemplo, as comunidades diaspóricas que se forma-
ram no seio da inglesidade: caribenhos, indianos, latinos, entre outros. Afirma o autor que as “[...] 
pessoas geralmente são obrigadas a adotar posições de identificação deslocadas, múltiplas e 
hifenizadas” (Hall, 2013, p. 84).

Podemos aprofundar nessas discussões ao trazermos à baila o sociólogo português 
Boaventura de Souza Santos (2019) com suas provocações acerca das epistemologias do Sul e, 
sobremaneira, a sua proposição de “linha abissal”, em que aponta para formas de sociabilidade 
complexas que se embaralham nas expressões daquilo que chama de uma tripla forma de do-
minação moderna (capitalismo, colonialismo e patriarcado). 

As pistas do debate que deixamos nos parágrafos pregressos associam-se ao nosso 
contexto tão apenas para tratarmos de processos de negociações identitárias que se fazem 
constantes e cotidianas. Com o cuidado para não violarmos certas particularidades de tal de-
bate (colonialismo de poder e de ser; patriarcado etc.), destacamos os pontos tangenciais que 
também nos são caros.
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Assumir-se como parte de uma tradição que carrega seus códigos, princípios e valores 
e que, por sua vez, nascem e se formam a partir de matriz civilizacional outra que não a nossa 
materna, necessariamente nos projeta à um hibridismo identitário que carrega também sua 
complexidade. Importante ressaltar que as assimetrias de gênero, classe e étnico-raciais não 
norteiam o hibridismo e as negociações que aqui tento sublinhar (como o fazem em contextos 
outros como os aventados previamente neste texto). Todavia, os processos de autoafirmação e 
legitimação (individual e coletiva) do pertencimento que aqui remeto certamente se faz também 
ceifado de negociações cotidianas que atravessam nossas subjetividades, presenças e ações 
no mundo, expressando-se pelas redes de afecções, pela expressão verbal, pelas associações, 
enfim, pela forma de ser e estar.

Diante de todo o agora exposto, apresento uma última e breve sessão em que vislumbro 
apresentar um pequeno traço daquilo que nos constitui enquanto sujeitos e coletividade: nossa 
relação com o tempo e com a temporalidade.

O tempo e a temporalidade

Embora estejamos em sintonia com Elias (1998) ao destacar que o tempo, antes que tão 
somente uma dimensão física/cosmológica se expressa sobretudo enquanto fenômeno social, 
nos associamos também (e sobretudo) com Panikkar (1975) ao nos provocar a pensar uma outra 
lógica temporal que se manifesta e expressa no pensamento indiano, principalmente nas suas 
experiências com o sagrado inscritas no corpo em seu mais largo sentido. Tais experiências, 
argumento o autor, remete à “[...] uma concentração e uma condensação de tempo tais que faz 
esquecer o tempo” (Panikkar, 1975, p. 99).

Assim as epistemologias vivas da Índia expressam, assim também experimentamos o 
cotidiano da Casa do Guru. Imergir em um cotidiano de concatenadas ações que se faz repetir 
(Japa) por dias, semanas e meses gera uma disposição interna outra de associação mental com 
as temporalidades cotidianas.

Similarmente, a marcação de eventos astrológicos que se expressam na intersecção 
mito-rito (como o caso dos Sadhanas do Sivaratri, Navaratri e Guru Poornima) nos convida a asso-
ciações outras com nosso calendário gregoriano. O desafio é romper com a ordem instrumental/
racional/numérica para uma interação que se dê pelos astros (nestes casos, em especial a lua).

Imergir nas disposições temporais que ora evocamos nos convida à assumirmos uma 
outra compreensão desse hiato nascimento-morte: compreensão essa que se dá pelo sensível e 
que se faz capaz de transitar por todas as expressões e momentos da vida de forma consciente, 
atenta, cuidadosa e engajada com o mundo.

Embora abstrato quanto possa soar, espero ter minimamente nos provocado a vislum-
brarmos possibilidades, caminhos e trajetórias outras de estudo, reflexão e ação no mundo.
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UM OLHAR DELEUZEANO DE CUCURRUCUCÚ PALOMA DE TOMÁS MÉNDEZ, 
CANTADA POR CAETANO VELOSO  EM HABLE COM ELLA DE PEDRO 

AMODÓVAR

Miguel Babo

RESUMO: Partindo de uma dimensão crítica do pensamento de Gilles Deleuze, 
pretende-se efetuar uma análise da cena de Hable con ella de Pedro Almodóvar, 
enquanto potência criadora, enquanto criação do impensável, como capacidade de 
quebrar a violência do consenso, capaz da “modificação da língua”, capaz de se dar 
aos espaços livres do silêncio onde se inclui a própria música e como diz Deleuze 
(1995), «espaços livres de silêncio nos quais é possível dizer alguma coisa que merece 
ser dita». Espaços capazes da produção de uma nova corporeidade, de «novas terras 
afectivas» (Yonezawa & Vieira, 2018), potenciadoras de liberdade, de resistência pura. 

PALAVRAS-CHAVE: Deleuze. Almodóvar. Pós-crítica. Pós-estruralista. Caetano Ve-
loso. Cinema.

RESUMEN: Partiendo de una dimensión crítica del pensamiento de Gilles Deleuze, nos 
proponemos realizar un análisis de la escena de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, 
como potencia creadora, como creación de lo impensable, como capacidad de 
romper la violencia del consenso, capaz de “modificar la lengua”, capaz de darse a los 
espacios libres del silencio, como el de la escena donde se incluye la canción, y, como 
dice Deleuze (1995), «espacios libres de silencio en los que encontremos algo que 
decir». Espacios capaces de producir una nueva corporeidad, de «nuevos territorios 
afectivos» (Yonezawa & Vieira, 2018) potenciadores de libertad, de pura resistencia.

PALAVRAS-CLAVE: Deleuze. Almodóvar. Pós-crítica. Pós-estruturalista. Caetano 
Veloso. Cine.

Introdução/metodologia

Dizer da dimensão crítica de Deleuze sobre cinema é dizer da dimensão crítica de De-
leuze sobre o pensamento, já que Deleuze encontra no cinema uma imagem do pensamento. 
Esta dimensão crítica de Deleuze está relacionada com a dimensão epistemológica do conhe-
cimento. Implica uma metodologia pós-crítica pois rompe com a ideia de que é a razão, e o seu 
universo conceptual, que permite produzir o conhecimento verdadeiro. Assume, pelo contrário, 
que não há nenhuma instância universal determinante do pensamento e dos seus limites. Parte 
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do princípio de que é a realidade, que inclui a razão, o objecto e o sujeito e que vai limitar o que 
é suscetível de ser pensado através das suas múltiplas possibilidades. 

A racionalização axioma o mundo, numa metaforização da realidade, uma conceptologia 
construída sobre uma convenção linguística que aproxima cada uma das coisas a uma realidade 
representada e convencionada, “generalizando-se a inúmeros casos-tipo” (Borges, 2017) como 
semelhantes, mas nunca idênticos. Estes conteúdos axiomatizados resultam assim da generali-
zação de experiências fenomenológicas individuais, que se extrapolam para supostamente iguais 
que são, na verdade, sempre diferentes. A abstração que subtrai cada uma e todas as diferenças 
resulta numa existência fora de cada experiência em si, uma generalização do supostamente 
igual que nunca o é, negando em si a essencial diferença afirmada pela própria razão, negando 
impossibilidade do igual demonstrada por Parménides. Há uma “verdade” do “real” que não 
passa de uma construção ilusória, metafórica e metafísica, resultado de uma memória colectiva 
transtornada, imprecisa e retórica. 

O descurar do individual e do real” origina o “conceito” e a “forma”, o que Nietzsche con-
sidera não acontecer na “natureza”, na qual não haveria “quaisquer formas”, “conceitos” e 
“géneros”, “mas apenas um X, para nós inacessível e indefinível” (Borges, 2017, in Nietzsche 
e o Budismo: Ilusão, Morte de Deus, Morte de Buda, Vazio e Vacuidade). 

Esta é a “verdade”, “construída por convenções antropomórficas” (Borges, 2017) questio-
nada por Nietzsche e pela dimensão crítica do seu pensamento de Deleuze que nega a imposição 
do sujeito sobre o objeto, sob deduções, provas e justificações racionais. Saindo de uma lógica 
identitária, Deleuze vai à procura do contrário, da lógica da diferença. Desconstrói a generalização, 
os muros e delimitações por ela criadas, nega a metaforização do conhecimento e atribui valor 
à experiência fenomenológica individual. A experiência que busca não o padrão mas a radical 
diferença. O objeto é muito mais do ser que imaginamos, fruto da idealização racional, redutora, 
delimitativa e aproximada, por detrás da experiência que julgamos conhecer através de uma 
convenção linguística subjugada a esquemas conceptuais. O objeto é uma infinitude de multi-
plicidade e subjectivação, ela própria carregada de um conjunto infinito de fatores constituídos 
pela própria vida e pela sua estrutura ontológica que é o tempo. Há, assim, uma temporalidade 
epistemológica essencial que Deleuze valoriza no cinema.

A ilusão cinematográfica, enquanto representação de uma ideia de presença, uma con-
tinuidade narrativa que parte de um início e chega a um fim, reduzida a conteúdos enunciáveis 
e concebíveis, reproduz a perceção convencional da realidade, mas, na vida como no cinema, 
nada está em co-presença porque nós estamos capacitados para ver quando começa e quando 
acaba sem conseguirmos ver o que acontece pelo meio, estado sempre numa antecipação e 
“numa reminiscência como nos diz Proust em a “Busca do Tempo Perdido” (Baptista, 2021). Não 
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há presente. A presença é essencialmente alusiva e desejada, o desejo de capturar essa mesma 
presença. Na realidade a existência é “essencialmente espectral”, é esse contínuo de sombra dum 
presente que é pura fantasia. (Baptista, 2021). Para Deleuze o cinema tem, a enorme potência de 
criar mediante a sua capacidade de afetar, de criar ilusões, sonhos, de produzir subjectividade, 
de produzir pensamento, o que o torna mais do que uma ilusão, uma produção do real. Uma 
condição privilegiada como liberdade, como resistência. Uma produção do real liberta dos signos 
e dos valores de instauração linguística e histórico-cultural suportada em conceitos traduzíveis 
e enunciáveis por natureza, limitativos, imutáveis, ideais, construídos a partir da tal consciência 
comum padronizada, agregada e agregatória.

A necessidade da “mentira”

Nietzsche diz-se convicto de que “as crenças mais falsas são justamente as mais neces-
sárias” e de ser necessário “confessar que a não-verdade é a condição da vida.» (Borges, 2017)

«A delicadeza do mundo/é/a mentira» (Carranca, 2016). Mais do que isso, a “mentira” é 
condição necessária para a salvação. Sem a “mentira” sobraria apenas o desespero, uma espécie 
de “nada de vontade”, um “niilismo passivo” conforme a classificação deleuzeana do niilismo de 
Nietzsche. Em Deleuze, como em Nietzsche, torna-se claro destruir o erro, que destruir a ilusão 
da verdade, o carácter ilusório da existência, seria destruir a vida, pois essa existência ilusória 
está-nos incorporada, fomos construídos nesse meio ilusório, imaginário e ideal, e é nesse mundo 
onde construímos a realidade, um presente inexistente, mas que nos dá segurança, nos dá um 
sentido identitário, uma noção de nós próprios. O homem procura a “verdade”:

um mundo que não se contradiz, que não se engana, que não muda, um mundo “ver-
dadeiro” - um mundo no qual não se sofre: contradição, ilusão mudança — causa de 
sofrimento! (Nietzsche, in A Vontade de Poder, p.305).

Aqui se coloca o essencial do pensamento pós-crítico de Deleuze, a negação da ne-
cessidade de conhecer, mas antes a valorização da vontade de conhecer a “procura da verdade” 
que serve a “vontade de potência”, o impensável, o desprovido de toda a conceptologia e de 
toda e qualquer classificação e categoria humana. O mundo ilusório e ficcional da realidade/
presença de sentidos, conceitos, significados e valores é assim “matéria corpórea” onde se pode 
concretizar o incorporável, o inconcebível, a subjectividade cósmica, onde já nada “é” onde tudo 
é “devir”. Sem a reconstrução cíclica da “não-verdade” do Universo Conceptual cairíamos como 
o “Louco” de Nietzsche, que corre pela praça pública com uma lanterna acesa em pleno dia à 
procura de Deus e anunciando a sua morte às mãos da humanidade” (Borges, 2017). Deleuze 
liberta-se assim da necessidade da “verdade” para, como Nietzsche, reconhecer a necessidade 
essencial do “falso” e o reconhecimento do “falso” como condição de “vontade de potência”, 
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criando uma noção de “potência do falso”, como produção, como condição necessária para o 
“novo”, para pensar o impensável, para criar novas matérias não inundáveis que acabarão por 
serem “agarradas”, por ficar “presas” a uma nova criação conceptual e enunciável. Um processo 
de encontro ao que referia Bergson, que defendia que a única coisa que o filósofo poderia fazer 
era submergir-se nesse universo profundo e, sempre que emergir à superfície, pegar na caneta 
e escrever. (Bengoechea & Morente; 1954). 

Deleuze, como Bergson, faz um permanente convite para que o espectador do cinema 
seja também um filósofo, que siga as mesmas “intuições”, uma vez que, como diz Nietzsche:

Não se compartilham jamais pensamentos, compartilham-se movimentos, sinais mí-
micos, os quais são lidos de volta, por nós, como pensamentos (Nietzsche in A Vontade 
de Poder, p.404).

Mais do que um convite, o cinema depende desta condição e só se realiza com aquele 
que assiste. 

Ó grande astro! Que felicidade seria a tua se não tiveres a quem iluminas! 
(Nietzsche, in Assim falava Zaratustra, p.11).

O pensamento produz-se no que assiste, mesmo que seja o próprio realizador agora 
feito espectador. Com o filme feito, ele agora recria-o, o momento que foi já não o “é”, pois a 
perceção é indissociável do estado “presente” (que nunca o é) da consciência e do inconsciente. 

«Claro que exigir do artista que exercite a óptica do ouvinte (do crítico), seria exigir que 
ele se depauperasse e que empobrecesse sua força criadora…» (Nietzsche, 1901) mas isso não 
significa que a obra se feche em si própria e que não seja mais do que «uma ponte e não um 
fim » (Nietzsche, 1885).

O argumento da obra cinematográfica, a sua narrativa, é a matéria ficcional da suposta 
realidade, a matéria corpórea onde se desenrola essa imensa multiplicidade de afectações 
e consequentes percepções, o lugar onde ocorrem os “oásis de potência” e de “liberdade”. A 
contextualização, tão grata e essencial aos Estudos Culturais, assume um valor epistemológico 
essencial. A (des)abstração, a (des)racionalização, a (des)montagem apocalíptica necessita dessa 
construção prévia da “não-verdade” para ocorrer. O filme precisa ser visto sem perturbações, 
num ecrã com as dimensões adequadas, em boas condições sonoras, pois chega ao especta-
dor pela sensibilidade e essa sensibilidade não pode estar “desfocada”, não pode ter elementos 
desviantes, pelo contrário, tem que ser bem “acomodada”.
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Análise/objectivos

Quando se ouvem os primeiros acordes de guitarra da música, a imagem que temos é 
a do corpo de um homem imerso, que nada debaixo de água numa piscina. 

As mais habituais afirmações da beleza excitam-se e irritam-se mutuamente; quando a 
pulsão estética está trabalhando, cristaliza-se em torno do “belo singular” uma multidão 
de outras perfeições originárias de outras partes. Não é possível permanecer objetivo, 
ou seja, pôr de lado a força que interpreta, acrescenta, preenche e compõe (Nietzsche, 
in A Vontade de Poder, p. 401).

A visão de um corpo “belo” de um homem como que convida o espectador a submergir 
no elemento “beleza” e a que se apodere desse corpo, do sorriso final em que se abre e olha o 
plano aberto em que penetra num “dolly zoom” suave que desemboca (num “plano apertado”) 
no rosto e na voz de Caetano. Um rosto que se liberta do contexto narrativo do filme, mas que 
o reforça, já que ao afastar-se, nessa libertação, prepara-nos para uma reconstrução valorizada 
e transmudada desses conteúdos narrativos do filme. A ancestralidade da voz e do rosto de 
Caetano trazem consigo o Amazonas, o Indu e o Ganges, o índio, o preto, o branco, o ocidente 
e o oriente, trazem consigo um poder auto-hipnótico que liga consciente e inconsciente e nos 
produz algo que nos atua “como sugestão sobre os músculo e os sentidos” (Nietzsche, 1901).

— Cucurrucucú Paloma…. A letra condensa-se neste refrão agora que a ouvimos muito 
mais e melhor pois já não importa o que ela diz. 

Este é o caminho que iremos percorrer na análise de toda a cena, o do “mergulho” que 
nos propomos, um mergulho deleuzeano no conteúdo fílmico da cena por nós elegida do filme 
Hable com ella de Pedro Almodóvar. 

Reflexão

De acordo com Deleuze e Nietzshe, a necessidade da “não verdade”, a necessidade dos 
enredos históricos enunciáveis, propicia a noção de que “não sabemos”, “não conhecemos”, e 
isso nos leva à imensa vontade de conhecer, à “procura da verdade”, à abertura a uma “vontade 
de potência”, ao perpétuo devir, liberto de princípio e de fim, uma (des)construção que se volta 
a reerguer num processo cíclico e eterno.

É necessário este exercício, profundo, analítico, filosófico, aos conteúdos do “real” para 
chegarmos, por razões epistemológicas radicalmente opostas a Sócrates, ao sabermos que 
não sabemos.
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UMA ANÁLISE DO CURRÍCULO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA DA ESHTI

Gustavo Schünemann
Helder Ferreira Isayama

RESUMO: A província de Inhambane fica localizada na porção sul de Moçambique, a 
aproximadamente 500 quilômetzros ao norte de sua capital Maputo e é considerada 
a área de maior potencial turístico do país. Pelo fato do turismo registrar, nos últimos 
anos, um crescimento acentuado viu-se a necessidade de formação de técnicos 
superiores que poderiam, não só responder às necessidades imprimidas pelo cresci-
mento registrado no setor, mas também acompanhar as exigências permanentemente 
impostas pelo crescimento da atividade. Portanto, tendo o pensamento decolonial, a 
teoria pós-colonial e a teoria pós-crítica do currículo como pano de fundo, este estudo 
tem como objetivo geral analisar a formação do Curso Superior de Licenciatura em 
Animação Turística da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESHTI), 
à luz de sua organização curricular. Para o percurso metodológico, será realizada a 
combinação entre as pesquisas bibliográfica, documental e de campo. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Turismo. Currículo. Colonialidade. Moçambique.

RESUMEN: La provincia de Inhambane está ubicada en la parte sur de Mozambique, 
aproximadamente a 500 kilómetros al norte de su capital, Maputo, y es considerada 
la zona con mayor potencial turístico del país. Debido a que el turismo ha registrado 
un acentuado crecimiento en los últimos años, surgió la necesidad de formar 
técnicos superiores que pudieran no solo responder a las necesidades que 
imprimía el crecimiento registrado en el sector, sino acompañar las exigencias que 
permanentemente imponía el crecimiento. de la actividad. Por lo tanto, teniendo como 
antecedentes el pensamiento decolonial, la teoría poscolonial y la teoría poscrítica 
del currículo, este estudio tiene como objetivo general analizar la formación de la 
Carrera de Licenciatura en Animación Turística de la Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo. de Inhambane (ESHTI), a la luz de su organización curricular. Para el curso 
metodológico se realizará una combinación de investigación bibliográfica, documental 
y de campo

PALAVRAS-CHAVE: Ocio. Turismo. Currículo. Colonialidad. Mozambique.
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Com cerca de vinte e seis milhões de habitantes, Moçambique é dividido em onze pro-
víncias distribuídas em um território de 801.590 quilômetros quadrados. Apesar dos primeiros 
contatos dos portugueses com o país africano se remontam ao ano de 1498, foi apenas entre 
1884 e 1885, depois da Conferência de Berlim, que Portugal se lançou na ocupação efetiva de 
Moçambique e dos demais territórios africanos que reivindicava. Junto com os colonizadores 
vieram os doutrinamentos de como se estabelecer enquanto sociedade “moderna”. 

Assim como o processo de colonização, a sociedade industrial (neo)liberal passa a 
assumir a posição de expressão mais avançada desse processo histórico que, de forma univer-
sal, assinala o único futuro possível de todas as outras culturas e povos. Acompanhando esse 
movimento, o eurocentrismo, colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de 
referência superior e universal, passa a pensar e organizar a totalidade do tempo e espaço para 
toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência. As outras formas de ser na 
sociedade, bem como as outras formas de conhecimento, além de transformadas em diferentes, 
são taxadas como carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais e pré-modernas

Portanto, o eurocentrismo foi construído como discurso ideológico de justificação do 
colonialismo, do imperialismo e do racismo desde o momento em que as principais potências 
europeias estabeleceram suas colônias na América, na África e na Ásia. Esse movimento, além de 
possibilitar aos países imperialistas ocupar posição hegemônica no âmbito mundial, possibilitou 
“naturalizar” as relações de hierarquia e de poder geradas por práticas colonialistas e racistas.

Essas reflexões nos fizeram voltar o olhar sobre a formação para atuação no campo do 
lazer e do turismo na região de Inahmbane, em Mocambique. Localizada na porção sul do país, 
a aproximadamente 500 quilômetros ao norte de sua capital Maputo e “embalada” pelo Oceano 
Índico, Inhambane é considerada a área de maior potencial turístico do país. Maxlhaieie e Castro-
gioganni (2014) afirmam que, por meio do investimento do município e da província na experiência 
turística, esta parte do território moçambicano foi a que registrou maiores capitalizações no setor. 

  Porém, Stacciarini e Stacciarini (2020) salientam que essa acumulação no setor ainda 
fica, por muitas vezes, a mercê do capital internacional e da exploração da mão de obra barata 
da população local. Apesar das luxuosas arquiteturas acompanhadas de requintados serviços 
oferecidos pelos inúmeros e variados empreendimentos turísticos, Inhambane vive em um con-
texto de acentuada desigualdade social. Atividades, serviços e infraestruturas relacionadas ao 
turismo geralmente são regidos a preços (e moeda) internacionais, distanciando-se da massa 
moçambicana. 

No município, pelo fato do turismo registrar, nos últimos anos, um crescimento acentuado, 
tanto no cenário internacional, como no nacional, viu-se a necessidade de formação de técni-
cos superiores que poderiam, não só responder às necessidades imprimidas pelo crescimento 
registrado no setor, mas também acompanhar as exigências permanentemente impostas pelo 
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crescimento da atividade, dinamizando o aprimoramento da qualidade dos serviços e produtos 
oferecidos nos diferentes segmentos turísticos. 

Com o intuito de suprir essa demanda, a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) inau-
gura, em 2003, o campus da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESHTI) que, 
atualmente, oferece os cursos de Gestão Hoteleira (GH), Animação Turística (AT), Informação 
Turística (IT) e Gestão de Mercados Turísticos (GMT). 

É na tensão entre as aproximações e distanciamentos do campo do Lazer e do Turismo, 
sobretudo em relação aos seus processos de formação, e especialmente sobre as inquietações 
concebidas em relação a ESTHI e os cursos nela oferecidos, que organizamos os questionamentos 
deste estudo. Para delimitá-los, fizemos uma busca nas matrizes curriculares dos cursos por ela 
ofertados, na tentativa de encontrar pistas sobre a existência (ou não) de possíveis relações entre 
os conteúdos neles priorizados e os que temos estudado no campo dos estudos do lazer. Os 
primeiros indícios encontrados nos fizeram optar pela sistematização do currículo do curso de 
Licenciatura em Animação Turística da ESTHI como problematização desta pesquisa.

Inserido na perspectiva pós-crítica, o currículo escolar pode ser compreendido como 
uma máquina de ensinar que, de acordo com Paraíso, “se articula e disputa com outras máquinas 
de ensinar na produção de significados e de verdades, nos sentidos a serem fixados e ensinados, 
nas dimensões culturais a serem divulgadas e preservadas e na formação de pessoas” (Paraíso, 
2015, p. 37). Produzido por relações de saber-poder, o currículo é concebido como discurso, re-
pleto de práticas pedagógicas nas quais as pessoas se organizam, se governam e se modificam. 

É nessa forma de conceber o currículo que se baseiam nossas inquietações e 
questionamentos: Como ocorre a formação a formação do profissional para atuação no campo 
do lazer e do turismo no Curso Superior de Licenciatura em Animação Turística da ESHTI? Sobre 
o que tratam as disciplinas que compõem a matriz curricular para atender essa formação? Como 
foram definidas e por quais atores? Como elas se estruturam e quais os principais autores nelas 
estudados? Qual a concepção de animação turística e de lazer é expressa pelo currículo da 
ESHTI?  O que se espera do egresso desse curso no mercado de trabalho? 

Portanto, este projeto de pesquisa, amparado pelas contribuições do pensamento 
decolonial, da teoria pós-colonial e da teoria pós crítica do currículo, tem o objetivo geral de 
analisar a formação do Curso Superior de Licenciatura em Animação Turística da ESHTI, à luz de 
sua organização curricular, se desdobrando nos seguintes objetivos específicos: Identificar como 
se organizam os principais conhecimentos curriculares que estruturam a formação; Identificar 
e analisar a participação dos atores responsáveis pela composição do currículo; Compreender, 
a partir da análise das ementas, conteúdos e metodologias, como as disciplinas que compõe a 
matriz curricular se estruturam; Identificar as concepções de animação turística, de lazer e de 
turismo expressas no currículo; Compreender e analisar o perfil do graduado do curso e o que 
se espera de seus egressos.
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Dessa forma, este estudo pretende apresentar possibilidades de análises de uma prá-
tica curricular que tem como objetivo formar o/a profissional que atua no campo da Animação 
Turística em Moçambique. A diversificação relacionada às perspectivas pelas quais o campo do 
Lazer tem sido analisado é resultante da contribuição dos estudos de diferentes áreas. Apesar 
disso, Santos (2018) salienta que especificamente em relação à formação profissional, o debate, 
realizado sob diferentes enfoques e olhares, ainda carece de tais estudo. 

Para o percurso metodológico, será realizada a combinação entre as pesquisas biblio-
gráfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica será realizada por meio da técnica da 
revisão bibliográfica a partir da análise de estudos que tratam dos temas currículo, (de)colonia-
lidade, formação profissional em lazer e turismo. A pesquisa documental irá focalizar a matriz 
curricular do curso a ser analisado no intuito de obter as seguintes informações: o conteúdo do 
curso; o plano de estudos, que consiste na descrição das Unidades Curriculares (UC)96 nucleares 
e complementares, nível e semestre em que são lecionadas e o plano temático de cada unidade 
curricular, que compreende os resultados de aprendizagem esperados pelos alunos, a contri-
buição da mesma para o desenvolvimento das competências definidas pelo perfil do graduado; 
o volume de trabalho expresso em termos de crédito e suas horas normativas; os métodos de 
ensino e avaliação, os pré-requisitos e precedências exigidas para inscrição e a indicação do 
referencial bibliográfico.

A pesquisa de campo se efetivará por meio da observação estruturada e da realização 
de entrevistas semiestruturadas. A observação estruturada se dará de forma planejada, com 
o objetivo de atender critérios preestabelecidos, de forma objetiva e sistemática. Participação 
em aulas, observação das estratégias metodológicas e da dinâmica de trabalho do curso serão 
estratégias utilizadas para a coleta de informações que serão, rotineiramente, registradas em 
caderno de campo. As entrevistas semiestruturadas serão realizadas com os dez professores 
que compõe o corpo docente e que são responsáveis, tanto por ministrar as UCs, bem como 
pela organização e elaboração curricular. 

O tratamento das informações coletadas se baseará na análise de conteúdo. Inicialmen-
te, por meio da organização dos depoimentos dos entrevistados, com o objetivo de torná-los 
operacionais, sistematizando as ideias iniciais, será realizada a pré-análise. Em seguida, a partir 
do material levantando, seguindo as hipóteses e referenciais teóricos do estudo, será realizada 
a descrição analítica. Por fim, a fase de interpretação e tratamento dos resultados obtidos.

Apesar de diferentes, todos os quatro cursos ofertados pela ESHTI possuem um tronco 
comum97 de Unidades Curriculares (UC). O tronco comum da ESHTI é composto por quarenta e 

96 Em todos os cursos de todas as Unidades Acadêmicas da UEM, é designado às disciplinas a no-
menclatura Unidade Curricular.

97 Designa-se tronco comum o conjunto de UCs comuns a dois ou mais cursos.



535Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

quatro UCs. A existência de um número maior ou menor de UCs comuns a dois ou mais cursos 
depende da sua maior ou menor afinidade. A primeira questão que nos chamou a atenção foi 
o fato do curso de AT ser o que mais incorpora as UCs do tronco comum ao seu currículo (trinta 
e quatro).  

O segundo movimento por nós realizado em busca de mais indícios sobre as possibili-
dades desse diálogo, foi analisar o referencial teórico sugerido por cada UC de cada curso. Dessa 
forma, buscamos identificar, nas bibliografias sugeridas, as obras que continham em seus títulos a 
palavra “lazer”. Após o levantamento, identificamos oito referenciais teóricos – todos relacionados 
à UCs (exclusivas ou comuns) ao curso de AT. Por fim, adotamos como estratégia a identificação 
da existência, ou não, da palavra “lazer” no nome das UCs ofertadas e/ou em suas ementas e/
ou objetivos. A única UC que leva em seu nome o vocábulo – a saber, “Gestão de equipamentos 
de Lazer” – se apresenta como componente exclusivo do curso de AT. Em relação à sua ocor-
rência nas ementas e/ou objetivos, a identifiquei nas UCs “Gestão de equipamentos de Lazer” e 
“Metodologia e prática da animação turística”, ambas exclusivas do curso de AT.

Partimos da premissa de que, produzindo identidades, significações, representações e 
concepções de mundo, o currículo pode ser concebido como um artefato social e cultural que 
são formados por meio de um conjunto de singularidades e traços selecionados, organizados e 
estratificados de maneira a convergir e formar subjetividades (Deleuze & Guattari, 1997). Porém, 
Goodson alerta que nesse processo de organização curricular o que está em jogo são “fatores 
lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos ‘nobres’ e menos ‘formais’, tais 
como interesses, rituais, conflitos simbólicos, culturais, necessidades de legitimação e controle, 
propósitos de dominação rígidos por fatores ligados à classe, gênero e raça” (Goodson, 2008, p. 8). 
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A COMPREENSÃO DE CURRÍCULOS DE CURSOS TÉCNICOS EM LAZER E 
ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL SOB A LENTE DOS ESTUDOS CULTURAIS

Adriano Silva

RESUMO: O objetivo aqui proposto é o de apresentar diálogos empreendidos com 
os Estudos Culturais na compreensão dos agenciamentos institucionais presentes 
nos currículos de um curso técnico em Lazer no Brasil e de um curso profissional 
de Animador/a Sociocultural em Portugal. A estratégia metodológica foi a compre-
ensão dos currículos a partir do discurso de professores/as de disciplinas técnicas 
dos cursos. Os Estudos Culturais permitiram compreender que os agenciamentos 
dos currículos envolvem variadas relações, nas quais entram em jogo experiências 
corporais, desejos, motivações, frustrações, potencialidades, memórias e afetos, que 
formam currículos que querem formar outras pessoas. 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Lazer. Animação sociocultural. Estudos culturais.

RESUMEN: El objetivo aquí propuesto es presentar diálogos emprendidos con los 
Estudios Culturales en la comprensión de los ensamblajes institucionales presentes 
en los currículos de un curso técnico en Ocio en Brasil, y de un curso profesional de 
Animador/a Sociocultural en Portugal. La estrategia metodológica fue la comprensión 
de los currículos a partir del discurso de los/as profesores/as de materias técnicas de 
los cursos. Los Estudios Culturales permitieron comprender que los ensamblajes de 
los currículos involucran diversas relaciones, en las que entran en juego experiencias 
corporales, deseos, motivaciones, frustraciones, potencialidades, recuerdos y afectos, 
que forman currículos que quieren formar a otras personas.

PALABRAS-CLAVE: Currículo. Ocio. Animación sociocultural. Estudios culturales.

Introdução 

Apesar das nomenclaturas e contextos sociais e históricos distintos, o curso técnico La-
zer no Brasil e o curso profissional de Animador/a Sociocultural em Portugal estão relacionados 
à formação de sujeitos que estejam aptos a organizar e desenvolver atividades de animação. 
Assim, este estudo buscou evidenciar a potência de currículos elaborados a partir de distintas 
tradições teóricas e práticas e que procuram adequar essas formações a sistemas de educação 
profissional atravessados por demandas subjetivas, locais, nacionais e transnacionais. Para tal, 
propus esta investigação a partir de duas premissas. A primeira é a de que os currículos podem 
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ser compreendidos como encontros que possibilitam composições e decomposições de várias 
formas, que envolvem vários atores (Tadeu, 2002), que afetam e são afetados na produção de 
subjetividades, entre outras, a de docentes. A segunda é a de que os currículos se formam por 
meio de agenciamentos, ou seja, por um conjunto de singularidades e traços selecionados, orga-
nizados e estratificados de maneira a convergir e formar subjetividades (Deleuze & Guattari, 1997). 

O objetivo aqui proposto é o de apresentar diálogos empreendidos com os Estudos 
Culturais na compreensão dos agenciamentos institucionais presentes nos currículos do curso 
técnico em Lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 
Campus Avaré, e do curso profissional de Animador/a Sociocultural do Agrupamento Escolar 
Coelho e Castro (AECC) de Fiães. Os discursos que perpassam os/as professores/as têm foco 
neste estudo, a partir da compreensão de que estes/as atuam no interior de relações histórica 
e socialmente atravessadas pelo poder, por meio das quais a Educação se constitui como arena 
de contestações contínuas. 

Portanto, defini como estratégia metodológica deste estudo a compreensão dos currí-
culos a partir do discurso de professores/as de disciplinas técnicas do curso técnico em Lazer 
no Brasil e do curso profissional de Animador/a Sociocultural em Portugal, em diálogo com as 
normas nacionais e locais que pretendem regulá-los. Busquei, assim, aproximar-me do proposto 
por Nóvoa (1998) com relação a estudos comparados em Educação, na direção de compreender 
os currículos por meio das normas organizacionais nacionais, mas também dos discursos locais 
e transnacionais que os atravessam. A comparação, na forma como é aqui entendida, propôs 
levantar pressupostos de uma realidade nacional à luz do estudo de outra realidade, permitindo 
que sejam feitos diálogos, questionamentos e a proposição de perspectivas.

Currículos e agenciamentos  

Deleuze e Guattari (2000) propõem o entendimento de um livro-rizoma em oposição 
ao modelo livro-árvore. O livro, o currículo ou a educação, como árvore, comporta estruturas 
formadas a partir de uma raiz pivotante e não abarca a multiplicidade, pois está fundamenta-
do numa unidade principal. “A raiz pivotante não compreende a multiplicidade mais do que 
o conseguido pela raiz dicotômica. Uma opera no objeto, enquanto a outra opera no sujeito.” 
(Deleuze & Guattari, 2000, p. 12). Já o sistema-radícula, que é capaz de sustentar a ideia de um 
currículo-rizoma, rompe a raiz principal e nela enxerta uma multiplicidade imediata de raízes 
secundárias que se desenvolvem. Em razão disso, o rizoma não tem nenhuma relação com o 
uno, como sujeito ou como objeto. 

Assim, ao invés de questionar o que os currículos querem dizer ou quem querem for-
mar, pergunto como eles funcionam, a partir de que conexões e em que multiplicidades eles 
se introduzem e metamorfoseiam. Diferente do modelo representativo da árvore, raiz pivotante, 
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que é uma lógica de decalque e reprodução, um rizoma é um mapa que não reproduz um in-
consciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. “O mapa é aberto, conectável em todas as 
suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente.” 
(Deleuze & Guattari, 2000, p. 21). Esse mapa movente possibilita o registro cartográfico do rizoma 
e dos agenciamentos que o atravessam. 

O agenciamento é um processo que age nos sujeitos, mas não comporta infraestrutura e 
superestrutura e, sim, dimensões situadas em um mesmo plano onde atuam inserções múltiplas. 
Como características gerais, os agenciamentos funcionam a partir de dois eixos, um horizontal e 
outro vertical. O eixo horizontal comporta os segmentos de conteúdo e de expressão. No primeiro 
segmento, situa-se o agenciamento maquínico de corpos, paixões e ações dos corpos sobre os 
outros, enquanto o segmento de expressão é agenciamento coletivo da enunciação, dos atos e 
enunciados, agindo por meio de transformações incorpóreas atribuídas aos corpos.

 Dessa forma, o agenciamento do currículo se apresenta nos documentos orientadores, 
nas estruturas institucionais, nas disposições espaciais e temporais, bem como nos comporta-
mentos, desejos, gestos e atitudes que compõem o currículo (Carvalho, 2016). Não é possível 
compreender a relação entre agenciamento maquínico e agenciamento coletivo da enunciação 
a partir da lógica significante-significado, nem se pode fazer da expressão uma forma que reflita 
o conteúdo. Forma de conteúdo e forma de expressão se caracterizam por duas formalizações 
paralelas, que não param de entrecruzar seus segmentos e introduzi-los uns nos outros (Deleuze 
& Guattari, 2000). 

O currículo, como rizoma, comporta linhas de segmentaridade dura, que tendem a fazer 
com que tudo pareça calculável e previsto. Essas linhas compreendem os grandes conjuntos 
molares, como o Estado, as instituições educacionais e o mercado. Entretanto, as pessoas, como 
elementos de um conjunto, e os sentimentos, como relacionamentos entre pessoas, são tam-
bém segmentarizados no intuito de garantir e controlar a identidade de cada instância (Deleuze 
& Guattari, 1999). Na compreensão de Carvalho (2016, p. 443), “os currículos lidam com grandes 
agenciamentos sociais definidos por códigos específicos, que se caracterizam por uma forma 
relativamente estável e por um funcionamento reprodutor”. Nesse sentido, os agenciamentos 
do currículo envolvem instituições territorializadas que “[...] tendem a reduzir o campo de expe-
rimentação do desejo a uma divisão preestabelecida.”

Assim como os currículos, somos todos/as atravessados/as por linhas com diferentes 
ritmos e naturezas. Essas linhas duras, que envolvem as políticas educacionais transnacionais, 
nacionais, regionais e locais, são capazes de formar identidades de acordo com os lugares 
ocupados pelos indivíduos nos currículos: sujeito-professor, sujeito-aluno, sujeito-coordenador, 
sujeito-técnico. Entretanto, as linhas de segmentação dura não são necessariamente negativas 
ou positivas, o que importa é seu princípio de fixação, bem como o que elas são capazes de 
potencializar e propiciar, do ponto de vista de sua experimentação (Cassiano & Furlan, 2013). 
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Por outro lado, para Deleuze e Guattari (1999), além de uma segmentaridade fixa, há 
também linhas de segmentações maleáveis ou moleculares, que percorrem e arrastam os discur-
sos por micromovimentos. Essas linhas finas são distribuídas de forma distinta, como minúsculas 
fissuras e posturas, linhas de desorientação ou desterritorialização que funcionam a partir de 
micropolíticas. Assim, os/as professores/as são atravessados/as por linhas que implicam maior 
fluidez, com multiplicidades de conexões, possibilitando-lhes escapar do controle dos sistemas 
molares macropolíticos. Tais linhas não são percebidas na ordem de origem e finalidade, mas 
na dimensão do meio, no entre, onde o acontecimento possibilita a desestratificação e a for-
mação de novos fluxos curriculares, de modo que possam passar a um terceiro tipo, a linha de 
fuga que não admite segmento, mas é ruptura, uma desterritorialização absoluta. Por ela, os/as 
professores/as podem realizar desvios, escapar, experimentar o devir, romper com os códigos, 
propor mudanças e se inventar (Cassiano & Furlan, 2013).

Currículos, sujeitos e instituições 

Em decorrência dessa lógica, na sociedade capitalista com a qual convivemos, a pro-
dução de trabalhadores/as de determinado tipo, presente nas distintas máquinas de ensinar, 
depende de sua elaboração pelo campo social como um todo, visto que é material e semióti-
ca ao mesmo tempo. Nesse sentido, todo o sistema de ensino, a vida cotidiana e os meios de 
comunicação compõem esse ambiente maquínico de produção de subjetividades (Guattari & 
Rolnik, 1996). Nesse cenário, a intervenção das escolas profissionais tem um papel evidenciado 
na produção do sujeito-trabalhador moderno. A Educação Profissional, como parte dessa má-
quina, funciona como a oficina em que se pretende modelar os perfis profissionais no âmbito da 
educação escolar, em conexão com contextos sociais e históricos específicos. 

Tanto no contexto do Brasil quanto de Portugal, a constituição das políticas da área da 
Educação Profissional é marcada pelo esforço dos governos em estratificar e controlar os currí-
culos por intermédio de catálogos nacionais. Essas ações, orientadas por regulações internacio-
nais da Educação, constituem-se como macropolíticas da Educação Profissional, ou seja, como 
políticas ligadas ao nível molar dos agenciamentos, às suas linhas de segmentação dura. Essas 
políticas governamentais agem por princípios, segundo Deleuze e Guattari (2000), de decalque 
e reprodução, classificando e agrupando os cursos, definindo as cargas horárias, os objetivos e 
os conteúdos. Diferentemente da lógica do rizoma, a política curricular pensada como árvore 
tenta equilibrar relações intersubjetivas, decalcando modelos a partir de uma estrutura que 
sobrecodifica, articula e hierarquiza esses decalques (Deleuze & Guattari, 2000).

Entretanto, as macropolíticas, na concepção de Deleuze e Guattari (1999), não estão em 
oposição às micropolíticas, como se as macropolíticas fossem necessariamente deletérias e as 
micropolíticas inventivas e libertárias. Segundo os autores, “tudo é político, mas toda política 
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é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica.” (Deleuze & Guattari, 1999, p. 83). Assim, as 
estratégias das políticas nacionais de estratificação e controle dos currículos não representam 
uma dominação absoluta, mas modelos que buscam se afirmar em associação aos processos 
imanentes que os modificam. 

Dessa forma, por um lado, a docência no curso de Lazer e Animação Sociocultural im-
plica uma relação com elementos determinados, como as instituições, as normas, os catálogos, 
os departamentos e os planos de ensino. Contudo, os/as docentes estão envolvidos em outras 
relações menos localizáveis, relacionadas aos fluxos e às partículas que escapam dessas clas-
sificações e ordenamentos, tendendo à desterritorialização. A produção desses currículos se 
faz na interferência dessas linhas umas sobre as outras, na busca por introduzir maleabilidade 
à rigidez e vice-versa, nos processos que territorializam, desterritorializam e reterritorializam 
sujeitos, áreas de conhecimentos, conteúdos curriculares e práticas.  

Esses encontros possibilitados pelos currículos dos cursos de Lazer e de Animação 
Sociocultural e suas composições e decomposições implicam nos agenciamentos das subjeti-
vidades docentes e, consequentemente, em multiplicidades. Os heterogêneos que se mantêm 
num agenciamento, coexistindo nos currículos, são tomados uns nos outros, pela consolidação 
de sua coexistência. Esses agenciamentos envolvem variadas relações, nas quais entram em 
jogo experiências corporais, desejos, motivações, frustrações, potencialidades, memórias e afe-
tos, que formam outras tantas enunciações e que, por sua vez, formam currículos que querem 
formar outras pessoas. 

Desses encontros e composições curriculares derivam as compreensões de professor e 
professora que se quer ser e das subjetividades que se pretende formar, assim como os agencia-
mentos disciplinares, que buscam constituir o que se pretende ensinar. Assim, as relações entre 
as subjetividades e as instituições, produzidas no processo de constituição desses currículos, 
estão associadas às combinações e aos embates disciplinares que perpassam os professores/
as, as áreas de formação e o campo de Estudos do Lazer no Brasil e da Animação Sociocultural 
em Portugal. 
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CULTURA CORPORAL E CURRÍCULO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO FEST 
VERÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ

CULTURA CORPORAL Y CURRÍCULO: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DEL FEST 
VERÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ

André de Brito Oliveira
Renata Osborne

RESUMO: Por mais de 50 anos, o Fest Verão de São Pedro da Aldeia-RJ faz parte 
da cultura corporal de movimento dos aldeienses. Trata-se de um evento que reúne 
várias modalidades de praia, dentre as quais se destaca o Beach Soccer como prin-
cipal modalidade. O habitus instituído na cultura local em torno deste evento envolve, 
anualmente, crianças e adolescentes (categoria de base), adultos (categoria principal), 
mulheres (categoria feminina) e homens acima dos 40 anos (categoria veterano). Por 
sua estrutura e longevidade, o Fest Verão é sem dúvida, o maior e mais antigo evento 
de esporte de praia do Estado do Rio de Janeiro. Diante destes fatos, objetivou-se 
analisar se há relação entre esta cultura corporal de movimento praiana e o currí-
culo local, considerando que crianças e adolescentes de várias escolas da cidade 
são protagonistas neste evento. Para compreender esta dinâmica, foi desenvolvida 
uma pesquisa qualitativa, por meio da qual realizou-se entrevistas semiestruturadas 
com atletas adolescentes da categoria sub 17 de uma equipe de futebol de praia, 
professor-técnico da mesma equipe e análise do currículo de educação física local. 
Ao que se percebe, apesar de toda a historicidade do evento e o mesmo fazer parte 
da cultura local e regional; apesar de as escolas estarem inseridas em uma realidade 
praiana, com práticas regionais desta natureza, estas ainda não se apropriaram de 
tal manifestação, mantendo um diálogo hegemônico com a realidade nacional em 
torno do quarteto fantástico. Esta não apropriação distancia as práticas docentes e 
escolares daquelas protagonizadas pelos alunos na comunidade local, desvalorizando 
o saber elaborado culturalmente. 

Palavras-Chave: Fest Verão. Beach Soccer. Currículo. 

RESUMEN: Hace más de 50 años, el Fest Verão de São Pedro da Aldeia-RJ forma parte 
de la cultura corporal de movimiento de los habitantes del pueblo. Es un evento que 
reúne varios tipos de playa, entre los que destaca el Fútbol Playa como modalidad 
principal. El habitus establecido en la cultura local en torno a este evento involucra, 
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anualmente, a niños y adolescentes (categoría base), adultos (categoría principal), 
mujeres (categoría femenina) y hombres mayores de 40 años (categoría veterana). 
Por su estructura y longevidad, Fest Verão es sin duda el evento deportivo de playa 
más grande y antiguo del Estado de Río de Janeiro. Ante estos hechos, el objetivo 
fue analizar si existe relación entre esta cultura corporal del movimiento playero 
y el currículo local, considerando que niños y adolescentes de varias escuelas de 
la ciudad son protagonistas de este evento. Para comprender esta dinámica fue 
desarrollado una investigación cualitativa, mediante la cual se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a adolescentes deportistas de la categoría sub 17 de un equipe 
de fútbol playa, docente-técnico del mismo equipo y análisis del currículo local de 
educación física. Como pueden ver, a pesar de toda la historicidad del evento y el 
hecho de que es parte de la cultura local y regional; a pesar de que las escuelas 
se insertan en una realidad de playa, con prácticas regionales de esta naturaleza, 
las escuelas locales aún no se han apropiado de tales prácticas, manteniendo un 
diálogo hegemónico con la realidad nacional en torno al cuarteto fantástico. Esta 
no apropiación aleja las prácticas docentes y escolares de las realizadas por los 
estudiantes en la comunidad local, desvalorizando saberes elaborados culturalmente.

Palabras clave: Fest Verão. Beach Soccer. Currículo. 

Introdução

O Fest Verão de São Pedro da Aldeia é o maior e mais antigo evento de praia do interior 
do Estado do rio de Janeiro. Este evento teve início em 21 de dezembro de 1969 como desdo-
bramento das práticas de lazer existentes na comunidade (Oliveira, 2017). Ao longo de meio sé-
culo, estas práticas passaram por várias transformações, causando ruptura no habitus local e na 
identificação com o evento (Bourdieu, 2007; Hall, 2011; Oliveira, 2018), convergindo para práticas 
mais competitivas e espetacularizadas. (Oliveira et al, 2019) 

Apesar de várias atividades praianas terem sido agregadas ao evento ao longo de seus 
50 anos, o principal atrativo continua sendo o futebol de praia, que atualmente nos modelos 
performáticos, denomina-se Beach Soccer. Tendo este esporte como referência, inúmeras 
equipes que representam seus bairros ou projetos se organizam para participar do evento que 
ocorre sempre no período de verão, após as festas de ano novo. As equipes são organizadas 
nas categorias de base (sub 11, 13, 15 e 17), adulto (acima de 18 anos), feminino (independente de 
idade) e veterano (acima dos 40 anos). (Oliveira, 2017)

Este preâmbulo foi necessário para compreender o contexto a que se aplica a proposta 
deste resumo expandido.  Sendo objeto de uma pesquisa de mestrado entre 2015/2016 (Olivei-
ra, 2017), o estudo do Fest Verão de São Pedro da Aldeia possibilitou outras correlações com a 
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cultura local, principalmente entre o campo educacional e o habitus local e regional. (Oliveira & 
Osborne, 2022)

Neste sentido, é objetivo deste breve trabalho estabelecer relação entre o Fest Verão de 
São Pedro da Aldeia e a apropriação deste pelas políticas públicas de educação, em especial, de 
Educação Física Escolar – EFE.  A proposta deste resumo surgiu a partir de uma pesquisa quali-
tativa recém-finalizada com o título de O Fest Verão de São Pedro da Aldeia e o currículo escolar: 
desafios e possibilidades. Por meio desta, objetivou-se verificar/discutir a relação das práticas 
culturais do Fest Verão na categoria de base (sub 11 a sub 17) com os conteúdos abordados pelo 
currículo da Educação Física, desenvolvidos na escola local. (Oliveira & Osborne, 2022) 

Muitos estudiosos afirmam que o currículo escolar é produto da apropriação de diferen-
tes manifestações e produções culturais (Saviani, 2006; Sacristán, 2000). Neste caso, as políticas 
públicas de educação e a escola decidem quais destas produções culturais mais se adéquam 
ao ensino formal. Alguns autores afirmam que estas escolhas fazem do currículo escolar um 
instrumento de poder (Sacristán, 2000; Apple, 2001), ou ainda um instrumento de controle social 
(Apple, 1982). Não é objetivo aqui, discutir estas questões, mas reconhecer que a Educação faz 
escolhas diante dos conhecimentos que são transmitidos aos alunos, independente das finali-
dades ocultas. 

Atualmente, a BNCC – Base Nacional Comum Curricular – orienta que a EFE deve se 
apropriar das produções culturais locais para “compreender a origem da cultura corporal de 
movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual” (Brasil, 2018, p. 223). 
Neste contexto, o mesmo documento sustenta que “as práticas corporais são textos culturais 
passíveis de leitura e produção”, por meio das quais a EFE organiza e consolida a sua relação 
de ensino com os alunos (Brasil, 2018, p. 214). Desta relação, surge uma ação voluntária discente 
denominada de protagonismo comunitário, que segundo Oliveira e Osborne (2022), trata-se do 
momento em que “o aluno coloca em prática, na comunidade, os saberes aprendidos e acumu-
lados por meio do ensino escolar”.

Metodologia

 O presente trabalho buscou apresentar resumidamente, por meio do estudo de Oliveira 
e Osborne (2022), a relação estabelecida entre as práticas corporais praianas existentes em São 
Pedro da Aldeia-RJ por meio do Fest Verão e o currículo da escola local. Este estudo conside-
rou, por conveniência, uma única equipe de futebol de praia da categoria sub 17, seu treinador 
e o currículo local. Dentre as indagações, foi perguntado aos alunos se eles já tiveram aulas de 
esportes de praia em suas escolas, se gostavam de participar do Fest Verão e se aprovariam a 
inclusão de aulas de esportes praianos em suas escolas.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

546 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Resultados e discussão

Oliveira e Osborne (2022) perceberam que crianças e adolescentes se envolvem direta-
mente com evento por quase seis meses, entre inscrição, treinamento e competição. Entretanto, 
em suas escolas, acessam conhecimentos esportivos, que via de regra, estão ligados ao quarteto 
fantástico (Bracht, 2010; Brandt et al, 2015). Esta realidade leva a crer que a escola local, diante de 
tal evento histórico e das práticas corporais locais, além de não se apropriar destas produções, 
também não valoriza o habitus, o protagonismo comunitário, a realidade local e regional em 
que o aluno está inserido. Na contramão, Murad (2009, p. 123) se apoia no conceito de habitus 
desenvolvido por Bourdieu (1983) para reafirmar a importância deste no processo de ensino. 

É um conceito básico para todos que trabalham com educação, seja escolar ou não 
escolar, na medida em que as matrizes e as identidades culturais que serve de referên-
cia às coletividades de um determinado local devem ser levadas em conta na hora de 
estabelecer objetivos, planejar, executar e avaliar os processos pedagógicos. (Murad, 
2009, p. 123) 

O distanciamento escola-cultura-currículo levou Oliveira e Osborne (2022) a indagarem 
sobre o processo ensino-aprendizagem das crianças e adolescentes que participam do evento 
na categoria de base do futebol de praia, considerando que esta realidade não é vivenciada for-
malmente no cotidiano escolar. Em resposta, os entrevistados apontaram não possuir em suas 
escolas, quaisquer aulas sobre esportes de praia na EFE (Oliveira & Osborne, 2022). Os autores 
identificaram que a (in)formação se dá por meio de lideranças comunitárias envolvidas com o 
esporte, voluntários que estão à frente de projetos sociais de igrejas, associações de moradores 
e outros. 

Em uma análise documental, Oliveira e Osborne (2022) perceberam que em 2014, 
quando da realização dos Jogos Estudantis da cidade, não constava no currículo de Educação 
Física da época, nenhuma menção de conteúdos referentes ao futebol de praia e, ainda assim, 
professores e alunos foram para o evento sem conhecimentos/informações específicos/as 
acerca da modalidade. Partindo do princípio de que todo esporte praticado com bola nos pés, 
tendo o futebol como referência, é futebol (Faria, 2003), por associação, se o aluno sabe o que é 
futebol, conhece também os esportes que a ele se assemelham. Neste caso, futebol e futebol 
de praia seriam a mesma coisa?

Muitos estudos tentam desvendar as preferências das práticas corporais mais evidentes 
entre escolares (Lemes et al, 2016), mas não possuem o compromisso de trazer à tona reflexões 
e possibilidades sobre outras práticas, aquelas contextualizadas no habitus local por exemplo, 
como forma de se aproximar da realidade do aluno e dar sentido às suas experiências cotidianas. 

Concordando com esse contexto, Oliveira e Osborne (2022) sugerem que:
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Em se tratando de práticas culturais como a descrita neste estudo, é importante que a 
Educação Física Escolar dê voz ao habitus instituído, de maneira que os alunos inseridos 
na realidade praiana sejam verdadeiros protagonistas comunitários de suas ações. Para 
tanto, a escola precisa ser um local das expressões identitárias da comunidade. 

Ao apoiarem a ideia de ter na EFE esportes de praia como Beach Soccer, os adoles-
centes entrevistados gostariam que as aulas fossem uma espécie de preparação para o evento 
cultural ao qual participam. Isto não parece sugerir que a EFE se torne um espaço de treina-
mento, reforçando o esporte na escola (Betti, 1999). Trata-se sim, de uma identificação com o 
evento estreitada pelo viés escolar, não somente porque há laços socioculturais envolvidos que 
fazem da escola um espaço de reprodução social (Bourdieu, 2007), mas por ser ela um lugar de 
construção, reflexão e ressignificação do conhecimento elaborado, que dá voz a todo tipo de 
conhecimento produzido, independente da origem cultural.  

Considerações finais

A pesquisa ora apresentada reconhece o Fest Verão da cidade de São Pedro da Al-
deia-RJ como um importante evento cultural e esportivo de massa. Independente do sentido 
esportivizado atribuído ao mesmo nos dias atuais, trata-se de uma manifestação local e regional 
que poderia se apropriada pela Educação e pela escola local como conhecimento elaborado, 
capaz de sustentar uma proposta que descontrua a ideia hegemônica de currículo comparti-
lhada por todo o país. 

O conhecimento que os alunos-atletas adquirem para participar do evento é fruto de 
um processo de ensino baseado na informalidade, na aquisição de saberes desprovidos de sen-
tido e de significado. Isso porque o ensino formal que deveria ocorrer na escola é ofertado por 
pseudoprofessores e líderes comunitários que apesar de seus esforços, não possuem prepara-
ção adequada para o processo educativo. Entretanto, isto não os culpabiliza nem diminui a sua 
importância no cenário esportivo, visto que o pouco da informação técnica e cultural repassada 
se dá por sua existência. 
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“E O MOVIMENTAR-SE?” CONCEPÇÕES E RE-SIGNIFICAÇÕES 
PARADIGMÁTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

EXPERIÊNCIAS DE DISCENTES INSERIDOS NO PIBID

Augusto Condé
Larissa Lellis

Doiara Santos

RESUMO: O fechamento das escolas por medidas de prevenção à COVID-19, resultou 
na continuidade das atividades escolares de forma remota. Estudantes do curso de 
Licenciatura em Educação Física bolsistas do PIBID, acompanharam e desenvolveram 
aulas de Educação Física na educação básica neste contexto. Assim, objetivou-se 
descrever as percepções de discentes em formação acerca dos impactos desse 
período quanto aos sentidos e significados da Educação Física escolar e da cultura 
corporal. Trata-se de um relato de experiência, realizado a partir das atividades for-
mativas de discentes do PIBID no Regime de Estudos Não Presencial (RAENP). Para 
isso, os discentes registraram e analisaram os percursos do componente curricular 
Educação Física em uma escola estadual mineira. Concluiu-se que o ensino remoto 
suscitou desafios e contribuições para a Educação Física escolar. Embora tenham 
sido observadas baixas participações dos alunos nas aulas, os discentes do Pibid 
evidenciaram, também, rupturas paradigmáticas frente às perspectivas da Educação 
Física na escola quanto à cultura corporal e as especificidades dos seus conteúdos. 

PALAVRAS CHAVE: Educação física. Ensino. Cultura corporal. Paradigmas.

ABSTRACT: The closing of schools due to COVID-19 preventive measures resulted 
in school activities continuing remotely. Students from a Physical Education 
undergraduate course, PIBID scholarship holders, accompanied and developed 
Physical Education classes in basic education within this context. Thus, the objective 
was to describe PIBID students’ perceptions about the impacts of this period on 
the senses and meanings of school Physical Education and body culture. This is an 
experience report, based on the Pibid’s students training activities during the remote 
teaching regime. For doing so, Pibid students registered and analyzed the Physical 
Education’s paths during remote teaching activities at a public school in Minas Gerais. 
It was concluded that teaching remotely provided challenges and contributions 
to school Physical Education. Although it has been observed low school students’ 
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participation in classes, the PIBID students also evidenced paradigmatic ruptures 
regarding Physical Education and body culture perspectives at the school.

KEYWORDS: Physical education. Teaching. Body culture. Paradigms.

Introdução

A inserção da Educação Física (EF) nos ambientes escolares, historicamente, perpassa por 
sensibilidades de legitimação e compreensão de sua intervenção. Interagindo com modificações 
socioculturais e políticas (Freire & Oliveira, 2004), a Educação Física escolar carrega estereótipos 
de suas raízes, tanto assimiladas à construção de disciplina e corpos sadios, à luz de influências 
higienistas e militaristas (Soares, 2012), quanto na formação para o rendimento esportivo e/ou 
produtivo para o trabalho (Rei & Lüdorf, 2012).

Produções epistemológicas que discutem e aproximam-se às metodologias e teorias 
educacionais denominadas críticas são encontradas na área da EF (Filho et al., 2016; Kunz, 2012). 
Diante disso, avanços no tratamento e intencionalidades dos conteúdos da disciplina estão pre-
sentes, no mínimo, dentro de panoramas teóricos da formação docente (Campos, 2016). Apesar 
disso, há dificuldades de apropriação das perspectivas críticas de ensino na práxis pedagógica 
(Kirk et al., 2019) e, modelos tradicionais, com ênfase nas capacidades e habilidades técnicas e 
motoras, continuam sendo reproduzidos (Freire, 1999; Sedorko & Finck, 2016), principalmente 
vinculados ao conteúdo esporte (Sedorko & Finck, 2016).

O cenário pandêmico, iniciado em 2020, em razão da COVID-19, provocou abruptas 
modificações na sociedade. Medidas de distanciamento e isolamento social resultaram no 
fechamento das escolas e na continuidade das atividades educacionais de forma remota. Em 
vista disso, se por um lado evidenciaram-se buscas por estratégias de ensino através das tec-
nologias digitais da informação e comunicação (TDICs), por outro somaram-se novos desafios às 
desconstruções, ressignificações e percepções de sentidos e significados da Educação Física e 
do trato pedagógico da cultura corporal na escola. Afinal, “de que se constitui a Educação Física 
senão do movimentar-se?”

A dinâmica formativa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
mobilizou discentes de licenciatura em EF para o acompanhamento, reflexão e construção da 
Educação Física na educação básica, para além da formação curricular da graduação. A reflexão 
da práxis é um caminho necessário para que perspectivas de ensino sobre a cultura corporal se 
materializem para além dos avanços epistemológicos (muitas vezes restrito ao movimento teórico).

Dessa forma, este estudo tem como objetivo descrever percepções de discentes em 
formação acerca dos impactos desse período quanto aos sentidos e significados da Educação 
Física escolar e da cultura corporal. Em específico, busca-se discutir compreensões e paradigmas 
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sobre a Educação Física escolar e seus conteúdos na perspectiva da cultura corporal, a partir 
da experiência de estudantes do PIBID Educação Física 2020-2022.

Metodologia

O presente trabalho é do tipo relato de experiência, realizado a partir de registros das 
vivências e reflexões de discentes do curso de Licenciatura em Educação Física inseridos no 
PIBID, sobretudo, quanto às perspectivas de ensino deste componente curricular (CC) no ensino 
fundamental II  no contexto da pandemia COVID-19, especificamente em uma escola da Zona 
da Mata mineira. Este núcleo do PIBID de foi formado por sete bolsistas, um(a) voluntário, um(a) 
supervisor(a) e um(a) coordenador(a) de área. O recorte deste relato abrange os meses de ou-
tubro de 2020 a setembro de 202198.

Resultados

Inicialmente, os discentes do PIBID acompanharam as turmas e as intervenções da pro-
fessora de Educação Física, através de “grupos” formados na rede social whatsapp. Essa rede de 
comunicação serviu de vínculo e acompanhamento de atividades realizadas pelas turmas. Os 
conteúdos ministrados foram orientados pelos Planos de Estudos Tutorado (PET) - documentos 
produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais durante o Regime de Estudos 
Não Presencial (RAENP) - referentes a cada CC. As atividades da disciplina de Educação Física 
fundamentaram-se em documentos balizadores da educação nacional (BRASIL, 2018), cujas 
tematizações de aulas perpassam pelo conjunto de práticas corporais, ora denominadas como 
“cultura corporal do movimento”, representadas pelas unidades temáticas: jogos e brincadeiras; 
danças; ginásticas; lutas; esportes e práticas corporais de aventura (BRASIL, 2018).

No decorrer das atividades, discentes do PIBID buscaram ferramentas digitais para a 
apropriação e utilização dessas tecnologias, visando estabelecer o contato e mediação dos con-
teúdos com os alunos, complementando o disposto nos PETs. Dentre os mecanismos utilizados, 
estavam: o padlet, gravações de vídeos, construção de quizzes, jogos e atividades virtuais. 

Após reformulações das propostas de ensino pela escola, foram realizadas videochama-
das, pela plataforma de comunicação por vídeo, google meet. As aulas neste formato aconteceram 
quinzenalmente, apresentavam duração de cinquenta minutos cada e permitiam contemplar os 
PETs promovendo interlocuções com questões sociais plurais. Assim, empreendeu-se o trato 
pedagógico dos conteúdos em perspectiva interseccional, promovendo discussões entre temá-
ticas, tangenciando as vivências dos estudantes em seus entornos socioculturais, construindo 
reflexões pautadas em relações históricas, políticas, econômicas e socioculturais.

98 O PIBID ocorreu entre outubro de 2020 e março de 2022. Posteriormente ao mês de setembro de 
2021, as aulas voltaram, progressivamente, em formato presencial.
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Discussões

Experiências anteriores dos próprios discentes do PIBID 2020-2022, acerca de suas 
aulas de Educação Física escolar, já revelavam tradições paradigmáticas enraizadas na área 
que negligenciaram tematizações interseccionais quanto aos conteúdos da cultura corporal. O 
caráter procedimental, vinculado ao “saber fazer” e a ênfase em habilidades motoras (Freire & 
Oliveira, 2004) parecem perspectivas hegemônicas da experiência pregressa dos bolsistas até 
o observável em seus estudos neste momento histórico peculiar. Contata-se que ainda é pre-
ciso romper com paradigmas tradicionais que privilegiam um leque limitado de esportes como 
conteúdos das aulas de EF, tanto quanto com a perspectiva que reproduz o ensino da cultura 
corporal como sendo eminentemente “prático”. Isso é sinalizado por autores regularmente na 
produção acadêmica e precisa adentrar a práxis pedagógica de maneira consolidada (Freire, 
1999; Freire & Oliveira, 2004; Kirk et al., 2019; Sedorko & Finck, 2016). 

De fato, a pandemia exibiu um cenário de desafios e estranhamentos aos olhares para 
Educação Física escolar. O movimentar-se, tão presente na área, deu lugar a ambientes distan-
tes e virtuais. Tanto os alunos e comunidade escolar em geral, como no todo social, houve um 
estranhamento sobre as possibilidades de contribuição da Educação Física escolar para a for-
mação das pessoas. Houve perguntas dirigidas aos próprios participantes do PIBID em eventos 
científicos99: “como procedeu a Educação Física sem as práticas?”

A pandemia abriu possibilidades à exposição de objetivos de ensino da Educação Física 
que, na maioria das vezes, circula no nicho acadêmico e se pulveriza diante dos estereótipos 
que a circundam na representação social que se perpetua historicamente. Diante de estraté-
gias, apropriações teórico-metodológicas e diálogos interdisciplinares, foi possível enfatizar no 
período remoto as diferentes dimensões do conteúdo presentes nas concepções do ensino da 
Educação Física (Machado et al., 2020; Miragem & Almeida, 2021), sendo elas procedimentais 
(ligadas ao saber fazer), conceituais (vinculadas ao saber sobre) e atitudinais (pensadas no valor 
social) (Freire & Oliveira, 2004).

Nessa perspectiva, conteúdos apresentados no PET e tratados nas aulas remotas perpas-
saram por tematizações em diferentes unidades relacionadas às práticas corporais, para além do 
esporte. Contudo, os desafios demonstraram-se presentes, claros sinais da falta de compreensão 
das possibilidades da área. As baixas participações em videochamadas e ferramentas de comu-
nicação dificultaram o trato dos conteúdos em suas potencialidades. Os trabalhos de Machado et 
al. (2020) e Miragem e Almeida (2021) corroboram quanto à ênfase dada ao trato pedagógico de 
conteúdos da EF ligados às dimensões conceituais, em comparação aos objetivos procedimentais 
e atitudinais de ensino, sendo estes últimos os mais negligenciados quanto às possibilidades de 

99 Pergunta direcionada aos discentes do PIBID Educação Física, no VII Seminário de Iniciação à Do-
cência do PIBID UFV.
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interlocução com objetivos educacionais de formação ética e cidadã, de constatada potência 
interdisciplinar conforme destacam os próprios documentos balizadores da educação.

Considerações finais

A reformulação dos espaços de aula demonstrou desafios e possibilidades para a Edu-
cação Física escolar. O formato de aulas remotas abriu espaço para desconstruir estigmas e o 
foco em saberes procedimentais.  Entretanto, a conciliação de outras dimensões e conteúdos da 
Educação Física viu-se comprometida pela falta de participação e interações dos alunos durante 
as aulas. Nesse sentido, a Educação Física foi percebida pelos discentes do PIBID como área de 
intervenção capaz de tratar pedagogicamente os seus conteúdos, contemplando temáticas que 
atravessam a cultura corporal como conjunto de manifestações históricas que dialogam com 
questões socioeconômicas, étnico-culturais, políticas e de gênero em perspectiva, inclusive em 
panorama interseccional.

Todavia, é necessário a continuidade de investimentos em práxis que articulem as 
dimensões dos conhecimentos durante os retornos presenciais de aulas. Ao consolidar esta 
perspectiva de intervenção, pode-se colaborar para que as percepções da comunidade esco-
lar, acadêmicos, professores e sociedade em geral se ampliem quanto à compreensão sobre 
a importância e possibilidades da Educação Física para a formação humana, impulsionando 
reflexões após o momento de restrições impostas ao “movimentar-se” em razão da pandemia. 
Posto isso, a Educação Física escolar e a cultura corporal caminharão em direção ao rompi-
mento paradigmático tão ensejado no âmbito teórico, a partir da percepção e apropriação das 
ressignificações e/ou construções de seus sentidos, do reconhecimento crítico e coletivo da 
cultura corporal frente à pluralidade e diversidade humanas. Este processo inclui e potencializa 
as possibilidades de diálogos interdisciplinares que a Educação Física pode consolidar com 
outros CCs em ótica interseccional.
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AS CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE LAZER DOS ESTUDANTES: 
DIÁLOGOS COM O CURRÍCULO 

Diego Moura
Marcília Silva

RESUMO: O estudo foi realizado em um campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) caracterizado pela junção de pes-
quisa bibliográfica e de campo e utilizando-se de questionário e diário de campo 
para a coleta dos dados tratados através da análise de conteúdo. Assim buscou-se 
compreender a organização escolar e os tempos sociais dos alunos, assim como 
identificar as experiências e as concepções de lazer, buscando realizar diálogos com 
o currículo. A organização escolar privilegia processos formativos escolarizados, o 
lazer não sendo concebido como tal. Os estudantes compreendem o lazer como a 
prazer, divertimento e descanso partindo do entendimento da compensação, brechas 
e desobrigações das rotinas de estudo. E suas experiências de lazer demonstram 
tanto ser espaço de (re)produção de representações hegemônicas, como também 
espaço de contestação e mudanças.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Concepções. Currículo.

RESUMEN: El estudio se llevó a cabo en un campus del Instituto Federal de Educación, 
Ciencias y Tecnología de Minas Gerais (IFMG) caracterizado por la combinación de 
investigación bibliográfica y de campo y utilizando un cuestionario y diario de campo 
para recolectar los datos tratados a través del análisis. contenido. Así, buscamos 
comprender la organización escolar y los tiempos sociales de los estudiantes, así 
como identificar las experiencias y concepciones del ocio, buscando realizar diálogos 
con el currículo. La organización escolar favorece los procesos de formación escolar, 
no concibiendo el ocio como tal. Los estudiantes entienden el ocio como placer, 
diversión y descanso a partir de la comprensión de la compensación, las lagunas y 
las exenciones de las rutinas de estudio. Y sus experiencias de ocio resultan ser tanto 
un espacio de (re)producción de representaciones hegemónicas como un espacio 
de contestación y cambio.

PALABRAS-CLAVE: Ocio. Concepciones. Reanudar.
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Introdução

No cenário de criação do (IFMG) busca-se superar a dualidade entre formação profis-
sional e humana. Partindo do entendimento do lazer como dimensão da cultura, entendemos 
que as mais variadas experiências culturais do lazer podem gerar ricos processos formativos 
capazes de contribuir para a formação humanística premissa da instituição. Nesse sentindo, ainda 
considerando a existência de uma política pública no seu interior se faz importante investiga-lo 
nesse espaço. Assim, o estudo objetivou compreender a organização escolar e os tempos sociais 
dos alunos, assim como identificar as experiências e suas concepções de lazer. A partir desses 
elementos, buscamos fazer diálogos e currículo.

Para isso adotamos como recurso metodológico à combinação de pesquisa bibliográfica 
e de campo, e como sujeitos da pesquisa um recorte dos alunos do 1°ano dos cursos técnicos 
integrados. Os dados foram coletados através do diário de campo e questionário aplicados a 74 
estudantes com os Termos de Autorização dos Pais e Consentimento livre e Esclarecido devi-
damente assinados. Em seguida os dados foram tabulados e analisados através da técnica de 
análise de conteúdo emergindo as três categorias desenvolvidas nos próximos tópicos.

A organização escolar e os tempos sociais dos estudantes

Na unidade pesquisada são ofertados 3 cursos técnicos integrados ao ensino médio 
(Automação, Mecânica e Química) nos quais possuem duração de três anos, cargas horárias 
entre 3210h a 3300h e média anual de 16 disciplinas, entre as de cunho técnico e propedêutico. 
As atividades de ensino são desenvolvidas no turno matutino (07:20 - 12:35) e vespertino (13:15 
- 17:40), cuja organização possui 6 e 5 horários de aulas de 50 min e um intervalo de 15 min em 
cada turno, sendo o horário do almoço o intervalo entre eles. Nesse contexto as turmas possuem 
média de 39 aulas semanais.

Sobre o tempo de permanência na instituição, os estudantes apontaram passar média 
diária de 10h e 30 min e deste tempo possuem média de 3h de tempo livre. Nos quais corres-
pondem aos momentos de intervalo, horário de almoço e algumas janelas de horários vagos 
destinados principalmente para as atividades extraclasse, alimentação e práticas de lazer, 
conforme apontado nos questionários. Em vista disso, a categoria tempo tem sua ênfase em 
uma perspectiva cronológica e não o de caráter de tempo social, o lazer sendo concebido pela 
relação com o tempo livre das obrigações.

No que se refere ao elemento espaço, é preciso considerar que os vários espaços pre-
sentes na instituição representam uma gama de possibilidades em atender diferentes campos de 
interesse. Segundo Marcellino (1996), essa característica torna a escola um espaço não específico 
de lazer, ou seja, mesmo ela não sendo pensada e estruturada para tal, ela acaba assumindo 
esse papel. Assim, vários espaços foram identificados durantes as observações de campo, são 
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eles: cantina, salas de aulas, corredores, bancos, biblioteca, sala de informática, auditório e um 
espaço livre na sua frente, laboratórios, espaços gramados e ginásio.

Esses espaços apontam serem pensados e construídos para atender as demandas 
escolares voltadas sobretudo para os processos formais de ensino o que acaba provocando 
limitações em seus usos para as práticas culturais de lazer e expõem a escassez de espaços 
para esse fim. Contudo, mesmo com essa perspectiva atravessando esses espaços, as práticas 
acontecem de diversas maneiras nos mais variados lugares. Para Rechia (2006), isso acontece 
porque cada sujeito percebe e se apropria do espaço e outros condicionantes de uma determi-
nada forma e atribuem significados e usos particulares.

Em suma, a instituição é caracterizada como espaço de ensino sugerindo a valoração 
desse tempo de ensino necessário aos conhecimentos técnicos científicos com forte demarcação 
na organização dos tempos e espaços que se expressão em normas de utilização e condutas 
desejadas, nos quais privilegiam os processos formativos escolarizados. Essa organização denota 
ser insuficiente, tanto para assegurar uma educação plena que significa considerar os processos 
de produção e participação cultural e autonomia na fruição das práticas de lazer, como para 
outras vivências não escolarizadas acarretando conflitos, tensões e contradições.

Anunciando que a escola não é uma estrutura neutra, pelo contrário, é dotada de signi-
ficações que revelam um discurso educativo (Faria, 2002), cuja educação atende principalmen-
te a lógica e os princípios do capital na formação técnica para o trabalho. Nesse contexto, os 
estudantes estão empenhados em atividades pedagógicas voltadas para instrução buscando 
atender as expectativas sociais. 

As concepções e experiências de lazer dos estudantes

As concepções de lazer presentes nas respostas dos estudantes estão associadas pela 
relação com o tempo disponível após as obrigações, sobretudo as escolares, sendo atividades 
capazes de promoverem prazer, diversão, descontração, relaxamento e descanso. Além de ser 
um momento destinado a si e também uma forma de diminuir as tensões vividas no campus, 
esquecer dos problemas e desliga-se do mundo. Essa concepção denota uma hierarquização das 
ações humanas com o lazer colocado em segundo plano e reduzido a momentos determinados.

Entretanto, essa concepção não permite compreender como acontecem as suas vi-
vências, nas quais podem ser explicadas a partir da conceituação formulada por Gomes (2008), 
que define o lazer a partir de uma dimensão da cultura constituída por meio da ludicidade em 
um tempo/espaço conquistado pelos sujeitos no qual estabelece relações dialéticas com as 
necessidades, os deveres e as obrigações.

Assim, em meio relações tênues - entre conflitos, contradições, tensões e renúncias - 
os estudantes conquistam e encontram brechas para vivenciar suas experiências de lazer. As 
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experiências observadas no cotidiano e relatadas nos questionários, são múltiplas e acontecem 
nos mais variados tempos e espaços contemplando diferentes interesses culturais, são elas: con-
versar com amigos; acessar as redes sociais, escutar músicas e vídeos; esportes (PIEL) - sobre-
tudo o futsal; Se joga! Futsal feminino!; interclasse; festival de arte e cultura; jogos e brincadeiras; 
ping-pong; slackline; skate e bicicleta; Cineclube; Slam; leitura de livros; Clube do livro; jogos de 
cartas, tabuleiro e virtuais.

As experiências de lazer indicam reproduzir representações e relações de poder, foi 
presenciado no cotidiano das ações desenvolvidas pelo PIEL a forte presença dos homens em 
contraste com a pouca participação das mulheres, estas em constantes conflitos e tensões 
para participar das ações, isso ficou mais evidente na prática de futsal. Por outro lado, também 
é possível observar experiências que se configuram como resistência e espaço de contestação 
das relações assimétricas de poder, que retomando o caso das meninas foi criado o projeto “Se 
joga, futsal feminino!”, com o objetivo de instituir tempo e espaço para o protagonismo do futsal 
feminino. Revelando o lazer como um artefato cultural envolto de relações de poder capaz de 
produzir sujeitos, subjetividades e/ou identidades (Paraíso, 2010).

Lazer, processos formativos e currículo

A instituição possui uma política pública de esporte e lazer (PIEL) o que demonstra o 
seu esforço em cumprir outras demandas sociais. É preciso destaca-la e valoriza-la, pois, ela 
potencializa as experiências de lazer no seu interior. Entretanto, ao se pensar os elementos 
tempo, espaço e organização curricular podemos inferir que o lazer é desvalorizado e colocado 
em segundo plano. Por exemplo, as ações do PIEL só são pensadas e executadas após toda 
organização e estruturação das atividades acadêmicas presentes no currículo formal, assim para 
que as ações aconteçam é preciso submeter-se a tempos e espaços precários.

O lazer é representado, sobretudo, como uma experiência desviante, improdutiva e não 
capaz de gerar processos formativos e as ações escolarizadas de ensino como as únicas capazes 
de atender tais expectativas de formação. Compreensão que acaba corroborando para perpe-
tuar uma concepção de lazer que representa e serve como utilidade na manutenção da lógica 
dominante, nas quais são reverberadas nas representações e concepções dos seus estudantes, 
conforme já demonstrado.

A escola é um dos locais de produção e convivência de saberes e de práticas sociais 
que articulam e (re)configuram a vida e a sociedade. O lazer no campo da cultura nos permite 
relaciona-lo a escola e reconhece-lo como esfera de aprendizagem nos quais veiculam diversos 
tipos de conhecimentos e saberes (Silva, 2017). É também no campo da cultura que o lazer esta-
belece conexões com o currículo. Nessa perspectiva, ambos são vistos como práticas culturais 
divulgadoras e produtoras de significados sobre o mundo e das coisas do mundo, como espa-
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ço privilegiado de contestação, conflitos e negociações culturais em que os diferentes grupos 
sociais tecem suas identidades (Paraíso, 2010). Essa característica fica claramente ilustrada nas 
experiências do projeto “Se Joga! Futsal Feminino”.

Vale ressaltar que não queremos imbuir no lazer a mesma lógica da educação escolar, 
nossos esforços são no sentido de, considerando as suas especificidades, mostrar o seu poten-
cial formativo, no qual só faz sentido se “considerarmos como um dos possíveis canais contra 
hegemônicos” (Marcellino, 2001, p.64). Nesse sentido, a escola engendra um importante papel 
na afirmação de outra concepção de lazer para a sociedade. O lazer concebido para além da 
lógica hegemônica e do ponto de vista econômico, sobretudo, valorizado como possibilidade 
de formação humana, no que tange no fortalecimento das relações sociais, afetivas, familiares 
e na cidadania (Maia et al., 2016).

Considerações finais

A instituição pode ser caracterizada como espaço de ensino que sugere a valoração 
desse tempo de ensino necessário aos conhecimentos técnicos científicos com forte demarcação 
na organização dos tempos e espaços em seu privilégio. Nesse contexto, o lazer é desvalorizado 
como possibilidade formativa e visto a partir da relação com o tempo livre das obrigações, que 
se mostrar insuficiente para as experiências de lazer. Este concebido por seus estudantes como 
a busca do prazer, divertimento e descanso, além de ser uma válvula de escape.

É fundamental estabelecer discussões sobre a distribuição dos tempos, espaços e como 
esses artefatos culturais estão sendo veiculados na instituição. Uma proposta compromissada do 
lazer significa não só refletir em como tornar o espaço e o tempo escolar mais prazeroso, como 
também valorá-lo como dimensão da vida humana e direito social na promoção da cidadania 
(Ribeiro et al., 2017).

O IFMG possui uma política pública de esporte e lazer o que acentua o seu importante 
papel na promoção e na produção de outra concepção de lazer na sociedade. Mas para isso, 
é preciso compreende-lo a partir da dimensão da cultura e reconhecer que as práticas envol-
vidas pelos estudantes também geram ricos processos formativos que se constituem além de 
um currículo, também em espaços de expressão de identidade, de vida e novos modos de ver 
e estar no mundo.

Os dados presentes no estudo apontam a necessidade de aprofundar as investigações 
sobre como se constitui o currículo lazer na instituição e também do PIEL no que tange aos 
pressupostos que o embasam e de como suas ações são materializadas. Além de investigar as 
relações assimétricas de poder, em relação ao gênero, no acesso e apropriação do lazer, que 
os dados também indicam.
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RESUMO: Este estudo se propõe a partir do relato de experiência apresentar as ações 
desenvolvidas por um núcleo de estudos e pesquisas em diálogo com os Estudos 
Culturais em prol de uma educação para as relações étnico-raciais. O núcleo busca 
suporte nas Teorias Pós-Críticas de Currículo que corroboram na compreensão do 
currículo escolar como máquina de ensinar, como discurso produzido por relações 
de saber-poder. Ao desenvolver essas ações, o núcleo enfatiza seu compromisso de 
estar junto, tensionando o currículo, reelaborando as práticas pedagógicas, intensifi-
cando os processos de formação, e buscando a institucionalização de uma educação 
antirracista, antissexista e antiLGBTfóbica.

PALAVRAS-CHAVE: Núcleo de estudos e pesquisa. Escola. Currículo. Institutos 
Federais. Educação antirracista.

ABSTRACT: This work proposes, as of the experience report, to present the actions 
developed for a centre of studies and researches in dialogue with Cultural Studies on 
behalf of an education for ethnic-racial relations. The Centre searches for support in 
the Post-Critical Theories from Curriculum that corroborate for the comprehension 
of the school curricula as a teaching machine, as a discourse produced for knowing-
power relations. By developing these actions, the Centre emphasizes its commitment 
of being together, tensioning the curriculum, re-elaborating the pedagogical practices, 
intensifying the formation processes and looking for the institutionalization of an 
antiracist, antisexist and anti LGBTphobic education.

KEYWORDS: Centre of studies and researches. School. Curriculum. Federal Institutes. 
Antiracist education.
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Introdução

É imprescindível ressaltar que a educação para as relações étnico-raciais é conteúdo 
obrigatório do Ensino Básico Brasileiro, amparado por legislações que, desde o início do século 
XXI no Brasil, têm contribuído para a compreensão fundamental da diversidade étnico-racial 
que compõe o país e a valorização de outras matrizes que fujam ao etnocentrismo europeu que 
dominou os currículos escolares durante séculos. A construção dos marcos legais como as Leis 
Federais nº 10639 de 10 de janeiro de 2003 e nº 11645 de 10 de março de 2008 foram caminhos 
importantes para consolidação de ações voltadas para as questões étnico-raciais, como a criação 
de grupos e núcleos de pesquisas dentro das instituições públicas de educação.

Nesse sentido, no contexto da educação profissional e tecnológica, procurando cami-
nhos para uma educação para as relações étnico-raciais, adentramos o currículo da escola, e 
buscamos as condições sob as quais algo de novo pudesse ser produzido nesse caminho. Assim, 
nos colocamos a ver, sentir, escutar e fazer falar. Para tanto, foi necessário tensionar o currículo. 
Compreendemos que precisávamos assumir uma postura diferente da estabelecida entre alunas/
os e professoras/es, em que fosse possível conhecer mais estas/es jovens-estudantes, perceber 
suas fugas e as possíveis fugas para/do currículo. Foi neste cenário que criamos o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade (NEPGRES).

Desde maio de 2017, o NEPGRES, vinculado a um Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia no Estado de Minas Gerais, desenvolve ações organizadas a partir de grupos de 
estudos, atividades de pesquisa, atividades de ensino e extensão, em que busca proporcionar 
reflexões, ações e publicações no campo da educação junto às temáticas de gênero, raça/etnia 
e sexualidade em diálogo com currículo cultura, corpo, memória e sociedade, considerando, 
principalmente, o contexto da Educação Profissional e Tecnológica. Para tanto, o núcleo tem bus-
cado dialogar com os Estudos Culturais enquanto perspectiva teórico-metodológica. A escolha 
acertada pelos Estudos Culturais foi responsável por nos desvendar e apontar caminhos que 
anteriormente desconhecíamos e outros que, ainda ciente da sua existência, não reconhecíamos 
potência. Pudemos compreender que, ao buscar por outras possibilidades de fazer pesquisa, a 
luta pela definição do que é investigação científica e dos modos de fazê-la é, em última análise, 
o esforço para adquirir poder epistemológico e político sobre os outros. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é, a partir de um relato de experiência, apre-
sentar as ações desenvolvidas pelo NEPGRES em diálogo com os Estudos Culturais em prol 
de uma educação para as relações étnico-raciais. Nossas ações buscam suporte nas Teorias 
Pós-Críticas de Currículo que corroboram na compreensão do currículo escolar como máquina 
de ensinar “que se articula e disputa com outras máquinas de ensinar na produção de significa-
dos e de verdades, nos sentidos a serem fixados e ensinados, nas dimensões culturais a serem 
divulgadas e preservadas e na formação de pessoas” (Paraíso, 2010, p. 37). Nessa perspectiva, 
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o currículo é um discurso produzido por relações de saber-poder, que tem efeitos produtivos 
sobre aquilo que fala.

As ações do NEPGRES e as possibilidades de uma educação para as relações 
étnico-raciais

Entendendo que os significados sobre educação, currículo, relações étnicos-raciais, 
de gênero e sexualidade produzidos na escola disputam sentido com outros discursos divul-
gados em outros espaços, buscamos com o NEPGRES nos organizar. Para tanto, o núcleo tem 
se estruturado e qualificado suas ações buscando fortalecer a pesquisa e a iniciação científica 
através da inclusão de estudantes, bolsistas e não bolsistas nos grupos de estudo; desenvolver 
pesquisas de caráter interdisciplinar que tenham como foco a educação, promover e ampliar 
estudos no campo de gênero, raça/etnia e sexualidade para e no meio acadêmico e também 
da militância social. Para o desenvolvimento das ações, o núcleo se organiza a partir de quatro 
linhas de pesquisa: Corpo e Currículo: Gênero, Raça e Interseccionalidades; Feminismos, Edu-
cação, Políticas e Estéticas; Literaturas Negro-Brasileiras, Educação e Currículo; e, Sociedade, 
Cultura e Memória Negra. E como desdobramentos dessas linhas desenvolvemos projetos de 
pesquisa, extensão e ensino.

No que se refere à extensão, desenvolvemos projetos que são de execução contínua, 
entre eles, o Projeto Bate Tambô. O Bate Tambô tem como objetivo principal a pesquisa e a 
divulgação dos ritmos percussivos típicos da cultura afromineira, especialmente dos tambores 
das guardas de congado da região. Com o projeto, buscamos visibilizar uma cultura ainda pouco 
reconhecida, mas que está intimamente relacionada à história de nossa região e à nossa identi-
dade cultural: a cultura dos descendentes dos escravizados de origem bantu. 

No campo da pesquisa, tivemos o desenvolvimento de pesquisas no âmbito das polí-
ticas públicas municipais, da formação para o lazer no Ensino Médio Integrado, do teatro, das 
experiências de lazer dos/as estudantes realizadas pelos/as estudantes; e mais recentemente, 
pesquisas no campo da construção das identidades no contexto da escola; das performances 
e poéticas do corpo; das estéticas feministas, teatro mulheres e literatura no currículo escolar; 
e das culturas juvenis em diálogo com o currículo.

As pesquisas desenvolvidas pelo núcleo têm ressaltado possibilidades outras de com-
preendermos as experiências de diversas/os jovens no contexto escolar a partir do trabalho 
com o corpo, com as manifestações culturais artísticas, conforme apontado por Tavares (2020), 
mas também para a necessidade da escuta de outras narrativas presentes no contexto escolar. 
Nesse sentido, é necessária a presença de pesquisas que, cada vez mais, amplifiquem a presen-
ça de outras histórias e outros discursos na escola. Deixar que o currículo se construa apenas a 
partir de uma perspectiva de autores homens e brancos é avalizar uma educação que se pauta 
somente numa história.
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Em relação às ações de ensino, o NEPGRES faz a mediação de dois grupos de estudo: 
Grupo de Estudos sobre Literatura Afrobrasileira e Africana (GELA) e Grupo de Estudos sobre 
Epistemologias Negras e Antirracistas; e o Grupo de Estudos sobre Feminismos, Educação, 
Políticas e Estéticas.

O Grupo de Estudos sobre Literatura Afrobrasileira e Africana (GELA) é uma iniciativa junto 
às/aos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia do campus, e surge da necessidade 
em abordar a educação para as relações étnicos-raciais a partir da literatura infanto-juvenil. Assim, 
o grupo busca apresentar a literatura afro-brasileira e africana na cultura infanto-juvenil para a 
formação de professores; organizar propostas de intervenção que possibilitem a divulgação e 
disseminação da cultura afro-brasileira e africana no contexto escolar; e possibilitar a partir do 
conhecimento compartilhado a reformulação de currículos oportunizando a inserção da literatura 
afro-brasileira e africana bem como escritores e escritoras negras.

O Grupo de Estudos sobre Epistemologias Negras e Antirracistas surge da parceria com 
cinco instituições públicas de ensino que buscavam intervenções diante do epistemicídio nos 
currículos da academia. O grupo objetiva possibilitar o conhecimento sobre epistemologias ne-
gras e antirracistas na produção do conhecimento científico; busca a integração com diferentes 
universidades, institutos federais de educação e outras instituições de ensino a partir do debate 
das produções de autores e autoras negros e negras; e visibilizar a produção de conhecimento 
de autores e autoras negros e negras.

Tais trabalhos nos fazem questionar as bases curriculares de nossa instituição e a nossa 
própria prática, intencionado a integração comunidade-escola na construção de um ambiente 
plural. Nesse sentido, as ações do núcleo buscam construir a educação como prática de liber-
dade e não como instrumento que reforça a dominação, possibilitando a escuta aos sujeitos que 
foram tratados por muito tempo como passivos, permitindo sua expressão e libertação por meio 
das artes, das trocas de conhecimentos e das pesquisas na coletividade.

Entretanto, muitos são os desafios, na própria compreensão das áreas estudadas dentro 
do grupo e sua importância dentro do universo acadêmico. A não compreensão da importân-
cia destas temáticas, sua relação com os currículos e com a própria estrutura que fundamenta 
a instituição, compromete o trabalho desenvolvido pelo NEPGRES, como outros projetos que 
abordam as questões étnico-raciais. Nesse sentido, ainda há muito a lutar contra o constante 
epistemicídio realizado no fomento a essas ações que se voltam para as relações étnicos-raciais. 

É nesse território contestado que o núcleo se organiza, disputa e implementa suas 
ações, tensionando a instituição e seu currículo, e problematizando as relações étnico-raciais e 
as relações de gênero e sexualidade a partir de uma perspectiva interseccional100, ou seja, con-

100 A interseccionalidade no desenvolvimento das ações do NEPGRES é uma ferramenta metodológica 
disputada na encruzilhada acadêmica.
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sideramos a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado, a partir 
do paradigma afrocêntrico (Akotirene, 2018).

Neste scenário, retomamos o machado de Xangô, com suas duas lâminas da justiça, que 
simboliza o fogo oculto que inrrompe e não nos deixa furtar ao debate, de questionar o currículo, 
e entendendo a pluralidade da escola, garantir esse atravessamento nas ações de pesquisa, de 
extensão e de ensino, conforme preconizado nas legislações vigentes.

Para tanto, o debate do currículo deve ser preconizado. É o currículo que “corporifica 
relações sociais, formas de conhecimento, de saber-poder e como território de composições 
e experimentações” (Paraíso, 2016, p. 207), e se configura como espaço de territorializações 
e desterritorializações, campo de luta por sentidos e significados. Por isso, a necessidade de 
atravessá-lo, e pensá-lo a partir de outras possibilidades. Nesse sentido, organizamos nossas 
ações ressaltando as potencialidades possíveis do atravessamento do currículo na Educação 
Profissional e Tecnológica com a educação para as relações étnico-raciais.

No xirê das considerações, o reconhecer-se escola

É na roda das possibilidades, que buscamos finalizar esse relato. Ao pautarmos a 
educação para as relações étnico-raciais, na interseccionalidade com as relações de gênero e 
sexualidade, em diálogo com os Estudos Culturais, trabalhamos com a ideia do aprender com os 
nossos, em coletivo, conforme aprendemos com o Movimento Negro – num movimento negro 
educador. Como apontado por Gomes (2017), procuramos, e estamos a tecer, uma proposta 
emancipatória, que reúna a cultura e os saberes de negros e negras ao longo de sua história, 
resultados de lutas vindas de geração em geração como patrimônio cultural, social e político.

Para tanto, consideramos a escola como local de possibilidade de acesso e permanência 
com direito a uma educação de qualidade, na qual todas, todos e “todes” devem ter as mesmas 
oportunidades e possibilidades de aprender - um aprendizado plural. Porém, constatamos que 
os conhecimentos ainda são dispostos de uma única maneira, beneficiando quem consegue 
interpretar aquela única forma de ensino, considerando os demais sujeitos desviantes.

Entretanto, ao desenvolver nossas ações, percebemos também que esses sujeitos 
desviantes elaboram novos percursos. Na efervescência de ressignificação do currículo escolar, 
as/os jovens-estudantes buscam contar suas histórias, incorporar outros saberes, outras narra-
tivas, que produzam outros significados e estabeleçam novos problemas para a escola e para 
a vida, sejam nas relações étnico-raciais, sejam nas relações de gênero e sexualidade. Nosso 
compromisso enquanto núcleo de estudos e pesquisas, e enquanto instituição de educação, 
ciência e tecnologia, é estar junto, tensionando o currículo, reelaborando as práticas pedagógicas, 
intensificando os processos de formação, e buscando a institucionalização de uma educação 
antirracista, antissexista e antiLGBTfóbica.
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O PROJETO BANCA DA CIÊNCIA: SUBVERSÕES ENTRE LAZER, GÊNERO E 
EDUCAÇÃO

Cathia Alves
Luis Paulo de Carvalho Piassi

RESUMO: Resultado de um estudo sobre o projeto Banca da Ciência, esse trabalho 
compartilha parte da pesquisa bibliográfica e de campo sobre as questões de gênero 
a partir de fluxos interseccionais entre o lazer e a educação no âmbito do projeto. 
Aplicamos um questionário para vinte e cinco estudantes que integram a ação em 
três campus do Instituto Federal do Estado de São Paulo; Boituva, Salto e São Miguel 
Paulista. Identificamos que o projeto tem características que se interconectam com 
o lazer, possui um currículo em comum nas três unidades, expressa em suas face-
tas cruzamentos e atravessamentos em torno das identidades, dos direitos sociais, 
de temas ligados ao meio ambiente, tecnologias e da inserção das mulheres nas 
ciências. Sobre a categoria gênero, identificamos posicionamentos revolucionários, 
no que diz respeito a compreensão desse tema como construção social e elemento 
complexo que envolve desejos, sexualidades, sexo e afetividades. Notamos também 
a necessidade de refletir sobre gênero tratando o homem e a mulher numa perspec-
tiva de seus lugares nas matrizes de poder e opressões, se debruçando na relação 
interseccional entre os acidentados e acidentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Banca da ciência. Lazer. Educação. Gênero. 

ABSTRACT: Result of a study on the Banca da Ciência project, this work shares 
part of the bibliographic and field research on gender issues from intersectional 
flows between leisure and education within the scope of the project. We applied a 
questionnaire to twenty-five students who are part of the action in three campuses of 
the Instituto Federal do Estado de São Paulo; Boituva, Salto and São Miguel Paulista. 
We identified that the project has characteristics that are interconnected with leisure, 
it has a curriculum in common in the three units, expressed in its facets crossings 
and crossings around identities, social rights, themes related to the environment, 
technologies and the insertion of women in the sciences. Regarding the gender 
category, we identified revolutionary positions regarding the understanding of 
this theme as a social construction and a complex element that involves desires, 
sexualities, sex and affectivities. We also note the need to reflect on gender, treating 
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men and women from the perspective of their places in the matrixes of power and 
oppression, focusing on the intersectional relationship between the injured and the 
injured.

KEYWORDS: Science bank. Leisure. Education. Gender.

Introdução e Método

O projeto Banca da Ciência nasce em ações de ensino de Ciências e expande suas 
fronteiras para outros temas e formas de conhecimento, opera numa lógica da ficção científica 
para um contexto da educação discutindo a ciência em perspectiva ampla, oferece conexões 
que questionam as matrizes de poder e utiliza estratégias lúdicas para difusão das suas práticas 
(Piassi, 2013, 2015; Alves, 2021). 

Numa perspectiva do lazer absorvido por projetos de educação não-formais e de contra 
turno, elegemos a Banca da Ciência como uma das possibilidades de espaços de fruição cultural 
significativa que aproxima os estudantes e desmistifica conhecimentos que geralmente são pouco 
divulgados. A Banca da Ciência é um projeto que movimenta politicamente, pedagogicamente 
e culturalmente as pessoas.

Investigamos o currículo do projeto em três unidades do Instituto, Boituva, Salto e São 
Miguel Paulista. Os projetos têm como foco as práticas de extensão e são formados por estudantes 
bolsistas e voluntários jovens do Ensino Técnico integrado ao Médio. Nesse recorte trazemos à 
tona a discussão sobre lazer e gênero que pulsam nos projetos. 

Fundamentado nos Estudos Culturais, a pesquisa buscou questionar os limites cons-
tituídos e estruturados socialmente sob uma lógica excludente, heteronormativa, machista, 
classista e escravocrata, que interseccionalmente por meio dessas matrizes de poder, privilegia 
uns em detrimentos de outros e outras. Pesquisar no âmbito da educação, ouvir os jovens e suas 
compreensões sobre si e o mundo é um traço metodológico desse estudo.

Aplicamos questionários pelo Googleforms, on-line, disponibilizando o link nas reuniões 
dos projetos e em grupos de WhatsApp, no período de agosto a novembro de 2021. O questio-
nário foi composto por: Identificação pessoal, Relação com o IFSP, Contextos de gênero, raça e 
classe, Relações com o Lazer e Vínculos com a Banca da Ciência. Formado por questões abertas 
e fechadas, aprovado no comitê de ética (parecer número: 4.894.230).

Como forma de tratamento dos dados realizamos um exercício de articulação e brico-
lagem, leitura, montagem, desmontagem e remontagem; uma composição, decomposição e 
recomposição com questionamentos e descrição (Paraiso, 2014), tecendo e analisando numa 
perspectiva dos estudos culturais, que está em contestar fronteiras e divisões (Baptista, 2009).
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Os jovens estudantes da Banca

Ao falar de jovens miramos para uma extensa juventude pobre e periférica brasileira, 
que geralmente, desloca-se para escolas públicas e que estão marcados por um contexto de 
desigualdade social, e ainda que se trate de uma realidade específica, de poucos jovens que 
atuam como monitores e voluntários de projetos extensionistas, não quer dizer que muitas 
destas questões e provocações não incidem na vida de jovens de outros contextos sociais, que 
interseccionalmente estão atravessados por questões de classe, gênero e raça, entre outras 
complexidades que essa fase da vida evoca (Dayrell, 2007, Alves, 2021).

Participaram desta pesquisa vinte e cinco (25) estudantes, doze (12) do campus Boituva, 
dez (10) de Salto e três (03) de São Miguel Paulista, que cursam o Técnico em Rede integrado ao 
Ensino Médio (10); Automação Industrial integrado ao Ensino Médio (07); Técnico de Informática 
integrado ao Ensino Médio (05); e dois (02) estudantes fazem Informática para Internet também 
integrado Médio e um (01) Técnico em Produção de áudio e vídeo. Todos participantes têm entre 
quinze (15) e dezoito (18) anos.

Um grupo de estudantes disse ter tido acesso às ações do projeto por meio dos docen-
tes e outro grupo foi apresentado ao projeto por meio de amigos e alunos (a) da escola. No que 
se remete ao fato de ser bolsista e ou voluntário (a) a maioria dos estudantes já participou nas 
ações das duas formas; e somente seis estudantes estavam como voluntários (a) no período de 
aplicação da pesquisa (2º semestre de 2021).

A categoria gênero e o projeto Banca da Ciência

No que diz respeito ao contexto de gênero, participaram vinte (20) meninas e cinco (05) 
meninos. Quanto a orientação sexual, catorze (14) jovens se posicionaram como heterossexuais, 
três (03) homossexuais, quatro (04) bissexual, dois (02) pansexuais, um (01) assexual e um (01) diz 
não se definir. Todos se auto denominam como cisgêneros.

Percebemos evidências da diversidade começarem a surgir nesse processo do iden-
tificar-se desses jovens, e o quanto essa esfera pode refletir em outros modos de ser. Preciado 
(2020) esclarece que somos contradições de um sistema limitado de sexo-gênero, somos mul-
tiplicidade de espaços, que muitas vezes se encerram num regime político e epistemológico 
“exclusivamente” binário que pulsa no sistema social. Portanto, não somos homens, não somos 
mulheres, não somos heterossexuais, não somos bi ou qualquer outra categoria, somos inúmeras 
coisas. Somos desejo de um gênero utópico. 

A homossexualidade e a heterossexualidade só existem por estarem presas a uma ló-
gica binária e hierárquica que mantem a dominação do patriarcado sobre a reprodução da vida. 
E essa reprodução é do capital e não da vida (Preciado, 2020). São categorias impostas pelas 
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matrizes de poder que marcam territórios e fronteiras, e o que somos se esses predicamentos 
não existirem?

Os estudantes trazem falas que reafirmam a imposição dessas categorias e dialetica-
mente mostram reações a esses determinantes:

Para mim, gênero é um conjunto de ideias que são usadas para agrupar e categorizar 
comportamentos e características. Eu me vejo como profundamente afetado por esse 
conjunto de ideias, pois estão intimamente ligadas à minha cultura, ao modo como 
aprendi a ser no mundo, além de, em algum lugar, privilegiado por pertencer ao lado 
desta categorização que é considerado «superior» (estudante 8).

... bom o gênero vai mto da opinião de cada um, se uma mulher n gosta, n se sente bem 
sendo mulher ela tem todo o direito de querer mudar de gênero, nessa temática eu sou 
bem de boa n ligo mto se a pessoa mudou ou nao de gênero (estudante 10).

Nesse âmbito recorremos a Butler (2016), que compreende gênero como um mecanismo 
que fixa regulações e noções de masculino e feminino, produzindo e naturalizando um com-
portamento e por outro lado; esse mesmo gênero pode ser o aparato por meio do qual esses 
termos podem ser desconstruídos e desnaturalizados. Butler (2017) indica o gênero e o sexo 
desmontando as regulações de identidade que fixam os seres e os tornam em simples condi-
ções de um poder normativo, trata-se de um encontro que permite múltiplas convergências e 
divergências, contrariando a um telos normativo e definidor.

Evidenciamos também o caráter da construção social e cultural que os estudantes 
demonstram estar inseridos:

Gênero é uma construção social. Eu me vejo e me sinto como uma mulher, minhas ex-
pressões de gênero se alinham a de uma mulher, então isso me faz uma mulher cis, já 
que nasci com o sexo feminino (estudante 14).

Como uma construção social imposta levando em consideração somente o sexo bio-
lógico da pessoa. Como mulher me vejo como “prejudicada” porque essa imposição é 
muito mais violenta para as mulheres (estudante 20).

Eles e elas demonstram ter conhecimentos associados as questões de gênero, isso se 
dá porque o Projeto Banca da Ciência nas três unidades aborda esse tema como um assunto de 
relevância para estudar e atuar. A categoria gênero é pedagógica e política no âmbito das ações 
do projeto. É perceptível a consciência dos e das estudantes sobre a temática do gênero e sua 
importância no contexto social como forma de igualdade e representatividade das diferenças. 
É possível perceber um movimento fluido sobre essas questões da sexualidade entre ele e elas 
num movimento que respeita as diferenças e que busca ampliar os olhares. 
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As diferenças são sempre relacionais, todas e todos são diferentes uns em relação aos 
outros, então nos interessa compreender e refletir sobre as desigualdades impostas pela matriz 
de opressão. O foco está nos contrastes e nas discrepâncias (Kilomba, 2019).

Nesse sentido, a categoria da interseccionalidade nos permite partir das avenidas que 
foram estruturadas pelo racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado, em seus múltiplos trânsitos, 
revelando quais são as pessoas realmente acidentadas e desiguais pela matriz de opressões. A 
interseccionalidade dispensa individualidades quaisquer reivindicadas por puro reconhecimento 
identitários que seja ausente da coletividade constituída, por melhores que sejam as intenções de 
quem deseja se filiar à marcas fenotípicas da negritude, por exemplo, neste caso; as estruturas 
não atravessam tais identidades fora da categoria de outros (Akotirene, 2019). 

Portanto, a categoria gênero no projeto Banca da Ciência precisa se associar as demais 
para interseccionalmente atravessar os indivíduos e formar os estudantes.

O interesse está nas desigualdades acidentadas promovidas historicamente pelas matri-
zes de opressão, formadas pelo capitalismo, racismo e heteropatriarcado, machismo, violências 
de maneira geral que dominaram o mundo e oprime as pessoas (Akotirene, 2019).

E nesse âmbito o lazer e sua fruição também é cruzado, assim, o projeto Banca da Ciência 
é uma prática cultural de lazer que no seu cerne traduz políticas e pedagogias de enfrentamento 
e subversões a lógica imposta no contexto social. 

Considerações finais

Evidenciamos que a compreensão dos e das estudantes em torno da temática de gênero 
no projeto Banca da Ciência se funde em: A) gênero como o binarismo masculino e feminino 
determinado biologicamente e coercitivamente; B) gênero como construção social e cultural; C) 
gênero como um elemento subjetivo relacionado as questões pessoais de cada sujeito.

Portanto, consideramos que ao compreender que estamos localizados sob matrizes de 
domínio de poder social e cultural, identificamos que, programas, projetos e ações públicas, são 
essenciais na ocupação de espaços para práticas de lazer educativas de resistências intersec-
cionais que governem e desgovernem currículos.
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A REPRESENTAÇÃO CULTURAL DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE

Danielle Soares
Clarissa Araujo

RESUMO: O presente estudo é motivado pela experiência profissional adquirida na 
rede municipal de ensino do Recife, como professora dos anos iniciais, coordenadora 
e formadora onde passei por modelos e locais diferentes de formação, esta vivência 
nos faz questionar se tantas mudanças na forma de conceber a formação, tem contri-
buído de forma positiva para a constituição da profissionalidade docente. Nosso olhar 
para essa pesquisa vem do pós estruturalismo e dos estudos culturais. Analisaremos 
os documentos que regem a política de formação da Prefeitura Municipal do Recife 
e os currículos culturais dos projetos e programas que a Rede vem investindo para 
formar os professores a partir da análise do discurso. Entendemos então, segundo 
Giroux (1999) que as pedagogias culturais agem tanto para a transformação como na 
perpetuação de pensamentos e que isto pode ser responsável pela valorização e ou 
desvalorização profissional e da identificação do professor com a docência.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada. Profissionalidade docente. Pedagogias 
culturais. 

ABSTRACT: The presente study is motivated by the professional experience acquired 
in the municipal education network os Recife, as a teacher in the basic studies, 
coordinator and trainer, where I went through diferente models and training places, 
tihis experience makes us question whether so many changes in the way of conceiving 
training, has contributed positively to the constitution of teaching professionalism. 
Our look at this research comes from post-structuralism and cultural studies. We will 
analyze the documents that govern the training policy of the Municipality of Recife and 
cultural curriculum of the projects and programs that the Network has been investing 
in to train teachers based on discourse analysis. We understand then, acording to 
Giroux (1999) that cultural pedagogies act both for the transformation and perpetuation 
of troughts and that this can be responsible for the professional valorization and/or 
devaluation and the teacher’s identification with teaching.

KEYWORDS: Continuing education. Teaching professionalism. Cultural pedagogies.
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Introdução 

O desejo por pesquisar acerca dessa temática justifica-se pela experiência profissional 
adquirida na rede municipal de ensino do Recife, como professora dos anos iniciais, passei por 
alguns modelos e locais diferentes de formação. Já aconteceram como a parceria da UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco) e parceiros de organizações externas, nas escolas que 
trabalhava, no CAP (Centro Administrativo Pedagógico), em hotéis com membros da secretaria 
de educação, participando de congressos e seminários, com palestrantes de universidades 
brasileiras e estrangeiras e na EFER (Escola de Formação de Professores). 

Como coordenadora pedagógica de uma escola dos anos iniciais, além de participar 
das formações propostas pela rede àqueles que ocupavam tal função, também acompanhava 
as que eram destinadas aos professores. Em 2013 assumi a função de formadora de matemática 
e fui lotada na EFER, para os professores dos anos iniciais sob a tutela do Instituto Qualidade no 
Ensino (IQE). 

Ao longo dessas experiências formativas percebi o calcificar de algumas concepções 
nos discursos de professores. Os mais fortes vinham dos colegas que tinham uma tendência a 
perceber a grande quantidade de programas e projetos de formação continuada como sufo-
cantes, ou, como costumavam dizer, “quantidade em detrimento da qualidade”. Por outro lado, 
alguns membros da equipe técnica mencionavam uma “cultura do reclamismo” por parte dos 
professores, que nunca estavam satisfeitos. 

Com relação ao excesso de projetos de formação, destacamos do artigo de Rose Hollister 
da Northwestern University, intitulado “Too Many Projects - How to deal with initiative overload”, 
para a página da revista “Harvard Business Review” em 2018, onde a autora pontua que o acúmulo 
de projetos pode levar a uma sobrecarga severa, refletindo em níveis baixos de aproveitamento 
da equipe. Já a historiadora Maria Luiza Marcílio pontuou no seu livro “História da Escola em São 
Paulo e no Brasil” de 2014, que o excesso de projetos para as escolas brasileiras e a consequente 
descontinuidade no sistema educacional tem trazido problemas ao ensino público. 

A formação continuada também tem sido tema frequente em fóruns nacionais e inter-
nacionais, dada sua importância para o estímulo à autonomia do professor e contribuição com 
uma prática crítico-reflexiva. Essa perspectiva tem sido defendida por autores como Nóvoa (1995); 
Freire (1996); Saviani (2000); Tardif (2002); Larrosa (2002), Mizukami (2002); Gatti (2008), entre outros. 

Autores como Giroux (1994); Freire (1996); Trend (1992); Steinberg (1997) Williams (1968) 
expoentes dos estudos culturais, nos levam a crer que os currículos dos programas e projetos 
adotados pela prefeitura para/como formação continuada dos professores fazem parte de uma 
pedagogia cultural que transgride ou vai muito além dos muros da escola, nascem de projetos 
políticos e estão estruturados pela dinâmica de um determinado querer social, tensionados a 
partir de disputas de poder, “forças que se impõem a todos os aspectos de nossas vidas”  (STEIN-
BERG 1997, p. 102), por meio da “educação” ou normatização e subjetivação. 
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Falando do impacto da formação continuada na carreira do professor Barreto (2016) 
destaca alguns problemas como: a relação pouco afetiva com os professores; a falta de coleti-
vidade; a falta de exemplo por parte dos docentes do curso; a desvalorização da docência; as 
lacunas de conhecimento sobre determinados temas emergentes e sobre problemas reais. Tais 
problemas podem levar a desmotivação e ou até a desistência da profissão. Podemos dizer então 
que a profissionalidade docente pode acabar sendo afetada pelos discursos. 

A prefeitura do Recife, assim como outras prefeituras do Brasil, vem investindo em 
pacotes de projetos e programas educacionais que demandam formação para sua utilização 
em sala de aula, inscrevendo-se como pacotes de formação continuada que, mas que algumas 
vezes, por diversos fatores, não chegam ao fim da vigência do contrato. A forma de conceber a 
formação continuada oferecida aos professores da rede municipal do ensino de Recife, nos leva 
a querer desvelar o que dizem os currículos formativos, a refletir sobre as diferentes concepções 
de educação e de atuação profissional (performances) que cada projeto/programa traz consigo. 

Como parte de nosso percurso teórico metodológico refletirmos sobre a profissionali-
dade docente a partir dos Estudos Culturais sob a lente pós-estruturalista. A partir da análise da 
política de ensino da referida rede de ensino, da análise dos currículos dos programas formativos 
adquiridos verificaremos os “discursos educativos” presentes nos artefatos culturais disponibiliza-
dos para e nas formações, as entrevistas semiestruturadas com professores participantes dessas 
formações também serão importantes. assim esperamos desvelar quais os valores presentes 
no contexto social que significam o ser professor da rede municipal do Recife, seja nos pacotes 
privados de formação, no discurso da política de formação continuada de professores ou nos 
discursos dos professores que delas participam.  

Sendo assim, este estudo tem por objetivo compreender como tem se constituído a 
profissionalidade docente a partir das propostas (currículos culturais) dos programas e projetos 
de formações continuadas em articulação com a política de ensino da própria Rede. Para tanto, 
definimos como objetivos específicos: (i) delinear a concepção de formação de professores a 
partir dos seus documentos oficiais; (ii) identificar que discursos formativos estão presentes nos 
modelos de projetos e programas adotados pela rede municipal de ensino do Recife?; (iii) verificar 
que performances são esperadas do professor; (iv) detectar, nos documentos, elementos que 
favorecem ou não a constituição da profissionalidade docente; (iv) identificar como os professores 
percebem a profissão docente a partir do formato de formação em serviço oferecido. 

A pedagogia cultural e sua relação com a formação continuada de professores 

Discutiremos a seguir a ideia de pedagogias culturais, debate presente nos Estudos 
Culturais, que tem contribuído com a ampliação da ideia de cultura, vista pelo senso comum 
apenas como manifestações artísticas e festejos de uma determinada coletividade, mas que 
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como veremos, influencia, nos modos de viver e agir das pessoas que estão inseridas em um 
dado contexto social. 

Giroux (2004) acredita que a cultura é “a esfera primária onde indivíduos, grupos e institui-
ções engajam-se na arte de traduzir as diversas e múltiplas relações que medeiam a vida privada 
e as questões públicas (GIROUX, 2004b, p. 62). Nesse debate, a pedagogia torna-se protagonista, 
uma vez que, segundo ele, “a pedagogia é fundamental para qualquer noção viável de política 
cultural e {que} os estudos culturais são cruciais para qualquer noção viável de pedagogia” (GI-
ROUX, 2004b, p. 62). Em seus escritos o autor evidencia que seu interesse nos EC visa mostrar

{...} como os processos de aprendizagem constituem os mecanismos políticos através 
dos quais as identidades são formadas e os desejos mobilizados, e como as experiên-
cias assumem formas e significados dentro e através de condições coletivas e de forças 
maiores que constituem o reino do social (GIROUX, 2004b, p. 62-63).

David Trend definiu a cultura “como um instrumento através do qual as pessoas se lo-
calizam, analisam seus ambientes e formulam planos para o futuro” (TREND, 1992, p. 7). Nessa 
direção, a pedagogia increve-se como uma “ação profundamente política”. 

O autor destaca que os significados são também questão de interpretação, construtos 
importantes para o marxismo, como poder, formação social e luta de classes, devem ser vistos 
com novas lentes. A partir desse entendimento, é possível inferir que é papel não só do professor, 
mas dos profissionais da educação refletir a respeito das estruturas institucionais discursivas em 
que estão inseridos.  

No pós guerra, Gramsci refletiu bastante acerca da pedagogia e da cultura e passou a 
perceber as mudanças sociais como processos de aprendizagem argumentado, diferentemente 
de Marx, que toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação educativa. De acordo 
com Trend (1992) Gramsci descreveu o processo político no qual os cidadãos são socializados 
para reconhecer e validar o poder do Estado, a partir de aparelhos ideológicos como ambiente 
de trabalho, escolas, igrejas, museus, entre outros. Em contrapartida, Pierre Bourdieu, não re-
conhecia a escola como espaço produtor de um processo político, de aprendizagem, mas de 
reprodução e subjetivação. Para ele a escola é uma microssociedade, já que reproduzia em nível 
micro as relações que se davam no macrossistema. 

Com os Estudos Culturais em Educação também foi possível ampliar a noção de lugares 
de aprendizagem, central para o conceito de pedagogias culturais. O livro Places of Learning (Lu-
gares de Aprendizagem), de Elizabeth Ellsworth (2005) contribuiu para essa construção. Trata-se 
do entendimento de que os processos educativos extrapolam o âmbito escolar. 

Em seus escritos Basil Bernstein (2001), ressaltou que estamos diante de uma “sociedade 
totalmente pedagogizada”, e Raymond Williams (1968), argumentou que, a partir de diferentes 
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instituições e espaços, a sociedade vive em um processo de educação permanente.
 No Brasil um ponto de partida reconhecido mundialmente para os Estudos Culturais 

é o conceito de “pedagogia crítica” utilizado por Freire, principalmente no livro “Pedagogia do 
Oprimido” (1970) e explicitado por Giroux (1994) no já mencionado artigo “Doing Cultural Studies: 
youth and the challenge of pedagogy”, onde expõe a compreensão  de que as pedagogias crí-
ticas são uma prática cultural, além de um conjunto de técnicas e habilidades. Ela se ocupa da 
produtividade de artefatos culturais e denuncia as formas de ideologia e dominação presentes 
nos discursos e nas representações que produzem. 

É importante mencionar que os artefatos que ditam regras e reforçam estereótipos, por 
exemplo, também dão condições, mediante análise prévia das narrativas, colocar sob suspeita 
suas verdades. São eles documentos, materiais escritos, publicidade, filmes, músicas, entre 
outros artefatos são pedagógicos, “educam”, e é por meio deles, que a política cultural tem se 
exercido na prática, posicionando os sujeitos. É através da crítica às suas representações que 
pode-se ampliar a compreensão do contexto social e cultural em que estamos inseridos e 
consequentemente desenvolver estratégias de resistência e transformação.

O conceito de Pedagogia Cultural reforça a ideia de que a cultura opera de forma pe-
dagógica. Importante reforçar que a efetivação dessas ideologias é ainda mais eficaz a partir 
da atuação de educadores (intelectuais) politicamente engajados nas pautas culturais (política 
cultural). Tal compreensão, só é possível a partir da análise do contexto sociocultural, quando 
se amplia o olhar para compreender o que se passa além da escola e prestar atenção as forças 
que estão atuando para que determinado contexto se invente, estabeleça ou (re)forme.             

Algumas considerações

Os resultados das pesquisas encontradas apontam que ainda é difícil superar a dicoto-
mia existente entre a teoria apreendida na formação inicial e a prática vivenciada dia a dia pelos 
professores e que a formação continuada é uma proposta de longo prazo a ser vivenciado em 
um processo contínuo que deve trazer satisfação ao professor na vivência de sua prática. As 
formações oferecidas em serviço também devem apresentar uma proposta inovadora de qua-
lificação que contribua tanto para o seu aperfeiçoamento como para a valorização, propõem 
acolher reivindicações e proposições dos trabalhadores da educação. 

As pesquisas também apontam para a importância da participação maciça de profes-
sores onde todos se envolvam de maneira colaborativa, para a necessidade da oferta sistemá-
tica da formação continuada a fim de superar grande parte das dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais de educação, dia a dia, advindas da dicotomia entre teoria e prática com propostas 
que para além da formação em massa trate das singularidades de cada realidade escolar e assim 
contribua positivamente com a prática docente. 
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Embora não explicitamente, já que nenhum dos trabalhos propõe como foco a pro-
fissionalidade docente, os resultados apontam para que haja um esforço para uma formação 
contínua oferecida de forma sistemática, que prime pela reflexão da prática e que contribua 
qualitativamente para profissionalidade docente e assim, ressaltará o desejo de ser e continuar 
sendo professor. 

Propomo-nos então a entender a pedagogia cultural por trás dos programas de formação 
continuada que como vimos a partir das pesquisas aproximam a formação continuada dos con-
ceitos explorados por Giroux, questões que envolvem ideologia, cultura e o papel do professor. 

Entendemos que a relação entre pedagogia crítica e os estudos culturais é importante 
na medida em que permite aos educadores, teorizar analiticamente as produções culturais de 
representações e desejos, que tem se difundido dentro das relações de poder e saber, a partir, 
principalmente dos docentes “intelectuais públicos” (GIROUX, 1994). 

Podemos dizer então, que analisar as pedagogias criticamente, é uma “ação pedagógica 
politicamente engajada”, onde o papel do educador está estreitamente ligado a um processo 
de transformação da realidade sociocultural. 
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PANDEMIA DE COVID-19 E RENDA, TRABALHO E LAZER DO DOCENTE 
UNIVERSITÁRIO

Vagner Miranda Conceição
Robert Marra

RESUMO: A pandemia trouxe impactos sociais e econômicos que reestruturaram a 
vida como um todo, trazendo preocupações acerca do tempo, do lazer e da renda 
mensal do professor universitário. O objetivo desse trabalho é analisar a relação ren-
da, tempo de trabalho e de lazer do professor universitário durante a pandemia de 
COVID-19. Dados de 587 docentes foram coletados via Google Forms sobre tempo 
de lazer e de trabalho e renda e analisados via estatística descritiva. O engajamento 
no trabalho compromete o tempo de lazer, pois no contexto pandêmico é necessário 
esforço para manter o ensino de qualidade, garantir a subsistência dos dependentes 
e evitar o desligamento. Refletir sobre renda, trabalho e lazer é essencial para com-
preender os impactos dessa relação, seja durante a pandemia ou não.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. COVID-19. Renda. Professor universitário.

ABSTRACT: The pandemic brought social and economic impacts that restructured life 
as a whole, raising concerns about time, leisure and the university professor’s monthly 
income. The objective of this work is to analyze the relationship between income, work 
and leisure time of university professors during the COVID-19 pandemic. Data from 
587 professors were collected via Google Forms on leisure and work time and income 
and analyzed using descriptive statistics. Engagement at work compromises leisure 
time, as in the pandemic context, an effort is needed to maintain quality education, 
guarantee the subsistence of dependents, and avoid disconnection. Reflecting on 
income, work and leisure is essential to understand the impacts of this relationship, 
whether during the pandemic or not.

KEYWORDS: Leisure. COVID-19. Income. College professor.

Introdução

A pandemia de COVID-19 trouxe diversos impactos para a população mundial. As dinâ-
micas sociais de deslocamento para trabalho, lazer e realização de atividades diversas sofreram 
alterações (Rodrigues et al., 2022). Transformações estruturais nos contextos de trabalho foram 
percebidas e surge, então, home-office. 
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A pandemia impactou fortemente a economia mundial (Zhuo & Zacharias, 2020) e, no 
contexto brasileiro, acentuou a já existente crise econômica. As medidas para contenção do 
vírus impactaram a vida no que tange a reorganização das rotinas; diminuição da socialização; 
maior demanda de atividades domésticas, especialmente, às mulheres; elevação do medo de 
se contaminar e de perder o emprego ou reduzir os rendimentos mensais (Rodrigues et al., 2022). 

Dentre as várias atividades laborais que se mantiveram durante a pandemia, a tarefa 
do ensino superior, via home-office, se efetiva. Os ajustes para a realização do trabalho, ministrar 
aulas, trouxe impactos diversos para o cotidiano do professor, que dentro de casa, entrelaçou 
todas as atividades e ocupações diárias, comprometendo o tempo e seus limites (Silva et al., 2021).

O lazer foi residencializado e minimamente vivenciadas num tempo limitado, podendo 
comprometer a satisfação do professor com o trabalho (Silva et al., 2021). A saber, o estar em 
casa, como única solução e/ou opção, também foi potencializado pela redução da renda men-
sal, aliando as crises econômicas e sanitárias com as limitações e as barreiras ao lazer (Pedrão 
& Uvinha, 2017), que merecem atenção nesse contexto. No entanto, no contexto pandêmico, 
efetiva-se ainda o aumento da demanda de trabalho e, em alguns casos, a diminuição a renda, 
fatores que, em conjunto com o primeiro, podem impactar no lazer do docente do ensino supe-
rior. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar a relação renda, tempo de trabalho e de 
lazer do professor universitário durante a pandemia de COVID-19.

 Método

Essa é uma pesquisa exploratória de natureza quali-quantitativa que coletou dados 
de 587 professores universitários brasileiros através de um formulário GoogleForms com itens 
fechados sobre perfil socioeconômico, trabalho, lazer e renda. Os dados foram organizados via 
Microsoft Excel e analisados via estatística descritiva.

Resultados e discussão

Participaram do estudo 587 professores - 233 homens (39,7%) e 354 mulheres (60,3%), 
com média de idade de 45,4 e de 47 anos para mulheres e homens, respectivamente. Dentre os 
professores, 455 (77,4%) possuem doutorado completo, 444 (75,4%) são brancos, 382 (65,2%) são 
casados ou estão em união estável, 156 (26,5%) possuem renda familiar entre 10 e 15 salários-
mínimos (SM), 341 (58,0%) dividem a moradia com até duas pessoas e 564 (96,1%) moram em 
área urbana (TABELA 1).
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TABELA 1 – Perfil socioeconômico

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

Entre os participantes da pesquisa, 448 (76,3%) lecionam unicamente em instituição 
federal, 443 (75,5%) disseram que a demanda de trabalho aumentou durante a pandemia, 269 
(50,4%) dedicaram entre 8 e 12 horas diárias ao trabalho e 324 (55,2%) disseram que o tempo de 
lazer diminuiu (TABELA 2).

Item Masculino (%) Feminino (%) Total 

Escolaridade 
Especialização  11 (4,7) 10 (5,9) 21 (3,6) 
Mestrado 46 (19,7) 65 (18,4)  111 (19) 
Doutorado  176 (75,5) 279 (78,8) 455 (77,4) 

Cor 

Amarela - 4 (1,1) 4 (0,8) 
Branca 182 (78,1) 262 (74) 444 (75,4) 
Indígena  2 (0,9) - 2 (0,3) 
Parda 41 (17,6) 78 (22) 119 (20,4) 
Preta 8 (3,4) 10 (2,8) 18 (3,1) 

Estado civil 

Casado / União estável  165 (70,8) 217 (61,3) 382 (65,2) 
Solteiro 45 (19,3) 79 (22,3) 124 (21) 
Viúvo 1 (0,5) 3 (0,8) 4 (0,8) 
Separado / Divorciado 22 (9,4) 55 (15,5) 77 (13) 

Renda familiar 
mensal 

Até 1 SM 1 (0,5) - 1 (0,2) 
Entre 1 e 3 SM 7 (3) 4 (1,1) 11 (1,9) 
Entre 3 e 5 SM 11 (4,7) 17 (4,8) 28 (4,8) 
Entre 5 e 7 SM 15 (6,4) 31 (8,7) 46 (8) 
Entre 7 e 10 SM 56 (24) 82 (23,2) 138 (23,6) 
Entre 10 e 15 SM 56 (24) 100 (28,2) 156 (26,5) 
Entre 15 e 20 SM 44 (18,9) 74 (20,9) 118 (20) 
Acima de 20 SM 39 (16,7) 35 (9,8) 74 (12,5) 
Prefiro não dizer 4 (1,7) 11 (3,1) 15 (2,5) 

Divisão de 
moradia 

Moro sozinho 30 (12,9) 53 (14,9) 55,2 (14,1) 
Entre 2 e 3 pessoas 131 (56,2) 210 (59,4) 230,4 (58,1) 
4 ou mais 72 (30,9) 91 (25,7) 163(26,8) 

Tipologia 
municipal 

Urbana 226 (97) 338 (95,5) 564 (96,1) 
Rural  7 (3) 16 (4,5) 23(3,9) 

 
 
 

Item Masculino (%) Feminino (%) Total 

Tipologia 
institucional 

Federal  162 (69,5) 286 (80,8) 297,7 (76,3) 
Estadual 16 (6,9) 27 (7,6) 43 (7,3) 
Privada 48 (20,6) 32  (9) 80 (13,6) 
Mais de uma instituição 7 (2,9) 9 (2,4) 16 (2,5) 

Demanda de 
trabalho atual 

Mesma demanda de trabalho 
antes e durante a pandemia. 40 (17,2) 58 (16,4) 98 (16,7) 

Maior do que antes da 
pandemia. 171 (73,4) 272 (76,8) 443 (75,5) 

Menor do que antes da 
pandemia. 22 (9,4) 24 (6,8) 46 (7,8) 

Tempo diário de 
trabalho durante 

a pandemia 

Até 6 horas 47 (20,2) 63 (17,8) 110 (18,7) 
Entre 6 e 8 horas 58 (24,9) 95 (26,8) 153 (26,1) 
Entre 8 e12 horas 106 (45,5) 163 (46) 269 (45,8) 
Acima de 12 horas 22 (9,4) 33 (9,2) 55 (9,4) 

Tempo de lazer 
atual, durante a 

pandemia 

O tempo de lazer não existe, 
antes e durante a pandemia. 7 (3) 14 (3,9) 21 (3,5) 

O tempo de lazer aumentou. 22 (9,4) 27 (7,6) 49 (8,5) 
O tempo de lazer diminuiu. 153 (65,7) 271 (76,5) 424 (72,2) 
O tempo de lazer é o mesmo 
de antes da pandemia. 51 (21,9) 42 (11,9) 93 (15,8) 
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TABELA 2 – Frequência de respostas sobre trabalho e lazer

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

Em trabalho anterior com professores universitários, resultados próximos sobre demanda 
de trabalho e tempo diário de trabalho e tempo de lazer durante a pandemia foram encontrados 
(Conceição, 2021). A pandemia potencializou o empenho em algumas atividades desenvolvidas 
pelos professores, a saber: alta exigência cognitiva, mais de 40 horas semanais de trabalho, le-
cionar, pesquisar, participar de reuniões e orientar estudantes, exigindo mais tempo do professor 
universitário (Silva et al., 2021). A associação e o entrelaçamento das demandas profissionais e 
do lar, consumindo mais tempo do professor, transformam a rotina de estar em casa em uma 
rotina de cumprir obrigações no contexto pandêmico. 

Como consequência, o tempo que seria dedicado ao lazer deixa de existir e/ou é su-
primido pela realização de outras atividades obrigatórias, em especial o trabalho. O medo de 
perder o emprego e comprometer as necessidades financeiras pode ser um dos fatores que 
potencializam esse engajamento do professor nas atividades laborais (Clemente & Stoppa, 2020). 
Silva et al. (2021) aponta que o lazer pode auxiliar no alívio das tensões oriundas do trabalho, 
contribuindo para a produção de efeitos positivos sobre a saúde física e mental. No entanto, 
essa recuperação fica comprometida durante a pandemia, pois o lazer em casa não substitui os 
benefícios da experiência ao ar livre (Zhuo & Zacharias, 2020).

Item Masculino (%) Feminino (%) Total 

Escolaridade 
Especialização  11 (4,7) 10 (5,9) 21 (3,6) 
Mestrado 46 (19,7) 65 (18,4)  111 (19) 
Doutorado  176 (75,5) 279 (78,8) 455 (77,4) 

Cor 

Amarela - 4 (1,1) 4 (0,8) 
Branca 182 (78,1) 262 (74) 444 (75,4) 
Indígena  2 (0,9) - 2 (0,3) 
Parda 41 (17,6) 78 (22) 119 (20,4) 
Preta 8 (3,4) 10 (2,8) 18 (3,1) 

Estado civil 

Casado / União estável  165 (70,8) 217 (61,3) 382 (65,2) 
Solteiro 45 (19,3) 79 (22,3) 124 (21) 
Viúvo 1 (0,5) 3 (0,8) 4 (0,8) 
Separado / Divorciado 22 (9,4) 55 (15,5) 77 (13) 

Renda familiar 
mensal 

Até 1 SM 1 (0,5) - 1 (0,2) 
Entre 1 e 3 SM 7 (3) 4 (1,1) 11 (1,9) 
Entre 3 e 5 SM 11 (4,7) 17 (4,8) 28 (4,8) 
Entre 5 e 7 SM 15 (6,4) 31 (8,7) 46 (8) 
Entre 7 e 10 SM 56 (24) 82 (23,2) 138 (23,6) 
Entre 10 e 15 SM 56 (24) 100 (28,2) 156 (26,5) 
Entre 15 e 20 SM 44 (18,9) 74 (20,9) 118 (20) 
Acima de 20 SM 39 (16,7) 35 (9,8) 74 (12,5) 
Prefiro não dizer 4 (1,7) 11 (3,1) 15 (2,5) 

Divisão de 
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Moro sozinho 30 (12,9) 53 (14,9) 55,2 (14,1) 
Entre 2 e 3 pessoas 131 (56,2) 210 (59,4) 230,4 (58,1) 
4 ou mais 72 (30,9) 91 (25,7) 163(26,8) 
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Rural  7 (3) 16 (4,5) 23(3,9) 
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Estadual 16 (6,9) 27 (7,6) 43 (7,3) 
Privada 48 (20,6) 32  (9) 80 (13,6) 
Mais de uma instituição 7 (2,9) 9 (2,4) 16 (2,5) 

Demanda de 
trabalho atual 

Mesma demanda de trabalho 
antes e durante a pandemia. 40 (17,2) 58 (16,4) 98 (16,7) 

Maior do que antes da 
pandemia. 171 (73,4) 272 (76,8) 443 (75,5) 

Menor do que antes da 
pandemia. 22 (9,4) 24 (6,8) 46 (7,8) 

Tempo diário de 
trabalho durante 

a pandemia 

Até 6 horas 47 (20,2) 63 (17,8) 110 (18,7) 
Entre 6 e 8 horas 58 (24,9) 95 (26,8) 153 (26,1) 
Entre 8 e12 horas 106 (45,5) 163 (46) 269 (45,8) 
Acima de 12 horas 22 (9,4) 33 (9,2) 55 (9,4) 

Tempo de lazer 
atual, durante a 

pandemia 

O tempo de lazer não existe, 
antes e durante a pandemia. 7 (3) 14 (3,9) 21 (3,5) 

O tempo de lazer aumentou. 22 (9,4) 27 (7,6) 49 (8,5) 
O tempo de lazer diminuiu. 153 (65,7) 271 (76,5) 424 (72,2) 
O tempo de lazer é o mesmo 
de antes da pandemia. 51 (21,9) 42 (11,9) 93 (15,8) 
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A renda mensal familiar de 181 professores (30,8%) sofreu alteração durante a pande-
mia, aumentando para 3,9% e diminuindo para 26,9% do grupo pesquisado. Para 14 professores 
(60,9%) a renda aumentou em até 20% e diminuiu na mesma proporção para 88 docentes (55,7%). 
392 professores (66,8%) possuem dependentes da renda familiar. Dentre os docentes, 103 (17,5%) 
possuem outra atividade profissional, para além da docência e, desse grupo, 54 professores 
(52,4%) dedicam mais de 12 horas por dia a essa outra atividade (TABELA 3).

TABELA 3 – Frequência de respostas sobre renda familiar e outra atividade pro-
fissional

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração dos autores.

O engajamento em outra atividade profissional pode ser entendido como um meio de 
inserção à um novo padrão social ou uma maneira de melhorar os rendimentos mensais para 
garantir dignidade na subsistência (Soutto Mayor & Isayama, 2017). Tal item, nos contextos pandê-
mico e de crise econômica brasileira, merece atenção já que desemprego e redução da renda foi 
uma recorrente nesse período, implicando preocupações diversas sobre a manutenção da renda 
mensal, podendo impactar no bem-estar do professor (Zhuo & Zacharias, 2020). Ressalta-se que, 
múltiplos vínculos trabalhistas são indicadores de sobrecarga ocupacional (Silva et al., 2021) e, 
somado aos estressores pandêmicos, podem intensificar ainda mais esse excesso de trabalho. 

Item Masculino (%) Feminino (%) total 

Alteração de 
renda familiar 

Aumentou  13 (5,6) 10 (2,8) 23 (3,9) 
Diminuiu 76 (32,6) 82 (23,2) 158 (26,9) 
Se manteve 143 (61,4) 261 (73,7) 404 (68,8) 
Prefiro não dizer 1 (0,4) 1 (0,3) 2 (0,4) 

Percentual de 
aumento de 

renda 

Em até 20% 9 (69,4) 5 (50) 14 (60,9) 
Entre 21% e 40% 1 (7,6) 3 (30) 4 (17,4) 
Entre 41% e 60% 1 (7,6) - 1 (4,3) 
Entre 61% e 80% 2 (15,4) 1 (10) 3 (13,1) 
Acima de 80% - 1 (10) 1 (4,3) 

Percentual de 
diminuição de 

renda 

Em até 20% 38 (50) 50 (61) 88 (55,7) 
Entre 21% e 40% 26 (34,2) 25 (30,5) 51 (32,3) 
Entre 41% e 60% 10 (13,2) 6 (7,3) 16 (10,1) 
Entre 61% e 80% 1 (0,1) 1 (0,1) 2 (1,2) 
Acima de 80% - - - 
Prefiro não dizer 1(0,6) - 1 (0,6) 

Dependentes da 
renda familiar 

Sim 152 (65,2) 240 (67,8) 392 (66,8) 
Não 81 (34,8) 114 (32,2) 195 (33,2) 

Outra atividade 
profissional 

Sim 47 (20,2) 56 (15,8) 103 (17,5) 
Não 186 (79,8) 298 (84,2) 484 (82,5) 

Tempo diário 
para outra 
atividade 

profissional 

Até 6 horas 6 (12,8) 11 (19,6) 17 (16,5) 
Entre 6 e 8 horas 4  (8,5) 6 (10,7) 10 (9,7) 
Entre 8 e 12 horas 12 (25,5) 10 (17,8) 22 (21,3) 
Acima de 12 horas 25 (53,2) 29 (51,8) 54 (52,4) 
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Nível de escolaridade e tempo para o lazer possuem uma relação inversamente pro-
porcional e, no caso dos professores universitários, com acúmulo de atividades a serem desen-
volvidas, é notável a redução do tempo de lazer. Associando os tempos de trabalho - docência 
e segunda atividade - há de se refletir sobre a qualidade das tarefas desenvolvidas e como o 
tempo se transformou no maior limitador para a vivência dessa dimensão da vida, em especial 
para as mulheres, devido às jornadas duplas (Silva et al., 2021; Soutto Mayor et al., 2020). 

Outra relação importante com a renda é a presença de dependentes, que, na preocupa-
ção de manter a subsistência desses sujeitos, existe uma tendência e/ou necessidade a procura 
de outras maneiras para melhorar e/ou manter os rendimentos mensais. Priorizar o trabalho é uma 
tendência entre adultos, pois existe uma responsabilidade para suprir as demandas econômicas 
pessoais e daqueles que dependem dos sujeitos dessa fase da vida (Conceição, 2021). Ademais, 
para além da dimensão financeira, o tempo que poderia ser usufruído em lazer, é doado para a 
atenção e o cuidado de outras pessoas que compartilham a casa.

Considerações finais

As barreiras para o lazer – tempo e renda – foram potencializadas pela pandemia. O 
empenho para manter a qualidade do ensino é o mesmo para evitar o desligamento do tra-
balho. As necessidades de manter o padrão de vida são paralelas às de manter a subsistência 
de dependentes. O tempo que seria dedicado ao lazer é substituído por engajamento laboral, 
comprometendo essa dimensão da vida, em especial das mulheres. É essencial um olhar para 
o contexto laboral do professor universitário para compreender os impactos da relação renda, 
trabalho e lazer, seja durante a pandemia ou não. 
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CURRÍCULO CULTURAL E (RE)PRODUÇÃO DE MODOS DE SER TORCEDOR

Mauro Lúcio Maciel Júnior

RESUMO: este estudo busca investigar uma torcida organizada como espaço forma-
tivo capaz de influenciar a subjetividade de seus integrantes. A metodologia combina 
pesquisas bibliográfica e de campo, contendo revisão de literatura, observação par-
ticipante e entrevistas semiestruturadas, valendo-se da análise de discurso para a 
apreciação dos dados. Como resultados, vê-se os torcedores com comportamentos 
próximos aos sentidos valorizados pelo grupo. Assim, acabam (re)produzindo modos 
específicos de ser.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogias culturais. Futebol. Torcer.

ABSTRACT: this study investigates an organized support as a formative space capable 
of influence the subjectivity of its members. The methodology combines bibliographic 
and field research, containing literature review, participant observation and semi-
structured interviews, using discourse analysis for data analysis. As a result, we see 
the fans with close behaviors to the senses valued by the group. That way they end 
up (re)producing specific ways of being.

KEYWORDS: Cultural pedagogies. Soccer. Support.

Introdução

No trabalho ora apresentado, busco entender o futebol enquanto um espaço formativo, 
capaz de atuar na construção de modos de ser e de estar no mundo. Para tanto, tomo a cultura 
como algo que extrapola os domínios da erudição, das tradições literárias, artísticas e dos pa-
drões estéticos elitizados (Costa, Silveira & Sommer, 2003), a fim de tomar esse esporte como 
um artigo diretamente conectado a esse termo, com potencial de interferir de forma significativa 
na vida das pessoas. 

Partindo da noção de que os torcedores podem ser visualizados como sujeitos que são 
produzidos em diferentes jogos e situações (Bandeira & Seffner, 2013), volto meus esforços às 
torcidas organizadas, tentando compreender os papeis desses grupamentos na construção de 
maneiras específicas de vivenciar o futebol. Caracterizadas por apresentarem modos particulares 
de manifestar o torcer, tais torcidas formam grupos de sociabilidade compostos por indivíduos 
que se unem pela aproximação com ideias e valores em comum, que acabam por estabelecer 
uma certa identidade entre si. 
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Como consequência, as torcidas organizadas constituem espaços formativos capazes 
de produzir indivíduos que propagam modos específicos de ser torcedor. As manifestações de 
seus integrantes, por sua vez, “ao invés de criações espontâneas”, fazem parte de uma espécie 
de “aprendizado dos torcedores organizados”, que acabam demonstrando um jeito ritualizado 
de se colocar no mundo (Teixeira, 1998, p. 93).

Fruto de um trabalho que buscou entender sobre a construção das subjetividades de 
indivíduos que se integram aos grupamentos citados, a presente investigação se materializou 
através da incursão junto a um grupo chamado “Movimento 105 Minutos101”. Inspirado em torcidas 
conhecidas como barras, que são tradicionalmente presentes em países da América Hispânica, 
procurei conhecer os aspectos que permeavam a subjetivação de seus integrantes, buscando 
respostas para os seguintes questionamentos: como são os torcedores que se deseja formar 
dentro do Movimento 105 Minutos? Quais são os conteúdos presentes nesses processos de for-
mação? De que modo os saberes são transmitidos? Que significados eles carregam?

Procedimentos metodológicos

A fim de alcançar os objetivos propostos, percorri um caminho constituído pela combi-
nação entre pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Sobre o trabalho bibliográfico, utilizei 
aportes teóricos dos Estudos Culturais e dos estudos curriculares, notadamente de suas teorias 
pós-críticas, juntamente com um aprofundamento em questões relativas ao futebol, às torcidas 
organizadas e, de forma mais específica, aos modos de torcer das barras. 

No que se refere à pesquisa de campo, inspirado no que May (2004) diz sobre a obser-
vação participante, iniciei a imersão junto ao Movimento 105 buscando estabelecer conexões 
com as pessoas inseridas no grupo, ao mesmo tempo em que procurava me manter atento às 
relações constituídas no ambiente onde a pesquisa era feita. No desenrolar dessa etapa, estive 
acompanhando a torcida ao longo de 8 meses, me fazendo presente em 14 jogos do Clube 
Atlético Mineiro como mandante, na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018. 

Paralelamente, foram sendo realizadas as entrevistas semiestruturadas, de modo a 
complementar os entendimentos formulados a partir das observações. Dez sujeitos participaram 
dessa etapa do estudo, sendo oito do sexo masculino e dois do sexo feminino, a fim de manter 
uma proporção próxima àquela encontrada para homens e mulheres no interior da torcida102.

No tratamento e apreciação dos dados, foram estabelecidos diálogos entre o material 
teórico e as informações extraídas através das entrevistas e das observações de campo. Para 
tanto, utilizei dos elementos discursivos coletados e os submeti a uma análise baseada nas 

101 Ao longo do texto, também adotarei as denominações “Movimento 105” e “105”, para me referir a 
esse grupo.

102 A representação das falas desses torcedores foi feita a partir do código formado pela letra T, segui-
da de um hífen e de um algarismo de 1 a 10 (ex.: T-1, T-2, T-3...T-10).
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teorias do discurso com inspiração nos trabalhos de Michel Foucault. Tal escolha se justifica na 
compreensão de que, a teoria do referido autor está diretamente ligada à tentativa de se produzir 
entendimentos sobre a constituição do sujeito social (Pinto, 1989).

Estudos culturais, subjetivação e pedagogias não escolares

Tomando por base produções inseridas em perspectivas acadêmicas baseadas nos 
Estudos Culturais, entendo os processos de subjetivação dos torcedores como elemento central 
no desenvolvimento do estudo ora apresentado. Partindo do entendimento de que a cultura deve 
ser entendida “como o modo de vida global de uma sociedade” (Silva, 2003, p. 131), os trabalhos 
com essa vertente rompem com uma noção que reduz o cultural à vivência de práticas eruditas, 
abrindo espaços para abordagens que valorizam investigações sobre diferentes empreendimen-
tos populares (Costa, Silveira & Sommer, 2003).

Nesse sentido, tais estudos têm se constituído como “um lugar de encontros e partilhas 
de saberes, métodos e experiências de investigadores de diversas áreas, que têm em comum um 
interesse particular pelas questões culturais” (Baptista, 2012a, p. 8). Contando com uma diversi-
dade de pensamentos e modos de agir, buscam contestar os limites construídos em diferentes 
vivências cotidianas, evidenciando e desnaturalizando ideias pré-concebidas acerca de questões 
que envolvem elementos como raça, gênero e classe social (Baptista, 2012b). 

A partir dessas concepções, os Estudos Culturais contribuem para dar vida a uma nova 
forma de trabalhar com a cultura, ao mesmo tempo em que amplificam o papel desse ele-
mento na vida social e na formação das pessoas como sujeitos em uma sociedade. Há, assim, 
uma diminuição da centralidade atribuída ao trabalho e à produção na constituição de cada ser, 
ao mesmo tempo em que se enfatiza o papel de variados discursos que “encorajam, incitam, 
estimulam e disciplinam os sujeitos, e as lutas simbólicas pela hegemonia de formas de olhar” 
(Adelman, 2006, p. 7). 

Com base no que Paraíso (2001) diz sobre produções centradas em processos pedagógi-
cos fora do ambiente escolar, busco referências para visualizar um currículo cultural relacionado 
às vivências dos torcedores organizados. Abrindo caminho para entendimentos que envolvem o 
conceito de uma chamada pedagogia cultural, os empreendimentos que focalizam a existência 
de práticas educativas em variados âmbitos sociais têm mostrado que, além da instituição escolar, 
há outros espaços que funcionam como produtores de conhecimentos e saberes (Sabat, 2001). 

O Movimento 105 e o currículo que (re)produz modos de ser torcedor

Criado no ano 2006, o Movimento 105 Minutos teve, desde seus primórdios, a intenção 
de ocupar um espaço particular em meio à torcida do Atlético, resgatando aquela que seria uma 
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de suas principais características: o apoio incondicional ao Galo103. Adicionalmente, definiram um 
ideal que serviria de referência para a escolha do nome “Movimento 105 Minutos”: a união de 
torcedores dispostos cantar pelo Atlético ininterruptamente, ao longo dos 90 minutos de jogo 
e dos 15 de intervalo.

Para isso, inspiraram-se em coletivos de torcedores presentes em países vizinhos ao 
Brasil, tradicionalmente conhecidos como barras ou hinchadas, que são celebrados como gru-
pos que carregam princípios de “apoio incondicional ao time” e de “canto coletivo ininterrupto ao 
longo do jogo, independente do resultado adverso ou favorável” (Buarque de Hollanda, 2009, p. 
5). Portando um modo de torcer festivo e engajado, essas torcidas ofereceram influências impor-
tantes para a constituição do Movimento 105 Minutos e do currículo que forma seus integrantes.

Tendo como referência o amor incondicional ao Galo, o apoio ininterrupto durante os 
jogos e o jeito festivo de se manifestar nos estádios, essa ideologia une os integrantes do Mo-
vimento 105 em torno de uma mesma identidade. Afirmada, justificada e (re)produzida pelos 
torcedores, ela caracteriza as ações e os discursos desses indivíduos durante a vivência do 
torcer. De forma objetiva, pode ser vista nos cânticos, nos materiais e nos modos de agir dos 
componentes do grupo.

Representando um meio para expressar a paixão e o devotamento pelo Clube Atléti-
co Mineiro, as músicas se constituem como uma marca registrada do Movimento 105 Minutos. 
Tanto pelas letras, quanto pelo ritmo cadenciado e instrumentos utilizados para tocá-las, elas 
exercem destaque nas festas da torcida nas arquibancadas, sendo reconhecidas e valorizadas 
pelos integrantes do grupo. 

Ao analisar os discursos veiculados nessas canções, percebe-se que a maior parte de-
las é constituída por palavras que buscam transmitir força aos jogadores do Atlético, ao mesmo 
tempo em que descrevem o atleticano como um torcedor fiel e apaixonado. Entretanto, ainda 
que com frequência minoritária, há cânticos dedicados à demarcação da rivalidade com uma 
equipe rival, valendo-se, comumente, de violência simbólica expressa através de provocações 
com caráter heteronormativo e homofóbico.

Passando a questões referentes às interações entre os integrantes da torcida, um aspecto 
semelhante pode ser observado. Para além do maior número de homens entre os sujeitos que 
compõem o Movimento 105, há diferenças nos papeis exercidos por esses indivíduos dentro do 
grupo. Entretanto, tais condições não representam temas centrais dentro do grupo. Inspirados 
pelo ideal de fidelidade incondicional ao Atlético, todos os torcedores são convocados a se 
comprometerem com as necessidades do Movimento 105, o que acaba por minimizar possíveis 
conflitos entre seus membros. 

103 Galo é uma denominação comumente utilizada para fazer menção ao Clube Atlético Mineiro, tendo 
como referência o animal que se estabeleceu como sendo mascote do clube.
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Nesse contexto, ir a campo representa a possibilidade de vivenciar situações diretamente 
relacionadas aos ideais da torcida, visto que as manifestações de apoio ao Atlético constituem 
um elemento fundamental em meio aos anseios dos participantes dessa torcida. Através de can-
tos e gestos, eles buscam manifestar o amor que sentem pelo Galo, utilizando representações 
que eles imaginam se aproximar dos modos de torcer característicos das barras. Guiados por 
essas noções, os membros do Movimento 105 procuram cantar do início ao fim do jogo, sem se 
importarem com o placar ou com o desempenho do Atlético dentro de campo. 

Considerações finais

Ao se pensar no currículo envolvido com o processo de subjetivação dos torcedores 
do Movimento 105, o amor e o apoio incondicional ao Galo, juntamente com o jeito festivo de 
manifestar o torcer, parecem ser as molas propulsoras dos comportamentos desses indivíduos. 
Nesse sentido, participação na barra do Galo pode ser vista como um instrumento utilizado para 
amplificar e ressignificar a expressão do sentimento de ser atleticano. 

Com a expectativa de se apresentarem como seres apaixonados, dispostos a empurrar 
e a vibrar pelo Atlético em qualquer situação, encontram, no Movimento 105, um espaço propício 
para manifestar esses anseios. Para tanto, utilizam-se, primordialmente, de objetos materiais, 
canções, gestos e comportamentos para expressar o sentimento pelo Galo. Ao fazerem isso, 
entretanto, acabam por reverberarem certos padrões estruturais da sociedade brasileira.

Assim, a realização desse trabalho aponta a necessidade de outras investigações acerca 
das formas como a vinculação ao futebol tem sido apropriada por diferentes grupos e classes 
sociais. Para tanto, podem ser feitos estudos que procurem conhecer os diversos grupamentos 
de torcedores, suas relações e suas interfaces com variados modos de torcer, tecendo reflexões 
acerca dos ensinamentos que vigoram em diferentes contextos e as maneiras como se inserem 
nas dinâmicas da sociedade.
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CORPOS EM MOVIMENTO: MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE MULHERES NA 
EDUCAÇÃO DE TEATRO

Diane Boda
Marilia Velardi
Darília Ferreira

RESUMO: A proposta deste trabalho é compartilhar o processo de uma pesquisa 
em andamento sobre as práticas pedagógicas de mulheres na linguagem de teatro 
que busca a construção de uma metodologia da escuta e a recriação de narrativas 
que valorizem as formas que as mulheres com quem a pesquisa acontece escolhem 
para contarem suas memórias.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Teatro. Mulheres.

RESUMEN: Lo intento de este trabajo es compartir un proceso de investigación que 
se desarrolla alrededor de las prácticas pedagógicas en teatro llevadas a cabo por 
maestras mujeres. Para eso se construye una metodología de escucha y recreación 
de narrativas que tiene como reto valorar los modos que las mujeres utilizan para 
contar sus recuerdos.

PALABRAS-CLAVE: Educación. Teatro. Mujeres.

Introdução

O trabalho “Corpos em movimento: memórias e narrativas de mulheres na educação 
de teatro” faz parte da pesquisa de mestrado em andamento “Professoras artistas: mulheres na 
educação” que se inicia do desejo de encontrar se há algo específico nas pedagogias que mu-
lheres desenvolvem na linguagem do teatro, escolhendo como caminho a busca por formas de 
escutar educadoras que movimentam o campo das educações que acontecem fora do espaço 
escolar e atravessaram, em algum momento, nossas trajetórias de também educadoras.

Cartas foram enviadas para 10 educadoras, as vezes utilizando os meios eletrônicos 
como e-mail e whatsapp e, em alguns casos, cartas físicas enviadas pelos correios. A partir do 
recebimento cada mulher convidada propôs a forma de seguir com o diálogo da maneira como 
se sentiu mais vontade, desde continuar com as trocas escritas, até a proposição de encontros 
presenciais registrados por gravação do áudio.

Até este momento o andamento da pesquisa tem mostrado sua importância no trabalho 
com a memória das mulheres convidadas e nos aponta para como, por meio das experiências 
narradas, as nossas próprias memórias entram em diálogo.
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Portanto, aqui importa encontrar formas de escutá-las, deixar as experiências serem 
narradas no fluxo da memória de cada uma, interferindo apenas quando também sentimos a 
necessidade de compartilhar.

A primeira conversa gravada foi realizada de uma maneira muito livre e a partir da sua 
transcrição construímos um roteiro de questões que consideramos importante para a pesquisa 
e para o qual recorremos apenas quando sentimos que não foram contempladas.

Neste trabalho recriamos no formato de troca de cartas a conversa gravada com a atriz 
e educadora Darília Ferreira, realizada presencialmente em fevereiro deste ano de 2022. 

Buscamos neste processo ser o máximo fiel às falas de Darília utilizando também os 
comentários e perguntas como disparadoras para as cartas respostas e por isso consideramos 
Darília co-autora deste trabalho nesta altura da pesquisa, reconhecendo a importância das suas 
experiências narradas e influência para o que construímos aqui.

Cada encontro e troca tem disparado diálogos com outras autoras na leitura de suas 
obras, e no caso de Darília temos trocado principalmente com bell hooks e Leda Maria Martins, 
além das bibliografias essenciais que impulsionam esta pesquisa, como Margareth Rago, Silvia 
Rivera Cusicanqui, Conceição Evaristo e Grada Kilomba.

Com essas autoras temos encontrado caminhos metodológicos para a escuta, o reco-
nhecimento da memória e escolhas narrativas, trazendo a História Oral Andina de Silvia Rivera 
Cusicanqui (2012) em diálogo com as entrevistas não diretivas com base em narrativas biográficas 
de Grada Kilomba (2019), para a construção dos encontros e busca pela escuta.

Para investigar nossas escolhas narrativas trazemos como referência Margareth Rago 
(2013) e Conceição Evaristo (2021), quem inspira a dar forma aos materiais, imprimindo a eles 
também as escolhas artísticas e, portanto, criadoras.

Temos carregado conosco bell hooks (2017) nas questões pedagógicas e feministas 
que se contrapõe às construções brancas eurocêntricas nas quais inevitavelmente bebemos 
por serem alicerces de nossas formações. O encontro entre as experiências de Darília e a autora 
se dá na própria experiência da entrevistada como educanda e educadora, sobre o como os 
corpos negros são reconhecidos dentro de ambientes de aprendizagem e por suas escolhas 
pedagógicas que pautam o diálogo, o acolhimento de todos os corpos e experiências presentes 
e a importância da construção de um ambiente afetivo, de um ânimo coletivo.

Leda Maria Martins já aparecia como referência nesta pesquisa para o trabalho com 
a memória e foi reencontrada a partir da narrativa de Darília sobre a importância do congado 
como manifestação da cultura popular presente na sua infância e um dos primeiros espaços de 
aprendizado. 

Assim voltamos ao relato da autora sobre sua pesquisa com o Reinado do Rosário no 
Jatobá (2021), “(...) um texto de narrativas, tecido com o estilete da memória curvilínea (...)” (Martins, 
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2021, p.21), onde há preocupação na criação que preserve os registros orais das pessoas entre-
vistadas, para também pensar o que é do interesse desta pesquisa permanecer, ou até mesmo 
realçar, na recriação deste encontro com a entrevistada.

Optamos então por sustentar o tom de parceria, encontro, troca confessional, desejo do 
registro de experiências presentes na memória, para a recriação da conversa gravada realizada 
presencialmente em formato de troca de cartas.

As datas são hipotéticas, apenas a primeira carta permanece com a data real, como 
enviada por whatsapp para Darília. Sua resposta corresponde a data de nosso encontro, em um 
banco na parte externa da Biblioteca Mário de Andrade, no centro da cidade de São Paulo.

Foram criadas oito cartas, as quais aqui reproduzimos apenas a primeira enviada e a 
criação da resposta de Darília.

Troca de Cartas

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

Oi Darília, espero que esteja bem!
Meu nome é Diane, há mais de 1 ano conversamos sobre o seu processo dentro da Fun-

dação CASA em uma Colóquia pela USP-Leste, eu a convidei para essa troca muito motivada por 
um outro momento em que ouvi sobre seu processo, quando você ainda estava na Fundação 
CASA pela Ação Educativa e eu tentava fazer as pazes com essa etapa da vida.

“Quem cuida de quem cuida? Memórias corporais de uma artista negra na linha tênue 
da arte-educação” foi o nome que você escolheu para essa conversa, que mexeu comigo e com 
muita gente que acompanhou, e por aqui segue mexendo.

Eu sigo nessa lida de tentar fazer dessas experiências uma pesquisa de mestrado, ao 
mesmo tempo que tento entender minha trajetória, meu processo como educadora e como 
artista, um corpo de mulher que circula muito por essa cidade trabalhando em inúmeras coisas 
e lugares.

Meu momento agora é de novamente abrir a escuta, voltar a ouvir mulheres educado-
ras de teatro que me movem, que fazem com que eu sinta vontade de seguir, saber das suas 
trajetórias, referências, experiências, por onde circulou e por onde tem caminhado.

E assim, encaminho essa carta/recado/convite, para saber se é possível conversarmos 
novamente sobre suas experiências, não só na Fundação CASA, mas o que veio antes, depois, 
e o que fizer sentido e do seu desejo falar, sobre como é ser Darília Lilbé educadora de teatro.

Se fizer sentido, estou por aqui e podemos marcar como preferir!

Abraços,
Diane Boda
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São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

Oi Diane, 
Primeiro, acho que o importante saber sobre mim, sobre o que é ser eu... Bem, eu sou 

Darília... Eu era Darília Lilbé, mas eu sou Darília Ferreira, porque eu sou Darília dos Santos Ferreira 
e estou cada vez mais assumindo meu sobrenome mesmo, Lilbé era o nome da primeira per-
sonagem de teatro que eu tinha feito e me identificava assim, eu queria ter um nome artístico, 
mas quanto mais eu estudo sobre as questões raciais eu tenho percebido que “dos Santos” e 
“Ferreira” são nomes escravos e faz todo sentido eu me identificar como dos Santos e Ferreira 
porque sou uma mulher negra e carrego toda a herança negra que tenho.

Eu sou mineira, não nasci em São Paulo, nasci no seio de uma manifestação chamada 
Congada, que é de onde vem a minha força espiritual, a minha força de aprendizado. Cresci com 
minha avó até os 9 anos de idade, mas muito do que eu aprendi na minha vida foi dentro dessa 
manifestação onde minha avó era responsável pela cozinha e o espaço da cozinha ensina muito 
sobre valores, sobre respeito, sobre ouvir, sobre fazer com delicadeza, sobre se colocar no seu 
lugar. E desse espaço da cozinha, eu bem pequena, o que me coube nunca foi mexer nos ali-
mentos, mas de lavar os pratos, e dos pratos eu saí para ir pro lugar do canto. 

Eu sempre tive uma boa voz, era um lugar que também minha avó queria que eu es-
tivesse esse musical, que eu estudasse música, então de uma maneira um pouco forçada fui 
para o espaço do canto, o que me foi rendendo outros espaços como o da dança, o espaço de 
fazer a bandeira, de cuidar um pouco da manifestação

Minha avó morreu quando eu tinha 9 anos, então fui morar com meu pai que é tradicional 
da Folia de Reis que é outra manifestação mineira, onde também aprendi bastante coisa, mas 
aí vim pra São Paulo, morar com a minha mãe. 

Minha mãe veio pra São Paulo e chegou aqui na comunidade Jardim João XXIII, que é 
o Km 17,5 da Raposo Tavares, hoje em dia é comunidade pobre, não é favela, mas é uma comu-
nidade pobre, e que quando ela chegou aqui deveria ser muito, muito, muito mais pobre. Minha 
mãe morreu o ano passado, vítima de um infarto, mas o que matou ela realmente foi a depres-
são, foi não ter conseguido alcançar alguns lugares de educação, de saúde, de conseguir ter 
acesso à cidade, foram essas coisas que marcaram muito mais o processo de depressão e que 
influenciou muito a questão da pressão e trouxe o infarto e o AVC, e acabou no óbvio e isso pra 
mim também é genocídio negro. 

Quando eu cheguei aqui em São Paulo com 17 anos ela não conseguiu me orientar 
em muitas coisas, porque ela mesma não tinha essa orientação, não tinha uma visão racial, não 
conseguia me direcionar pra cursos, e um dia eu estava na escola e uma pessoa falou assim pra 
mim: “Olha, tem um curso de técnicas administrativas e suporte de computador numa ONG que 
é oferecida aqui no horário de sexta de manhã e sexta de tarde, porque você não vai?” 
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Eu estava totalmente deslocada, decidi ir, cheguei lá e descobri que tinha um curso de 
teatro, me orientaram a participar pra me soltar um pouco e fazer amizades, e eu fui e no teatro 
eu me encontrei, porque toda a veia artística da manifestação cultural estava no teatro, e ali eu 
pude ressignificar, pude me encontrar. Só que esse teatro era feito numa ONG que também 
atendia a medida socioeducativa, a liberdade assistida, então algumas pessoas que faziam curso 
de teatro comigo estavam em liberdade assistida, e faziam porque precisavam cumprir aquilo.

Nunca trabalharam com a gente nesta Ong questões específicas da liberdade assistida, 
questões específicas negras, questões específicas do genocídio, mas sempre fomos tratados 
todos como iguais, não sei se por uma questão política da Ong, ou se por uma questão de falta 
de visão, porque todos nós erámos pobres, e todos éramos considerados a mesma coisa, então 
a única diferença entre eu e meus colegas é que alguns já tinha cumprido, alguns já tinham feito 
alguma coisa contra a lei e eu não tinha feito.

Eu permaneci 3 anos ali e conclui o ensino médio quando eu fui trabalhar de telemarke-
ting, porque é o que resta para uma pessoa da periferia, e na mesma época recebi um convite. 
Ali no Butantã próximo de onde é o metrô Vila Sônia, tinha a companhia profissional do professor 
dessa Ong, e eu fui convidada, fui pra essa companhia.

O teatro me chamava muito mais do que o trabalho no telemarketing, então depois de 
3 anos eu não consegui mais, consegui ser mandada embora do trabalho, fiquei na casa e um 
colega que foi prestar USP e me pediu ajuda, e no processo de ajudar ele eu acabei prestando 
e eu passei, na Escola de Artes Dramáticas.

Quando eu cheguei na USP tive todo um choque cultural, comecei a me compreender 
como negra, que por mais que eu tenha vindo de uma manifestação, existiu algumas coisas pra 
mim que era natural, quando eu cheguei na USP que eu fui compreender de fato o que era ra-
cismo, que eu fui sentir na pele de uma forma muito mais violenta e consegui elaborar também 
os racismos que já tinha sofrido sem me dar conta. 

A Escola que daria 4 anos, eu concluí em 7, mas consegui concluir. E me formei pesqui-
sando o espetáculo “Inútil canto, inútil pranto”, e assim, me encontrei com isso, me encontrei com 
teatro negro e fiquei pensando como é que seria pro Abdias do Nascimento, quando começou 
ali toda a questão do ensino do teatro negro, e o letramento, como é que isso funciona, quais 
são as questões do povo negro mesmo para o teatro, porque o teatro não era reconhecido como 
profissão na minha casa, porque eu mesma não conseguia reconhecer como profissão, porque 
eu tinha dificuldade de adentrar espaços? Aí resolvi ir dar aula na Fundação CASA.

Antes disso já tinha dado aulas de teatro em outros lugares, Ongs, Escola Aberta, mas 
muito por intuição, e eu sempre tive muita aula, então eu fui aprendendo a dar aula de teatro 
pelas aulas que eu recebia. A gente começa sempre com muita sacassão, sempre tem um jeito 
que termina, um jeito que começa e um jeito que faz no meio. É! A minha tática era essa! Tem 
que começar de um jeito, terminar de outro, ah, mas tem que refletir alguma coisa, tem que ter 
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uma ligação... Não dá pra começar levando uma peça, tem que ler junto, e se não souber ler? 
Tem que ensinar primeiro! Aí fui criando estratégias e fui aprendendo a dar aula de teatro.

Acho que essas são minhas primeiras memórias, desde quem sou até de como eu 
comecei no teatro e como eu comecei a dar aula, aprendendo fazendo, retomando minhas 
origens. É por aí?

Me conta mais também da sua pesquisa!
Axé,
Darília Ferreira
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COLETIVO NÓS DA ARTE

Gelka Barros

RESUMO: Este trabalho apresenta o projeto de ensino Coletivo Nós da Arte, desen-
volvido durante o ano letivo de 2021, de modo remoto, com estudantes do ensino 
médio técnico integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais – campus Sabará, refletindo sobre processos pedagógicos alternativos. 
A proposta visou dinamizar a vivência estética dos participantes por meio de diversas 
linguagens artísticas, tais como as Artes Visuais, Literatura, Cinema e Teatro, ampa-
radas em reflexões sociológicas e filosóficas. A estrutura do projeto baseou-se na 
perspectiva da Pedagogia Cultural, buscando criar um espaço de pesquisa, análise, 
reflexão e produção artístico-cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Coletivo de arte. Abordagem triangular. Pedagogia cultural. 
Educação estética.

ABSTRACT: This work presents the Coletivo Nós da Arte teaching project, developed 
during the 2021 school year, remotely, with integrated technical high school students 
from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Minas Gerais 
– Sabará campus, reflecting on processes alternative pedagogies. The proposal 
aimed to boost the aesthetic experience of the participants through different artistic 
languages, such as Visual Arts, Literature, Cinema and Theater, supported by 
sociological and philosophical reflections. The project structure was based on the 
perspective of cultural Pedagogy, seeking to create a space for research, analysis, 
reflection and artistic-cultural production.

KEYWORDS: Art collective. Triangular approach. Cultural pedagogy. Aesthetic 
education.

Introdução

O ano de 2020 foi, sob muitos aspectos, desafiador, devido às dificuldades vivenciadas 
por todos diante da pandemia de Covid-19. O cenário educacional, por sua vez, precisou repensar, 
reinventar e experimentar novas formas de ensino e aprendizagem, adaptadas ao Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pois com o isolamento social 
não era mais possível seguir da mesma forma que a educação presencial.
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O projeto de ensino Coletivo Nós da Arte foi desenvolvido durante o ano letivo de 2021, 
de modo remoto, com estudantes do ensino médio técnico integrado do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus Sabará. A proposta visou dinamizar 
a vivência estética dos participantes por meio de diversas linguagens artísticas, tais como as 
Artes Visuais, Literatura, Cinema e Teatro, instigadas por reflexões sociológicas e filosóficas, 
tendo como parceiros os professores Gelka Barros, da disciplina de Arte, Ricardo Machado, de 
Língua Portuguesa e Literatura, e Filipe Bravim, de Sociologia e Filosofia. A estrutura do projeto, 
sob a perspectiva da Pedagogia Cultural, buscou criar um espaço de autoaprendizagem no qual 
pesquisa, análise, reflexão e produção artístico-cultural ampararam-se na Abordagem Triangular, 
que considera três ações para a leitura de obras de arte e bens culturais: ver, contextualizar e 
fazer, não necessariamente nesta ordem (Barbosa, 2019). Assim, a criação do Coletivo Nós da 
Arte estabeleceu um lugar, ainda que virtual, para conhecimento e aprofundamento do debate 
sobre arte e cultura, no qual os estudantes exerceram a livre expressão, para além da sala de aula.  

Compartilhar experiências pedagógicas alternativas se faz necessário para a amplia-
ção do debate sobre ensino e aprendizagem, sendo caminhos para pensar e repensar formas 
de construir uma educação emancipadora. Para tanto, a primeira seção apresenta o projeto, e 
a segunda realiza reflexões desta experiência pedagógica apontando a importância de apro-
fundarmos o debate sobre processos que envolvam o autoaprendizado, encerrando-se nas 
considerações finais.

Nós da arte104: diálogos com a cultura

A arte como uma dimensão da cultura de uma sociedade representa e expressa seus 
traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais, isto é, todo o sistema de valores, tradições 
e crenças dos grupos sociais que a ela pertencem. Sem o entendimento da arte de um país 
somente temos o conhecimento parcial de sua cultura. Educar os sentidos é uma ampliação 
necessária à livre-expressão, fundamental para o desenvolvimento cultural de uma sociedade 
(Barbosa, s.d.).

O projeto, elaborado nessas premissas, consistiu em uma estrutura básica para o início 
de sua realização, com encontros quinzenais entre agosto e outubro de 2021, de modo remoto, 
nos quais se mapeou questões vivenciadas no cotidiano dos estudantes (racismo, gênero, 
desigualdades sociais, etc.), procurando estabelecer um espaço dialógico, o que compreendeu 
práticas de pesquisa, leitura e análise, debates e produção artístico-cultural. O contato com as 
linguagens artísticas e seus códigos, via abordagem triangular, estimularam a criatividade e a 
expressão, pois o conhecimento das artes tem lugar na interseção da experimentação, decodi-
ficação e informação (Barbosa, s.d.).

104 O perfil do projeto no Instagram pode ser acessado pelo endereço https://www.instagram.com/
nosdaarteifmg/ .
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Desde o primeiro encontro, realizado em AVA, os participantes foram convidados a 
trabalhar coletivamente ao escolherem o nome do coletivo, criarem a sua logomarca e a paleta 
de cores para o perfil do projeto no Instagram, que funcionou como uma galeria de exposição 
de conteúdos culturais e obras de arte produzidos pelo grupo.

Na continuidade de estruturação do coletivo foram definidas pelos integrantes as lin-
guagens artísticas que seriam pesquisadas, formando-se grupos de trabalho de Artes Visuais, 
Poesia, Cinema e Teatro, de acordo com os interesses de cada um, responsáveis pela produção 
de conteúdos semanais expostos no Instagram. A prática investigativa constitui o modo de or-
ganização e produção dos conhecimentos em Arte. Esses possibilitam compreender as relações 
entre tempos e contextos históricos e sociais dos indivíduos na sua interação com a cultura, 
estabelecendo com as Artes integradas (tecnologias de informação e comunicação) condições 
de problematização dos modos de produção e circulação de bens culturais na sociedade (BNCC 
2018, p. 191). 

Exibições, análises e discussões de produtos artístico-culturais, uma oficina de Teatro e 
uma palestra sobre Arte e Estética, sendo estas realizadas por convidados externos ao campus, 
que têm conhecimentos específicos na área de Teatro e Estética, estabeleceram a dinâmica 
teórico-prática do grupo. A adoção de uma proposta flexível e adaptável, construída coletiva-
mente, buscou estimular a autonomia dos participantes, que a partir desta etapa de criação e 
estruturação do coletivo, orientação e mediação do conhecimento entre os educadores e os 
estudantes, passaram a gerir seus interesses e demandas, apresentando suas propostas dire-
tamente ao coletivo. 

Dentre as atividades culturais produzidas cito a participação do Grupo de Trabalho de 
Cinema na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021, levantando discussões sobre re-
gimes autocráticos, racismo e precariedade de trabalho, ao analisar os discursos e a linguagem 
cinematográfica dos filmes A Onda, de 2008, dirigido por Dennis Gansel, e Que horas ela volta?, 
de 2015, dirigido por Anna Muylaert.
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Figura 1 – Post do debate sobre o filme Que horas ela volta?

Fonte: Coletivo Nós da Arte

O debate deste filme integrou o Semestre Negro do IF Campus Sabará 2021, que con-
tou com o Concurso Artístico Consciência Negra, realizado pelo Nós da Arte em conjunto com 
o Grêmio Uni+. Outra atividade proposta pelos integrantes foi o Encontro Nós da Arte - Debate 
do filme Alice Júnior, de 2019, dirigido por Gil Baroni, de temática LGBTQIA+. A produção artística 
realizada pelos grupos de trabalho de Artes Visuais, Poesia e Teatro, além das obras vencedoras 
do concurso artístico, podem ser vistas em toda a sua diversidade no perfil do projeto no Insta-
gram. Desenho, pintura, arte digital, fotografia, poesias, video-poesias e as cenas teatrais Escuta 
e Confissão, que encerraram as atividades do Nós da Arte em fevereiro de 2022, finalizando o 
ano letivo de 2021.

Por se tratar de um projeto de ensino não se buscou elaborar nenhuma estratégia espe-
cífica de comunicação e divulgação para a comunidade externa, pois o objetivo era concretizar 
um coletivo de arte na Instituição. Ainda assim, a interação espontânea com o perfil mostra que 
o Nós da Arte atingiu pessoas fora da comunidade escolar do campus, como por exemplo, a atriz 
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Anne Mota Real, protagonista do filme Alice Júnior, que curtiu o post do debate realizado sobre 
esse filme, demonstrando que a produção artístico-cultural do coletivo adentrou os circuitos de 
comunicação das mídias contemporâneas. 

Reflexões sobre Pedagogia Cultural e processos de autoaprendizagem

O termo pedagogias culturais surgiu no meio acadêmico brasileiro, de acordo com 
Paula Deporte de Andrade e Marisa Vorraber Costa (2017), por volta da virada dos anos 2000. É 
um conceito aberto, constituído por diversas linhas de pensamento e usos em constante cons-
trução, que emergiu em meio as discussões acerca das conexões entre pedagogia e cultura 
(Andrade & Costa, 2017).

Partindo do reconhecimento da necessidade de reflexão sobre processos pedagógicos 
alternativos, e ciente de que a formação dos sujeitos ocorre pela interação social, elemento pelo 
qual se realiza o desenvolvimento cognitivo (Vygostki, 1991), os coletivo de arte podem ser vistos 
como laboratórios para pensar a cultura, tendo em vista sua origem nas vanguardas modernas, 
que tinham por princípio debater os valores instituídos dentro de uma sociedade, conforme 
pontua Martin Grossman (2018), professor da ECA - Escola de Comunicação e Artes da Univer-
sidade de São Paulo. Ainda que a experiência tenha ocorrido durante o isolamento social, de 
modo remoto, a relação virtual entre diferentes indivíduos gerou conhecimentos, decorrentes 
da autoaprendizagem ou aprendizagem do self, concepção elaborada por Elisabeth Ellsworth, 
em seus estudos de mídia, museus e arquitetura. O que importa reter de sua pesquisa, para 
este trabalho, é o entendimento de que o conhecimento está em construção no diálogo direto 
com a cultura, sendo o sujeito protagonista da construção do saber de si, do outro e do mundo 
(Andrade & Costa, 2017, p. 7), de modo que processos pedagógicos alternativos envolvem uma 
aprendizagem aberta, que conjugue formação estética em sua relação com os códigos comu-
nicacionais, tendo em vista que a visualidade após a globalização e a democratização de novas 
mídias trouxeram enormes desafios para o campo da educação devido a troca massiva de bens 
culturais (Andrade & Costa, 2017, p. 6). 

O caminho traçado para o desenvolvimento da proposta seguiu o pensamento de 
Martin Grossmann (2018), percebendo os coletivos como uma das formas atuais de fazer cul-
tura, caracterizados por proposições em redes de autogestão ligadas pelo trabalho conjunto 
e interrelacional, “[...] que ampliam a noção de arte e cultura, numa permanente atualização da 
relação com o cotidiano”. Sob este viés, valorizar os conhecimentos e as experiências que os 
estudantes trouxeram consigo, acolhendo seus interesses e abrindo espaço para o diálogo, 
resultou não somente no envolvimento dos integrantes, mas em sua autonomia investigativa, 
crítica e expressiva, possibilitada pela definição dos grupos de trabalho, que engendraram a in-
teração, e consequentemente, trocas de conhecimentos entre seus integrantes. Um exemplo foi 
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a experimentação em linguagens híbridas que o Grupo de Poesia realizou, envolvendo pesquisa 
e aprendizagem em códigos artísticos e aplicativos de edição de som e imagem, ao expor obras 
de vídeo-poesia e leituras dramáticas, para além da forma escrita.

Refletir sobre ensino e aprendizagem, sob a ótica de Elisabeth Ellsworth (Andrade & 
Costa, 2017), envolve entender essas dimensões como amplos processos culturais, que ocorrem 
para além dos ambientes escolarizados. A percepção de que cultura produz conhecimento, por 
meio da autoaprendizagem, tendo a pedagogia articulando essa movimentação é essencial para 
a construção de caminhos alternativos no campo da educação.

Considerações finais

Reconhecendo os limites deste texto foi possível apresentar os elementos essenciais do 
projeto de ensino e iniciar as reflexões sobre a experiência pedagógica resultante de sua cons-
trução. O Nós da Arte criou um lugar dialógico que estimulou processos de autoaprendizagem, 
caracterizado por vivências artísticas, de livre expressão, no qual os participantes adentraram o 
circuito de comunicação das mídias contemporâneas como produtores de arte e cultura com 
autonomia, desenvolvendo habilidades analíticas, argumentativas e críticas, conhecendo, iden-
tificando e analisando os códigos comunicacionais imbricados nos discursos de bens artísticos e 
culturais que circulam na nossa sociedade, posto que a experimentação em arte é uma prática 
social de percepção e apreensão de como o mundo nos afeta e como podemos transformar as 
realidades que nos envolvem.

REFERÊNCIAS

Andrade, P. D. de., & Costa, M. V. (2017). Nos rastros do conceito de Pedagogias Culturais: 
Invenção, disseminação e usos. Educação em Revista. https://doi.org/10.1590/0102-4698157950. 

Barbosa, A. M. [s.d]. Arte, Educação e Cultura. http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/mre000079.pdf

Barbosa, A. M. (2019). A imagem no ensino da arte. (9. ed.). Perspectiva.

Base Nacional Comum Curricular. (2018). Ministério da Educação. http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/

Grossmann, M. (2018, Maio 30). Coletivo de artistas é uma das formas atuais de fazer cultura. 
Jornal da USP. https://jornal.usp.br/atualidades/coletivo-de-artistas-e-uma-das-formas-
atuais-de-fazer-cultura/

Vygotski, L. S. (1991). A formação social da mente. (4. ed.). Martins Fontes. 



605Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

RODAPÉ Nº 3 

Telmo Ferreira

RESUMO: No presente estudo autoetnográfico pretendo, com a apresentação da 
minha estória em relação com a biografia do meu Pai, analisar a forma como a su-
balterindade pode estar impressa nos corpos, tanto a um nível material, por via de 
cicatrizes e sotaques, quanto a nível performativo, estando estes dois em permanente 
reciprocidade, alimentando-se um ao outro. Alternando entre a narração biográfica e 
a concetualização teórica das respetivas práticas culturais, é apresentada a relação 
do meu Pai com as cicatrizes nas suas mãos impressas pelo seu trabalho com as 
máquinas de perfuração , que abriram caminho para a pirâmide do louvre. Relação 
essa profundamente influenciada pelo olhar de repulsa de uma classe com mais 
habilitações académicas. Posteriormente, apresenta-se a tentativa de fuga à subal-
ternidade pelo meu Pai através da sua projeção em mim do seu desejo de frequentar 
e concluir um curso de ensino superior e a relação de inferioridade com os meus 
colegas influenciada pelo seu riso ao meu sotaque. Considerando estas marcas no 
meu corpo e corpo do meu Pai, pretendo analisar as narrativas de subalternidade a 
estes afetas, tendo como fim encontrar resposta para as razões culturais que levaram 
o meu Pai a negar entrar num espaço que para si já não seria um espaço de trabalho, 
mas sim de lazer – o museu do louvre.  

PALAVRAS-CHAVE: Corpos. Performatividade. Lazer. Autoetnografia. Museu do 
Louvre.

ABSTRACT: In the present autoethnographic study I intend, with the presentation 
of my story in relation to the biography of my Father, to analyze the way in which 
subalternity can be imprinted on bodies. I intend to do this both at a material level, 
through scars and accents, and at a performative level, considering that these two are 
in permanent reciprocity, feeding each other. Alternating between the biographical 
narrative and the theoretical conceptualization of the respective cultural practices, it 
is intended to present my Father’s relationship with the scars on his hands imprinted 
by his work with the drilling machines that paved the way for the louvre pyramid. A 
relationship that is deeply influenced by the look of repulsion of a class with more 
academic qualifications. Subsequently, is presented my Father’s attempt to escape 
from subalternity through his projection on me of his desire to attend and complete 
a higher education course and the inferiority relationship with my colleagues m, 
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influenced by their laughter at my accent. Considering these marks on mine and my 
father’s body, I intend to analyze the narratives of subordination to these affects in order 
to find an answer to the cultural reasons that led my Father to refuse to enter a space 
that for him would no longer be a workspace, but a leisure one – the louvre museum.

KEYWORDS: Bodies. Performativity. Leisure. Autoethnography. Louvre Museum.

Introdução 

Sustentado pelas definições de autoetnografia em Handbook of Autoethnography uso 
a minha biografia como forma de examinar e criticar uma experiência cultural. 105 Mais especi-
ficamente, a minha perplexidade perante a recusa do meu Pai em entrar comigo no museu do 
‘louvre’ 33 anos após o seu contributo na construção da atual entrada daquele espaço de lazer. 106 

Recorrendo a obras de Judith Butler (2002, 1988, 2028) e Michel Focault (2013), analiso a 
forma como o poder atuou sob os nossos corpos e a forma como essa relação construiu cicatri-
zes performativas que definiram um roteiro de ações corporais que atravessam duas gerações. 

 Metodologia 

A partir da definição das 4 caraterísticas que distinguem o tipo de trabalho autoetnográ-
fico em Coming to Know Autoethnography as More than a Method (Adams & Ellis, 2016), apresento 
as linhas orientadoras do estudo. 

 Comentário deliberado às práticas culturais:
No estudo identifico os “risos dos doutores” a um corpo estranho como os principais 

indutores do adestramento cultural a que foram sujeitos os nossos corpos (meu e do meu Pai) e 
recorro a obras de Judith Butler (2002, 1988, 2028) e Michel Focault (2013) para comentar estes 
acontecimentos à luz de práticas culturais que decorrem de uma tecnologia política do corpo e 
convenções tácitas que estruturam a forma como este é culturalmente percecionado.   

Contribuição para a investigação já feita.
Butler (1988), como alternativa à dependência dos corpos na dimensão social da norma-
tividade, apresenta a substituição de ações corporais estilizadas por diferentes padrões 
que atuem subversivamente às leis sociais implícitas nos corpos. Ao analisar a recusa do 
meu Pai em entrar no louvre como um ato subversivo à hegemonia cultural, pretendo 
contribuir para o repertório crítico em campos de estudo da performance, lazer, corpo 
e subalternidade.

105 A partir de: “One characteristic that binds all autoethnographies is the use of personal experience to 
examine and/or critique cultural experience” (Jones, Adams, & Ellis, 2016, p. 17).

106 A palavra “louvre” é intencionalmente descapitalizada ao longo do texto em detrimento da capitali-
zação da palavra “Pai”.
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Abraçar a vulnerabilidade por um propósito
Ao afirmar a minha vulnerabilidade no texto, situo o meu corpo na investigação e re-

velo que o mesmo, enquanto ator, professor e investigador, está confrangido por convenções 
académicas. 

Criar uma relação recíproca com o público de forma a obter resposta.
Ao situar parte da narração no meio académico, o estudo tem pretensões performativas 

que devolvem ao leitor uma reflexão sobre as suas próprias práticas culturais e consequente 
incentivo à ação (Jones, Adams & Ellis, 2016).

Narrativa Autoetnográfica

O Meu Pai

Usa sempre calças de sarja que escondem uma cicatriz quase tão velha quanto ele. Essa 
cicatriz, ganhou-a quando um foguete da festa de Escapães lhe trespassou a perna na tarde que 
fugiu à vindima. Usa debaixo da camisola um terço de prata que a minha avó lhe deu no dia em 
que o meu Pai saltou a fronteira. Nunca usa as mãos para acompanhar os gestos quando fala, as 
suas mãos usam a estar sempre recolhidas nos bolsos ou atrás das costas, nunca deixando ver 
os cortes feitos pelas máquinas de perfuração que abriram caminho para a pirâmide do louvre.107

Houve um dia que as mãos do meu Pai se recolheram definitivamente atrás das costas... 

depois de ter apertado as mãos dos doutores que aprovaram a construção do seu pri-
meiro prédio. Nesse dia, o meu Pai fez-se de surdo às gargalhadas dos doutores feitas às custas 
do terço de prata que adornava o retrovisor do seu Mercedes. 

Como o poder forma cicatrizes

No meu Pai, existem outras cicatrizes que, apesar de não imediatamente visíveis, também 
o definem. Butler (2018) apresenta a noção de que o corpo tem uma dimensão invariavelmente 
pública que o deixa vulnerável, não só à violência do toque, mas também à do olhar. No caso 
do meu Pai, na eminência que o olhar punitivo dos doutores e consequente riso recaísse sobre 
as suas mãos, decidiu escondê-las e revelar uma postura de maior subserviência física aos 
doutores. Na repetição desse ato até aos dias de hoje reside parte da sua cicatriz performativa.108 

A partir da tecnologia política de um corpo (Focault, 2013), poder-se-á considerar a 
cicatriz performativa do meu Pai como sendo paradoxalmente a fonte e evidencia da permeabi-

107 Em 1985, entre muitos trabalhadores emigrantes, o meu Pai contribuiu para a construção da pirâmi-
de do louvre. Até hoje, a sua participação do foi “desrealizada” de qualquer documento público que 
atestasse o seu contributo. 

108 A partir de “...social action requires a performance which is repeated” (Lloyd, 2007).
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lidade punitiva do seu corpo ao poder. No contrato que o meu Pai outorgava estava mencionado 
uma parceria económica com os doutores, mas esta relação equitativa não era considerada 
à luz de uma tecnologia de poder sobre o corpo. Se o corpo dos doutores daquela geração 
havia encontrado a sua vitalidade nas narrativas de condenação do corpo de um trabalhador 
sem classificações literárias, o corpo do meu Pai, cujas mãos têm impressas a violência do seu 
trabalho como emigrante, não poderia constar no seu repertório social como alguém com o 
mesmo poder que eles. 

O recolhimento impulsivo das mãos do meu Pai foi a evidência da sua atuação em 
conformidade com a tecnologia de poder pela qual o seu corpo já estava atravessado. Naquele 
dia, o meu Pai apenas se apercebeu que tinha cicatrizes de subalternidade à hegemonia dos 
doutores. Cicatrizes que acreditava impedir em mim.   

Eu 

Ia frequentemente com o meu Pai à sua terra natal nos arredores de Coimbra. Nessas 
visitas aproveitávamos para fazer um desvio à universidade. Nunca saíamos do carro, mas nun-
ca tive problemas em a ver assim; parecia estar num cinema drive in. A Arquitetura comunicava 
comigo e cultivava o meu desejo em ser doutor. 

Anos depois, quando o Mercedes estacionou na entrada da faculdade, o condutor pela 
primeira vez quis sair do carro, mas o prestes-a-ser-doutor apressou-se a sair, pegar nos docu-
mentos para a inscrição e correr para os serviços académicos. Naquele dia, o único doutor que 
ele amava bateu-lhe com a porta na cara. 

Apesar da minha crueldade ao fugir do Mercedes, continuo a acreditar que talvez tenha 
sido melhor assim. As mãos gretadas ficaram no carro, mas isso não evitou as gargalhadas dos 
prestes-a-ser-doutores, desta vez, a mim. 

Houve um dia em que me fechei num olhar risivelmente cândido... 
.... depois das gargalhadas à musicalidade nortenha da minha leitura de Ibsen109.

Para os meus colegas não ter lido “sem sotaque” era uma evidência que a minha narra-
tiva de doutor não era compatível com as suas.  O drive in do meu Pai apenas mostrou um filme 
mudo e eu preenchi a lacuna sonora de um prestes-a-ser-doutor com a minha voz. 

Desrealização corporal

Apesar das tentativas do meu Pai em criar em mim uma narrativa doutoral, o meu corpo 
estava imbricado na narrativa de subalternidade que tinha atravessado o meu Pai. A sua perfor-

109 Henriq Ibsen – O Inimigo do Povo. Vaccari (2016) considera o protagonista como alguém que se 
opõe ao pensamento dominante.
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matividade subversiva aos doutores comunicou tanto comigo quanto as viagens de carro em que 
ele me levava. Tal fez com que considerasse no corpo de um doutor o ser “mais” e depositasse 
nele uma confiança acrítica.

A partir da noção de Butler (2018) sobre a desrealização da violência, considero que, 
para os meus colegas, a violência do seu riso não foi real, pois a minha voz, não estando inscrita 
no repertório estético da prática teatral, não existia. Eu, ao considerar aquele ato como uma 
punição pedagógica, consenti a minha irrealidade. 

Após o riso dos meus colegas, senti a minha individualidade como um erro que me 
atrasava e fiz de tudo para correr atrás deles. Nesse processo desenvolvi a minha cicatriz de 
subalternidade.

Como o meu Pai, agi no decorrer de não ser real para os doutores, mas desta vez, num 
guião que se havia atualizado.110 Se o corpo do meu Pai continuava a ser externamente punido 
pelo olhar e riso destes, por outro lado, eu havia interiorizado o riso dos meus colegas numa 
punição interna a que me submetia constantemente pelo doutor que me estava a tornar. Essa 
punição exteriorizava-se na cicatriz de uma voz que perdeu a melodia do seu sotaque e se ex-
pressava numa realidade em que não me realizava completamente.  

Tanto eu como o meu Pai, existíamos numa realidade parcial que remete à noção de 
“alma” de Focault (2013) e de existência “espectral” de Butler (2018). Contudo, na ação do meu Pai 
apresentada na secção seguinte, em confluência com Butler (2018) identifico aquilo que considero 
ser um passo num percurso que visa ultrapassar   as delimitações performativas inscritas num 
guião social tácito através do manifesto da autonomia dos corpos por via de ações corporais 
subversivas ao padrão vigente.  

Sobre a realidade de recusar um espaço de Lazer 

Numa tarde de Agosto, em 2018, visitei o Museu do Louvre. O meu Pai havia deixado 
Paris em 1987, nunca chegando a ver completa a obra da pirâmide que ele havia também 
construído. Nessa tarde o meu Pai levou-me de carro o mais perto possível da entrada e 
recusou-se a entrar ao dizer que lá me esperaria a aguardar lugar para o estacionamento. 
Nessa tarde, voltei para o carro, olhei para as chaves na ignição, vi uma miniatura da 
torre Eiffel e não fiz a associação óbvia. Quando a semana chegara ao fim, na viagem 
de volta, admitiu-me que, naquele dia, não se tinha limitado a ficar dentro do carro, em 
vez disso percorreu o jardin de tuileries pelo meio dos vendedores de souvenirs de rua 
à procura da extinta banca de selos do seu antigo colega de casa. 

Não posso concluir com toda a certeza que o meu Pai neste ato concebesse um mani-
festo consciente à irrealidade do seu contributo na construção de um espaço comumente ape-

110 Referência à atualização de guiões performativos em Butler (1988).
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lidado como de lazer. Não posso concluir que o meu Pai conscientemente se tivesse negado a 
entrar no louvre e assim seguir um roteiro corporal, onde, mais uma vez, seria forçado a sonegar 
as suas mãos e consentir a “desrealização” do seu corpo naquele ambiente hermético.

Mas posso considerar que, durante o seu curto passeio, ele tivesse iniciado um percurso 
onde as suas cicatrizes, e quem sabe as minhas, deixassem de doer... 

À luz de Spivak (2010) não posso agenciar o ato do meu pai sob os meus desejos. Em 
vez disso, em confluência com a autora pretendo, com este estudo, pavimentar caminho para 
que outras vozes, similares às do meu Pai, possam falar. Para que, no mesmo sentido de Butler 
(1988), com a repetição desta ação, se possa romper com as convenções tácitas que prescrevem 
um guião performativo que, neste caso, é de subalternidade. 

Por tudo isto escrevo a nota de rodapé nº3.
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PHYSICAL CULTURAL STUDIES: TENSIONAMENTOS ACERCA DA PRÁXIS E O 
CAMPO ACADÊMICO

Gabriella Gonçalves Mendes da Silva

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo discutir como o campo de pesquisa, 
intitulado Physical Cultural Studies, aborda a questão da “práxis” em seus trabalhos, 
e refletir sobre as contribuições que esses estudos podem oferecer a se pensar a 
Educação Física Brasileira. Concluiu-se que o campo contribui para refletir as maneiras 
como a teoria e a prática se atravessam, se complementam e se fazem necessárias 
para norteamento e problematização dos estudos. As fundamentações teóricas 
utilizadas pelos/as pesquisadores/as também contribuem para que o arcabouço 
teórico e metodológico se expanda internacionalmente.

PALAVRAS-CHAVE: Physical cultural studies. Práxis. Educação física brasileira.

RESUME: This research aimed to discuss how the field of research, entitled Physical 
Cultural Studies, addresses the issue of “praxis” in its works, and to reflect on the 
contributions that these studies can offer to think about Brazilian Physical Education. It 
was concluded that the field contributes to reflect the ways in which theory and practice 
cross, complement each other and are necessary for guiding and problematizing the 
studies. The theoretical foundations used by the researchers also contribute to the 
expansion of the theoretical and methodological framework internationally.

KEYWORDS: Physical cultural studies. Praxis. Brazilian physical education.

Introdução 

As discussões acerca do termo Práxis na Educação Física (EF) brasileira apresentam-se 
em diferentes contextos quando se faz um mapeamento de tais perspectivas no meio acadêmico. 
Discussões sobre teoria e prática se fazem atreladas ao ambiente escolar, como necessários na 
formação de discentes, tendo em vista que, como professores, segundo Almeida and Fenster-
seifer (2014, p. 20) “não podemos simplesmente aplicar “teoria” na “prática” e, sim, (re)construir/ 
(re)inventar nossa prática”. Ainda nesse cenário nacional, há pesquisas desenvolvidas que abar-
cam práticas específicas dentro do campo da EF, e discussões acerca da práxis nos contextos 
específicos, a citar Natividade (2007), que discorre sobre a prática da Capoeira, e Devide (1996) 
que realiza discussões atreladas a saúde. 
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O presente trabalho foi realizado a partir do contato com uma disciplina realizada em 
programa de pós-graduação em uma Universidade localizada na região centro-oeste do Brasil, 
o que propiciou a realização de leituras e discussões acerca de alguns trabalhos produzidos no 
campo; e busca problematizar como os Estudos Culturais Físicos tensionam a relação entre práxis 
e pesquisa, no meio acadêmico, e como essas discussões podem contribuir para a Educação 
Física brasileira.

O campo physical cultural studies

O Physical Cultural Studies (PCS), traduzido como Estudos Culturais Físicos, possui ori-
gem inglesa, sendo constituído por diferentes localizações geográficas, em diferentes áreas de 
pesquisas e formações (Silk et al., 2017). O PCS, segundo (Silk & Andrews, 2011, p. 7) propõem-se 
à “compreensão contextualizada das práticas, discursos e subjetividades corporais por meio das 
quais os corpos ativos se organizam, são representados e vivenciados em relação às operações 
do poder social”.

Silk and Andrews (2011) explicitam que a criação desta abordagem é influenciada pelos 
“Estudos Culturais” (EC) britânicos, diferenciando-se pelo olhar atento as formas de cultura física 
e as relações de poder que a permeiam. Os Estudos Culturais, na década de 1990, tornaram-se 
marcantes nos meios acadêmicos, alcançando diversas áreas disciplinares, transcendendo fron-
teiras, onde representaram, dentro da sociologia do esporte, um nicho em expansão (Andrews, 
2002). 

No Brasil, os trabalhos realizados utilizando da abordagem dos Estudos Culturais Físicos 
estão em ascensão. A citar o trabalho das autoras Lara and Rich (2017), denominado “Os Estudos 
de Cultura Física na Universidade de bath-reino unido: dimensões de uma abordagem muito 
além da fisicalidade, a resenha “Routledge Handbook of Physical Cultural Studies” (Lara, et al., 
2018), dentre outras pesquisas. 

Conceituando práxis

Para Silk and Mayoh (2017) o termo “Práxis” é influenciado pelas lutas feministas, que 
compreendem a teoria e a pesquisa como prática, por intervenção crítica, compreendendo o PCS 
“como sendo influenciados por uma aspiração emancipatória” (Silk & Mayoh, 2017, p.61). Ainda, 
discorrem sobre a necessidade de intensificação de conexões entre os campos do feminismo 
e do PCS, pois compartilham do objetivo basilar de “ajudar as pessoas a se capacitarem e ima-
ginarem como as coisas podem ser diferentes, [...] e imaginar novas formas de transformação e 
emancipação humana” (Silk & Mayoh, 2017, p.65).

Olive (2017), em “O imperativo político do feminismo” (tradução nossa) que compõe o 
“Routledge Handbook of Physical Cultural Studies”, a autora feminista pontua que a práxis é um 
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desafio ao tentar traduzi-la em prática, em ação, afirmando que é fundamental a utilização da 
práxis para “navegar nas tensões de usar a teoria para nos lembrar de privilegiar experiências 
vividas, enquanto analisa criticamente essas experiências usando a teoria” (Olive, 2017, p. 52).

Dada a citação da importância da teoria na práxis, conforme argumentam Pringle and 
Thorpe (2017), a teoria em uma pesquisa é tida como fundamental para o processo, pois direciona 
o sentido que irá ser traçado e percorrido, e cita a teoria social como exemplo, onde a mesma 
“incentiva a análise de tópicos selecionados, molda os tipos de perguntas de pesquisa feitas e 
como os pesquisadores ‘fazem’ pesquisas (por exemplo, estratégias para análise do discurso)” 
(Pringle & Thorpe, 2017, p. 33). 

Ao refletirmos sobre o compromisso com a mudança social que fundamenta o ECF, 
conseguimos realizar conexões com a necessidade de ambos os lados na práxis. A teoria e a 
prática são atreladas para se obter resultados/discussões mais complexas e abrangentes. Se por 
exemplo, analisarmos apenas uma determinada prática, uma experiência vivida, sem utilizar de 
escritos teóricos para fundamentar as discussões, além de não considerar o que já foi produzido 
no campo, corre o risco de perder a confiabilidade científica. 

Estudos atravessados pela práxis

Reconhecendo a potência dos estudos realizados no campo que utilizam da práxis 
como ferramenta fundamental, neste tópico será destacado alguns importantes trabalhos na 
área, tendo em vista a influência dos estudos feministas em tais discussões. As pesquisas foram 
realizadas em diferentes contextos, diferentes formas de manifestações da cultura física, onde 
as relações de poder se apresentam em formas de disputas a todo momento. 

No trabalho realizado por Thorpe et al. (2011), as autoras discorrem sobre suas experiên-
cias em meio a determinadas formas de cultura física, a citar o “snowboard”, o Remo e o Basque-
tebol, por meio da narrativa etnográfica, realizando uma pesquisa colaborativa, interdisciplinar, 
teoricamente informada e feminista.  A organização do texto se inicia pelas narrativas pessoais, 
e por discussões críticas e embasadas em teóricos/as que as auxiliam nas problematizações.

Millington and Wilson (2016) realizaram um estudo concentrado em discutir sobre o 
“Trump International Golf Links” situado nas dunas costeiras de areia da Escócia, que teve sua 
inauguração em 2012 após grandes debates. Os autores abordam sobre como as modificações 
nesses espaços para a construção do campo de Golfe iria não apenas prejudicar as pessoas 
que viviam próximas, mas em especial, prejudicaria o meio ambiente, as vidas que ali habitam. 

A citar as contribuições de Hargreaves and Vertinsky (2007), o trabalho trata-se de uma 
introdução de um livro, e, segundo as escritoras, os capítulos do livro focam no corpo ativo, às 
questões de deficiência, sobre tecnologias nesse corpo com deficiência (corpo tecnologiza-
do), incluem também práticas como a Dança, strip-tease feminino, estereótipos relacionados 
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a mulheres, assim como questões raciais. Em todos os capítulos há diálogos entre as relações 
do corpo social e o corpo pessoal, e realiza crítica as relações de poder em sociedade, onde o 
corpo, um “discurso carnal” expressa e representa tais relações (Hargreaves & Vertinsky, 2007). 

Framcombe (2013) em seu trabalho “Methods that Move: a Physical Performative Pedago-
gy of Subjectivity”, dispõe de pensamentos e discussões de uma pedagogia performativa física 
da subjetividade, no qual o corpo e seus movimentos se tornar essenciais para se pedagogizar, 
utilizando das experiências das pessoas envolvidas no estudo. A autora aponta que sua práxis 
feminista se engaja com práticas discursivas, por meio dos movimentos dos corpos e suas con-
textualizações.

Silk et al. (2015) realizam reflexões críticas acerca da pedagogia em ensino superior, a 
relacionar o esporte como uma disciplina acadêmica. O autor e as autoras discorrem sobre como 
podem desenvolver pedagogias críticas, atreladas a cartografias de regimes afetivos, se distan-
ciando da pedagogia que almeja apenas rendimento, performance, mas que possa trabalhar 
com momentos de afeto, sensações, impulsos.

Estas pesquisas discutidas ao longo deste tópico possuem a práxis atravessadas em 
seus métodos de estudos, utilizando de arcabouços teóricos para problematizar as práticas en-
volvidas. As investigações contribuem para se pensar a Educação Física brasileira a partir dessas 
discussões, a partir das lentes do PCS que possuem um viés didático, com intuito de intervir nas 
realidades que estão envolvidos, o que pode vir a complementar os estudos realizados no Brasil.

Considerações finais 

Com intuito de contribuir com o campo de estudos denominado Physical Cultural Studies 
(PCS), essa pesquisa buscou tensionar as discussões acerca do termo práxis em seu interior e no 
meio acadêmico, e pensar contribuições à Educação Física brasileira.Esta pesquisa foi realizada 
por meio de trabalhos publicados sob a lente do PCS, no qual possuíam o termo práxis atrela-
das ao estudo. Tal termo se fez presente em pesquisas variadas, sob diversidade de contextos 
e culturas físicas, sendo as discussões acerca do corpo (in) ativo, a cultura física e relações de 
poder localizadas no interior de tais pesquisas. 

A partir do discorrido, e reconhecendo que estudos relacionados a práxis são realizadas 
no contexto brasileiro, as investigações realizadas no campo do Physical Cultural Studies con-
tribuem para refletir as maneiras como a teoria e a prática se atravessam, se complementam e 
se fazem necessárias para norteamento e problematização dos estudos. As fundamentações 
teóricas utilizadas pelos/as pesquisadores/as também contribuem para que o arcabouço teórico 
e metodológico se expanda internacionalmente.
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A FORMAÇÃO CULTURAL NO PENSAMENTO DE KARL MARX: TRABALHO E 
LINGUAGEM

Lavinia Neves Moreno Silva 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise acerca 
das contribuições do pensador e filósofo Karl Marx para os estudos culturais. A abor-
dagem empregada considera questões a respeito da importância do pensamento 
marxista com o contexto cultural. Foram apresentados os conceitos de trabalho e 
linguagem, considerando que se situam em lugares privilegiados do pensamento do 
autor alemão. Por conseguinte, mostrou-se ideias que evidenciam que o materialismo 
histórico, mediante a força imposta pelo trabalho, influenciou diretamente na cons-
tituição da luta de classes. A pesquisa evidenciou, por intermédio de investigação 
bibliográfica, que o trabalho é fruto da necessidade natural dos homens sobreviverem, 
mas o modo de produção capitalista alienou às relações deste. Utilizando-se dessa 
premissa, constatou-se que as demandas empregadas forçam os trabalhadores a 
redefinirem constantemente suas relações sociais, a linguagem desenvolve novos 
conceitos e novas formas de comunicações surgem. Entende-se, portanto, que o 
pensamento de Karl Marx apresenta aos estudos culturais uma estrutura de ideias 
ampla e oferece ferramentas relevantes para compreender às relações de trabalho 
em aspectos múltiplos. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Trabalho. Linguagem. 

ABSTRACT: The present work aims to develop an analysis of the contributions of 
the thinker and philosopher Karl Marx to cultural studies. The approach employed 
considers questions about the importance of Marxist thought with the cultural context. 
The concepts of work and language were presented, considering that they are located 
in privileged places of the German author’s thought. Therefore, ideas were shown 
that show that historical materialism, through the force imposed by work, directly 
influenced the constitution of the class struggle. The research showed, through 
bibliographic research, that work is the result of men’s natural need to survive, but 
the capitalist mode of production alienated its relations. Using this premise, it was 
found that the demands employed force workers to constantly redefine their social 
relationships, language develops new concepts and new forms of communication 
emerge. It is understood, therefore, that Karl Marx’s thought presents cultural studies 
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with a broad framework of ideas and offers relevant tools to understand labor relations 
in multiple aspects.

KEYWORDS: Culture. Work. Language.

Introdução 

De acordo com Johnson et al. (2007), “Os Estudos Culturais podem ser definidos como 
uma tradição intelectual e política; ou em suas relações com as disciplinas acadêmicas; ou em 
termos de paradigmas teóricos, ou, ainda, por seus objetos característicos de estudo” (p. 7). Stuart 
Hall (2003), afirma que: “Os estudos culturais abarcam discursos múltiplos, bem como numerosas 
histórias distintas. Compreendem um conjunto de formações, com as suas diferentes conjunturas 
e momentos no passado” (p. 200). 

Karl Marx, pensador alemão, marcou a história da filosofia ocidental deixando contri-
buições relevantes acerca do materialismo histórico. Para ele, cultura é um termo que trabalha 
com o conjunto de produções intelectuais, sendo parte do  que se convencionou chamar su-
perestrutura, isto é, formas sociais. Conforme Bakhtin (2006), aponta “A realidade ideológica é 
uma superestrutura situada imediatamente acima da base econômica. A consciência individual 
não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas apenas um inquilino do edifício social 
dos signos ideológicos” (p. 36). 

Marx e Engels (1982) afirmam que, “A bagagem cultural é a quantidade de elementos 
de cultura que um indivíduo ou grupo social possui [...] é o conjunto das produções intelectuais 
de uma determinada sociedade”. Além do mais, : [...] a cultura sendo o conjunto das formas de 
produção intelectual de uma sociedade, está perpassada por contradições que nascem do 
modo de produção dominante e da divisão social do trabalho (Viana, 2018, p. 17). Karl Marx fez 
considerações a respeito da constituição da sociedade burguesa, esta é baseada na exploração 
da mão de obra dos proletariados. O trabalho, para o autor alemão, está na base da sociedade, 
é característica fundamental do homem: 

É do e pelo trabalho que o homem se faz homem, constrói a sociedade, é pelo traba-
lho que o homem transforma a sociedade e faz história, o trabalho torna-se categoria 
essencial que lhe permite não apenas explicar o mundo e a sociedade, o passado e 
a constituição do homem, como lhe permitem antever o futuro e propor uma prática 
transformadora ao homem (Andery, 2012, p. 399).

O autor alemão concedeu à consciência o papel de determinação para o homem ser 
social, visto que a natureza é transformada pelo indivíduo, ele pode de modificá-la porque 
começa a produzir os próprios meios de vida, ou seja, produz a própria existência material. O 
homem não age mecanicamente, há uma idealização antes de agir, de colocar em prática seus 
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empreendimentos, o trabalho é impulso da consciência e da ideação. Entretanto, o trabalho, no 
modo de produção capitalista é corrompido em grande intensidade, pois, transforma a mão de 
obra do trabalhador em mercadoria. O capitalismo se interessa apenas pelo lucro, e o trabalho 
passa a ter uma condição abstrata. 

Segundo Lessa (2009), uma parte do trabalho abstrato produz a mais-valia e a outra 
realiza a transformação dessa mais-valia em dinheiro, o que favorece a dominação da classe 
burguesa. O operário trabalha mais e ganha pouco, a atividade excedente determina a mais-valia 
e o lucro para o capital. Nesse sentido, existe a condição de trabalho alienado, isto é, a mão de 
obra ao invés de criar um mundo de bem-estar para os indivíduos, acaba gerando, mediante os 
artifícios do capitalismo, uma realidade de sofrimento e miséria social para a classe trabalhadora. 

A relevância dos estudos sobre cultura no pensamento de Karl Marx adquire um aspecto 
amplo, convergindo em todos os sentidos sociais. A linguagem é uma referência relevante para o 
entendimento das transformações culturais de uma sociedade. Por linguagem, Saussure (2012), 
entende que: “[...] é multiforme e heteróclita; um cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo 
tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio individual e ao domínio 
social” (p. 17). 

Como a linguagem interage com o trabalho dentro do pensamento marxista? O trabalho 
ocupa lugar central nas ideias de Karl Marx e está diretamente relacionado com a produção dos 
meios de subsistência e à consciência. Segundo Bakhtin (2006), o processo de interação social 
mediado pela linguagem, estimulado pela consciência, tem a ver com o momento histórico 
em que o homem está inserido, e sempre está envolto de conteúdo ideológico. Nesse caso, a 
palavra carrega sentido sensível das transformações sociais.

Como afirmam Marx e Engels (1982), a linguagem, como a consciência, somente emerge 
a partir da carência, da necessidade de interação com outros homens. Compreende-se que: “[...] 
a língua, a cultura, os gêneros de textos e os discursos são importantes e necessários para a im-
plementação das relações interpessoais acordadas entre os coletivos profissionais concernentes 
à divisão do trabalho” (Rodrigues et al, 2020, p. 84). A linguagem marxista deve colocar como base 
da sua doutrina a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura socioideológica, 
a fala é o que caracteriza a continuidade social. 

Pode-se dizer, assim, que trabalho e linguagem se situam, respectivamente, na in-
fraestrutura e superestrutura. É um processo dialético que explica os fenômenos ideológicos 
ressaltados por Karl Marx. A linguagem vai sendo modificada, é um campo que vai sendo alte-
rado devido às imposições e transformações impostas pelo capital. Conforme Borja (2020) “O 
desenvolvimento capitalista vai destruindo e modificando a cultura e as condições de vida da 
classe trabalhadora, que, por sua vez, resiste na luta de classes, defendendo seu modo de vida 
particular” (p. 93). Dessa maneira, na estrutura de pensamento de Karl Marx, trabalho e linguagem 
situam-se no espaço de desenvolvimento humano, é através de ambos que o homem interage 
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socialmente com os seus semelhantes, e tem a finalidade de compreender as relações sociais 
entre os homens na sociedade. 

Justificativa  

Discutir o tema da cultura pelo ponto de vista da filosofia de Karl Marx é relevante porque 
nos mostra, por um lado, que a sua crítica ao capital indica que há a necessidade de esclareci-
mento sobre como este altera e modifica a vida dos homens mediante o uso da força  de traba-
lho. De outro, porque sendo parte da natureza, mas com consciência, o trabalhador passa por 
transformações no modo de vida, a linguagem permite o desenvolvimento das relações sociais. 
Sendo assim, os temas analisados pelo ponto de vista da filosofia do autor alemão contribuem 
com os estudos culturais. 

Objetivo

O objetivo desse estudo é compreender as contribuições do filósofo e sociólogo alemão 
Karl Marx para os estudos culturais. Para tanto, focaremos em mostrar à relação existente entre 
trabalho e linguagem. Estes elementos, na estrutura ideológica do pensador, tem estreita rela-
ção e explicam as modificações que o homem é submetido devido à força do capital burguês. 

Análise 

O problema investigado no presente estudo versa sobre a possibilidade de enquadrar o  
pensamento do filósofo alemão Karl Marx nos estudos culturais. Para Marx, cultura é um conjunto 
das formas de produção intelectual de uma sociedade. A análise mostrou que o pensamento 
marxista tem fundamentação na relação social existente entre os homens, e esse vínculo é mo-
tivado pelo trabalho. Como seres sociais e dotados de consciência, são capazes de modificar a 
natureza e produzir os próprios meios de vida. 

Contudo, o modo de produção de capitalista corrompe a relação de trabalho exploran-
do a mão de obra do proletariado, esta é transformada em mercadoria. O trabalho deixa de ser 
um meio de subsistência para a vida do homem e passa a ser um meio de acumulo de capital 
para a burguesia. A infraestrutura e superestrutura, nesse sentido, relacionam-se porque a vida 
material está ligada à vivencia cultural, ou seja, a divisão social do trabalho requer dos homens 
novas formas de interação, é uma garantia da continuidade coletiva. O capital transforma a cul-
tura, isto é, a sociedade. Na medida em que a burguesia impõe os seus interesses, alterações 
recorrentes na forma de trabalhar exigem dos homens a construção de novos conceitos e formas 
de comunicação. 

A cultura no pensamento de Karl Marx envolve toda uma estrutura social. O materialismo 
dialético consegue abranger desde os aspectos das relações de trabalho até os vínculos culturais, 
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pois, a crítica feita ao modo de produção capitalista versa sobre como a burguesia altera as con-
dições naturais da atividade do proletariado. O acúmulo de capital exigido pela classe burguesa 
modifica a linguagem e auxilia na implementação de novas práticas, estabelecendo constantes 
reconceituações que nascem do trabalho e ressignificam à cultura. Portanto, constatou-se que 
a análise enquadra-se como peça de estudo para compreender como ao longo da história o 
homem foi modificando a sua realidade por intermédio da ligação entre trabalho e linguagem. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, traçamos um itinerário metodológico objetivan-
do estabelecer uma estrutura, ordem e didática adequada. A pesquisa possui cunho exploratório 
e explicativo, pois, não pretende desvendar números, mas compreender melhor o assunto. No 
presente estudo, propomos a investigação mediante o uso de materiais que versavam sobre o 
tema, e que dimensionasse adequadamente o problema exposto. Por isso, os procedimentos 
utilizados foram de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, para tanto, foram consultados 
livros do filósofo e sociólogo alemão Karl Marx e artigos de autores, comentadores e pesquisa-
dores que versavam sobre a temática trabalhada no estudo. 

Considerações finais

Neste estudo, o foco foi apresentar a contribuição do filósofo e sociólogo alemão Karl 
Marx para os estudos culturais. No final do século XIX as ideias do autor alemão conseguiram 
grande notoriedade, o materialismo histórico propunha mostrar como a classe burguesa explo-
rava a mão de obra do proletariado e beneficiava-se dessa relação para enriquecer e acumular 
capital, enquanto o proletariado afundava em estado de miséria. Karl Marx trouxe dimensões 
históricas para pensar o problema e construiu uma estrutura de pensamento que possibilitava 
entender essa relação de maneira ampla. 

Pensando nesse sentido, apresentamos como os estudos culturais permitem olhares 
múltiplos e, em seguida, falamos sobre a relação da filosofia marxista com a cultura, que, como 
vimos, tem ligação direta com as reflexões e pesquisas sobre a sociedade. Por conseguinte, o 
estudo foi direcionado para falar sobre o trabalho, aspecto central do pensamento de Karl Marx, 
pois, é através deste que o homem se realiza em sociedade e, por último, fora demonstrado que 
a atividade do proletariado está associada a comunicação, ou seja, a linguagem. Essa acompa-
nha as mudanças que ocorrem devido às demandas do capital e aproxima os homens nas suas 
ligações sociais. Portanto, espera-se que essa análise contribua com os estudos culturais e possa 
servir de material de apoio para futuras pesquisas. 
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SOBRE A PRÁTICA DA ESCRITA E OS FLUXOS DO DESEJO NA VELHICE: UM 
ESTUDO DE CASO COM UM IDOSO ESCRITOR EM PORTUGAL

Francisco Welligton Barbosa Jr
Maria Manuel Baptista

RESUMO: O presente texto tem como objetivo identificar fluxos do desejo nas práticas 
de escrita a partir do caso de um idoso escritor português, a quem atribuímos o nome 
Joaquim. Orientando-nos a partir deste objetivo, e tomando a abordagem qualitativa 
como base epistemológica para este estudo, realizamos entrevistas em profundidade 
com este escritor e desenvolvemos um estudo de caso. E para as nossas análises 
tivemos como auxílio a análise temática, o que nos permitiu o desenvolvimento dos 
seguintes temas a partir de trechos da entrevista: Ocupar o tempo; Sentir-se útil; e 
Obter reconhecimentos externos. Mediante estes temas podemos notar que nas prá-
ticas de escrita de Joaquim são agenciados fluxos em seus tempos livres, ocorrendo 
processos de desterritorialização e territorialização em relação a territórios diferentes 
daqueles que a cultura lhe apresenta. Uma escrita a partir da qual o idoso se sente 
útil em meio a discursos que afirmam o idoso como alguém inútil. E a manifestação 
da necessidade de reconhecimento deste escritor em relação a instituições que têm 
suas práticas orientadas com bases em discursos hegemônicos. Isso nos permite 
interpretar estas práticas de escrita, estes lazeres de Joaquim como práticas em que 
se perfazem diversos agenciamentos que agenciam diferentes fluxos dos desejos 
deste escritor. Fluxos atravessando, liberando e entrecortando os demais. Fluxos 
que, entre letras, se fazem matérias concretas desta cultura e da vida deste escritor.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Fluxo. Desejo. Velhice.

ABSTRACT: This text aims to identify flows of desire in writing practices from a case 
of a Portuguese writer older, on the name of Joaquim. Guided by this objective, from 
a qualitative approach as an epistemological basis in this study, it was developed 
depth interviews with this writer. And to our analysis, it was used the thematic 
analysis. So, it was developed 3 themes: Occupying the time; Being useful; and Get 
external recognition. From these themes, it was possible to note that in Joaquim’s 
writing practices flows are agencied. And occurs process of deterritorialization and 
territorialization relatives to different territories presented by the culture. A writing from 
the older feels himself as a useful person, against the normative cultural discourse 
that affirm the elderly as useless. And the necessity of recognition in relationship to 
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institutions that performs under hegemonic discourses. These leave us to interpret 
these practices of writing, these leisures of Joaquim, as practices in what occurs a 
lot of agencies. Agencies that agency different flows of desire of this writer. Flows 
crossing, liberating and crossing others. Flows that, between words, become concrete 
material of this culture and the life of this person.

KEYWORDS: Writing. Flow. Desire. Old age.

Introdução

A quantidade de idosos no mundo vem aumentando consideravelmente (ONU, 2017). 
Nesse contexto, Portugal destaca-se entre os países europeus cujas estimativas de aumento da 
população idosa estão entre as mais elevadas para as próximas décadas (Instituto Nacional de 
Estatística de Portugal [INAE], 2017), o que representa grande preocupação, visto que este país 
fora considerado entre aqueles com maior índice de desassistência aos seus idosos (Gomes, 
2010) e de violência em relação aos mesmos.

No entanto, embora Portugal venha se destacando por sua desassistência a essa po-
pulação, segue em decréscimo o nível de analfabetismo nessa fase da vida na última década, 
se comparado às anteriores (Cavaco, 2018), assim como surgem idosos que, nessa fase da 
vida, utilizam-se da expressão escrita para expressarem suas memórias, seus pensamentos, 
sentimentos, vivências e violências ocorridas nessa e em outras fases da vida. Isso se dá, por 
exemplo, a partir das escritas de suas histórias de vida, da elaboração de textos, de poemas e 
da publicação de seus livros.

Segundo uma perspectiva deleuzena, as práticas de escrita são atravessadas por fluxos 
e estão intimamente relacionadas aos fluxos de nossos desejos, àquilo que desejamos e àquilo 
que aprendemos a desejar a partir de nossas relações com as nossas culturas (Deleuze & Guattari, 
2017). Nós, máquinas desejantes (Deleuze & Guattari, 2010). São práticas, portanto, intimamente 
relacionadas às tensões presentes nas relações entre o indivíduo e a cultura, entre liberações e 
sufocamentos de potências, entre hegemonias e contra-hegemonias.

Sabendo isso, podemos perguntar: quais fluxos de desejo poderiam ser identificados a 
partir destas práticas de escrita realizadas por idosos? o que idosos portugueses nos poderiam 
dizer sobre isso? Em busca de responder a questões como estas, buscamos neste breve texto 
identificar fluxos do desejo nas práticas de escrita a partir do caso de um idoso escritor português.

Metodologia

Orientando-nos segundo o objetivo mencionado, o presente texto apresenta como base 
epistemológica uma abordagem qualitativa, em que realizamos um estudo de caso. Um estudo 
a partir de recortes de uma entrevista em profundidade (Aguirre & Martins, 2014) realizada com 
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um escritor idoso português, o qual nos contou a sua história de vida, as formas como produz 
a sua escrita, o que sente ao escrever, as temáticas que por ele são tratadas ao escrever, assim 
como a importância que a escrita apresenta em sua vida.

O idoso em questão, a quem, por razões éticas, atribuímos o nome de Joaquim, é apo-
sentado e apresenta 91 anos. É também viúvo e tem 2 filhos. No que se refere à sua escolaridade, 
concluiu o ensino superior, doutorado. Atualmente mora sozinho, e a escrita, como o próprio afir-
ma, é a sua “companheira diária”. Prática que desenvolve há mais de 50 anos. Joaquim também 
tem alguns livros publicados.

Quanto à análise do material coletado, realizamos uma análise temática, tomando em 
consideração questões que mais se destacaram na entrevista e levando em conta a base teórica 
norteadora deste texto: o fluxo, a partir de uma proposta de pensamento deleuzeana. Os temas 
que se destacaram foram: Ocupar o tempo; Sentir-se útil; e Obter reconhecimentos externos.

Resultados e discussão

Ocupar o tempo
O primeiro tema que tomamos em questão neste texto refere-se à prática da escrita 

enquanto uma prática que possibilita a ocupação do tempo livre deste idoso, visto ser aposen-
tado e morar sozinho, como o próprio retrata.

…como estou radicado em casa, dedico-me à leitura e à escrita. A leitura diária dos jor-
nais, que se publicam na televisão, e do “Diário de Aveiro”, que sou assinante, inclusive, 
na minha caixa de correio. E, portanto, reparto o tempo sobretudo na escrita e na leitura. 
Porque a escrita ocupa muito tempo. Porque se eu tenho… aliás, para empregar uma 
palavra um bocado esquisita, entre aspas, a mania da escrita. Mas também com a leitura 
através da internet e através do Diário. E dos livros que vou lendo também. De maneira 
que assim passo o meu tempo (Joaquim).
[referindo-se até quando pretende escrever] …enquanto tiver capacidade. Até… até uma 
forma de ocupar o tempo. Já viu o que é um indivíduo sozinho em casa? E… por exem-
plo, agora com o confinamento da… devido à pandemia, estar radicado em casa e olhar 
para as paredes sem fazer nada? É até uma forma de ocupar o tempo. E o melhor pos-
sível. E o que mais me agrada. E agora já não posso dizer… já não posso, não devo, nem 
quero exercer mais profissão. Acabou. A profissão acabou. Agora é só a escrita. E vamos 
conservá-la enquanto for possível (Joaquim).

Esta prática de escrita, neste caso, trata-se de uma ocupação em que se agenciam fluxos 
que possibilitam a produção de outros territórios relativos ao que este idoso vive ao longo do seu 
dia. Um dia dividido entre atividades de leitura sobre as notícias diárias e práticas de escrita. O 
que mais se acentuou durante a pandemia de Covid-19, visto que, para diminuir possibilidades 
de contágio pelo Sars-CoV-2, perdeu o contato físico com os seus amigos e conhecidos.
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E se por um lado em nossas culturas existem discursos hegemônicos que afirmam o 
idoso enquanto alguém sem ocupações, por outro temos a prática desta escrita enquanto uma 
prática que segue em sentido diferente daquele culturalmente atribuído à forma como o idoso 
utiliza o seu tempo (Barbosa Junior & Baptista, 2018). O que evidencia a utilização do tempo 
também enquanto uma prática política.

Em outras palavras: a cultura produz linhas de segmentaridade duras, que nos atraves-
sam, que atravessam os corpos idosos, e que devem ser seguidas. E nestas práticas de escrita, 
para além de se seguir por um caminho diferente em relação aos discursos hegemônicos, tam-
bém os desafia, também os questiona, permitindo o agenciamento de fluxos outrora barrados 
(Barbosa Junior & Baptista, 2021). Fluxos em prol da vida. Não por acaso, Joaquim afirma não 
querer pensar na possibilidade de um dia não poder mais escrever.

 Sentir-se útil

Outro tema que destacamos refere-se à sensação de sentir-se útil a partir da prática da 
escrita em meio a uma cultura cujos valores e práticas visam à exclusão dos idosos. Joaquim, 
ao escrever e publicar aquilo que escreve, afirma sentir-se socialmente útil. Afirma sentir-se 
com coisas a dizer, servindo à sua comunidade, questionando aquilo com que não concorda 
– enfatizando o seu caráter político e de intervenção social. Questionando, inclusive, discursos 
hegemônicos sobre o idoso enquanto alguém inútil.

…se alguém tem que escrever, e eu me considero capaz o fazer, por que não fazê-lo? E 
se… e se uma… alguma perspectiva de estar a ser útil à comunidade, e de certo ponto 
até estar a prestar um serviço cívico. Por isso. Uma satisfação pessoal e com um objetivo 
bem definido (Joaquim).

Sinto-me satisfeito. Satisfeito, realizado. Sinto-me útil. E interessa-me ser útil à sociedade. 
Não ando aqui a ver passar os comboios (Joaquim).

… há um preconceito contra os idosos. Os idosos em Portugal são considerados material 
de refugo. Já não servem para nada. Fizeram a sua vida, e agora são um encargo para 
a sociedade, que os está a sustentar com as reformas e com as pensões sobreviventes 
(Joaquim).

Tal prática, podemos interpretar, perfaz-se enquanto uma linha de fuga, uma linha de 
criação, produzida a partir das segmentaridades dura e flexível, do que foi culturalmente atribuí-
do a esta fase da vida e aos fatos da própria história de vida deste idoso. Uma linha de criação 
produzida a partir da sua relação com as palavras, com a gramática, com a língua portuguesa 
que é ensinada nas escolas. Referimo-nos a uma prática de escrita caracterizada enquanto uma 
linha que, partindo de segmentaridades, convoca desterritorializações frente a estes discursos 
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hegemônicos sobre a velhice. Não apenas desterritorializações, mas liberações de potências 
que são margeadas por estes discursos, potências que são margeadas pelo rosto (Deleuze & 
Guattari, 2012). O rosto característico de cada cultura. O rosto que desde a infância (ou mesmo 
antes desta) aos poucos se põe sobre a cabeça de cada indivíduo, margeando as suas cavida-
des, os seus buracos negros. Margeando e binarizando desde comportamentos a expressões e 
pensamentos (Deleuze & Guattari, 2012).

Isso, por sua vez, nos convoca a uma tensão entre o que se libera e o que não se libera. 
Uma tensão entre o útil e o inútil, entre o que se diz sobre o novo e o velho, entre a relação com 
territórios culturalmente atribuídos, expressões e práticas culturalmente atribuídas ao longo da 
vida, entre subjetividades produzidas, e o desenvolvimento de práticas outras, práticas como 
estas escritas em que se faz possível, de algum modo, escapar a isto sem que se escape da 
cultura – pois também somos cultura, nunca se desfaz o rosto (Deleuze & Guattari, 2012). Referi-
mo-nos, mais uma vez, a uma linha de criação. Uma linha que busca destruir e criar – afinal, não 
há criação sem destruição. Uma linha que busca produzir vida.

Obter reconhecimentos externos

Por outro lado, assim como as práticas de resistência nascem no seio do poder (Foucault, 
1979) ou, melhor dizendo, assim como as linhas de fuga são produzidas a partir das linhas de 
segmentaridade dura e flexível e que as linhas de segmentaridade dura também atravessam as 
linhas de fuga (Deleuze & Guattari, 2012), algo semelhante ocorre referente às práticas de escrita 
do idoso em questão. Joaquim, ao escrever e publicar os seus escritos, parece reproduzir esta 
tensão. Se por um lado afirma ocupar o seu tempo e sentir-se útil, por outro reafirma a sua escrita 
e se considera escritor a partir de parâmetros externos, definidos por cânones, por academias 
portuguesas de escritores e seus respectivos crivos e aprovações – que resguardam discursos 
hegemônicos sobre o que é escrever e quem é considerado escritor. Academias, espécies de 
máquinas, máquinas abstratas, máquinas que binarizam, que o binarizam, que atribuem lugares 
a este e a outros corpos. Academias que decidem quem está dentro e quem está fora, quem é 
escritor e quem não o é. O que tem qualidade e o que não a tem. Academias que, na verdade, 
realizam o exercício de uma moral.

[ao ser perguntado se se considera escritor] não é que eu considero. Estou mesmo. 
Associado na Associação de Escritores Portugueses (Joaquim).

E claro, não basta só a pessoa que se intitula escritor fazer a sua avaliação própria. Tem 
que passar também na avaliação que as outras pessoas capacitadas fazem sobre o teor 
da sua escrita, da sua forma de escrever, do seu estilo. E para além disso, oficialmente 
um escritor é só aquele que está filiado na associação portuguesa de escritores. Ele 
tem que ter essa característica. Enquanto não estiver filiado na associação portuguesa 
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nunca é admitido como escritor. É o qualificativo oficial e mais apropriado que existe 
em Portugal para qualificar um escritor. E eu estou inscrito na associação portuguesa 
de escritores e na sociedade portuguesa de autores (Joaquim).

Mas é, sobretudo, quem mais define o valor, define ao cabo, se quisermos ser… se qui-
sermos ser práticos, é a associação… é a associação que os patrocina. No caso, a… em 
Portugal é a associação portuguesa de escritores. Terá essa a credencial, digamos, a 
oficial (Joaquim).

E ainda nesta procura por territorializar-se a partir de reconhecimentos externos, Joaquim 
busca outras referências externas. Tanto o é que enfatiza (muitas vezes) ter muitos leitores e mais 
de 1300 contatos de e-mail a quem dirige os seus textos. Contatos estes a quem ele também 
atribui o nome “leitores”.

hum… posso dizer que tenho leitores espalhados pelo mundo. Todo os dias, no meu blog, 
tenho acesso a centenas de… de leitores. Para além disso, também faço a distribuição 
para os meus 1300 contatos (Joaquim).

Este escritor busca reafirmar-se neste território, busca uma referência para que continue 
dizendo sobre si, impossibilitando assim certos processos de desterritorialização e contribuindo 
para determinadas binarizações, capturas, para a captura de seu próprio corpo. Para a captura 
de seu desejo. Para a reprodução de outros. Joaquim, esta máquina desejante (Deleuze & Guat-
tari, 2010) que, enquanto escritor capturado por estas máquinas, de algum modo também as 
reproduz. Joaquim, uma máquina desejante, uma máquina abstrata.

O que está em jogo, portanto, são estes processos de territorialização e desterritorializa-
ção, de capturas e liberações, de resistências a discursos hegemônicos e a própria reprodução 
de discursos hegemônicos, a partir de dadas práticas. Uma espécie de teia, que se perfaz entre 
tensões, em que linhas e fluxos se tocam, se cruzam e descruzam, que produzem outras linhas, 
outros fluxos, ora a partir das primeiras, ora a partir de outras, sendo novamente recortadas e 
produzidas a partir destas e de quaisquer que possam surgir. Uma máquina desejante. Uma 
máquina que se acopla e desacopla. Uma máquina que deseja (Deleuze & Guattari, 2010). 

Considerações

O presente texto teve como objetivo identificar fluxos do desejo nas práticas de escrita 
a partir do caso de um idoso escritor português, a quem atribuímos o nome Joaquim. Nesse 
sentido realizamos entrevistas em profundidade com este escritor e desenvolvemos um estudo 
de caso. E para as nossas análises tivemos como auxílio a análise temática, o que nos permitiu 
o desenvolvimento dos seguintes temas com base em trechos da entrevista: Ocupar o tempo; 
Sentir-se útil; e Obter reconhecimentos externos.
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No primeiro tema podemos notar que a prática de escrita de Joaquim se perfaz enquanto 
uma prática em que se agenciam fluxos em seus tempos livres. Fluxos estes em que se percebe 
processos de desterritorialização e territorialização a partir de territórios diferentes daqueles que 
a cultura lhe apresenta. No caso de Joaquim, ocupar o tempo com a escrita torna-se uma es-
pécie de produção de linhas de fuga frente a determinadas segmentaridades em nossa cultura.

Já o segundo tema nos convoca à sensação de utilidade a partir da prática da escrita, 
mais uma vez nos remetendo à escrita enquanto uma prática que permite a produção de uma 
linha de fuga. Uma linha que possibilita, que carrega e se faz uma voz. Uma linha em que a escrita 
se faz a voz não ouvida de Joaquim e de outros idosos. Uma voz que desafia e questiona aquilo 
com que este escritor não concorda. Uma voz que, expressando-se, contraria dadas capturas, 
as quais afirmam destes corpos idosos como inúteis; excluídos, portanto.

Quanto ao último tema, este nos convoca a uma tensão que se expressa entre as linhas 
dura, flexível e de fuga. Uma tensão entre os diferentes segmentos a partir da escrita de Joaquim. 
E uma fuga de algum modo entrecortada; uma escrita e uma busca do escritor por reconheci-
mentos diante de parâmetros definidos por instituições e seus cânones.

Isso nos permite interpretar estas práticas de escrita, estes lazeres de Joaquim como 
práticas em que se perfazem diversos agenciamentos que agenciam diferentes fluxos dos desejos 
deste escritor. Práticas que se perfazem enquanto um campo de tensões. Um campo onde se 
atravessam e se produzem diferentes linhas, sendo novamente produzido a cada instante. Um 
campo cujos fluxos que correm apenas correm. Fluxos atravessando, liberando e entrecortando 
os demais. Fluxos que, entre letras, se fazem matérias concretas desta cultura e da sua vida.

Tal possibilidade nos convoca a inferir que, ao contrário do que afirmam as máquinas 
abstratas com as suas binarizações, a prática da escrita não é uma prática cujos fluxos têm uma 
direção ou outra. Não se trata de uma prática que é isso OU aquilo. Uma prática que agencia 
isso OU aquilo. Ao contrário. Esta prática possibilita agenciamentos de fluxos que seguem pelas 
mais diversas direções. Trata-se de uma prática marcada pelo E: ela pode ser isso E aquilo. Ela 
pode ser um E outro e tudo o mais possível. Tal como a vida, um atravessamento e uma disputa 
entre fluxos, entre máquinas e os desafios a estas. Uma disputa entre confluências de binari-
zações e possibilidades de multiplicidades. Em outras palavas: uma disputa entre liberações e 
sufocamentos de nossas potências. Das potências que carrega cada vida.
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A POTÊNCIA DA ESCRITA COMO PRÁTICA DE LAZER E DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA EM UM LITÍGIO TRABALHISTA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Gustavo Eleutério Pena

RESUMO: Este relato de experiência trata da escrita que emergiu durante o litígio 
trabalhista, como uma forma potente de apropriação da experiência vivida por aquele 
sujeito. O Tribunal Julgador proferiu sentença trabalhista favorável não apenas ao 
trabalhador, mas também a todos os servidores públicos demitidos imotivadamen-
te. A escrita em contexto de lazer, ironicamente paralela ao litígio trabalhista que 
reconheceu a ilegalidade da dispensa como se o trabalhador nunca houvesse sido 
desligado do trabalho, emerge como uma potência de fazer corpo ao processo vivido, 
o que nos remete às escrevivências de Conceição Evaristo e à gambiarra de Sabrina 
Sedlmayer, bem como à arte assentada sobre pilares que extrapolam as intenções 
da justiça de homens. 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Lazer. Escrevivência. Gambiarra. Ação trabalhista.

ABSTRACT: This experience report explores the writing that emerged during the labor 
litigation, as a powerful form of appropriation of the experience lived by that subject.
The Trial Court handed down a labor ruling favorable not only to the worker, but also 
to those public servants dismissed  without legal motivation. Writing in the context of 
leisure, ironically parallel to a labor litigation that recognized the illegality of dismissal 
and stated  the payment of wages as if the worker had never been disconnected 
from work, emerges as a power to embody the lived process, which brings us to the 
writing-livings  of Conceição Evaristo and the gamble of Sabrina Sedlmayer, as well 
as the art based on pillars that extrapolate the intentions of human justice.

KEYWORDS: Writing. Leisure. Writing-living. Gamble. Labor litigation.

Introdução

Processos de natureza trabalhista são custosos tanto financeiramente como emocio-
nalmente (Junior, 2021, p. 59). A longa espera por uma sentença pode ser fator extremamente 
deletério à saúde mental do trabalhador, que sofre a mais pela própria matéria que motiva a lide, 
mas também por depender da perícia e boa fé de advogados, e do fator humano inerente ao 
convencimento do Estado-Juiz (Brasil, 2015, Art. 298; Art. 371, e Art. 751).  A escrita como prática 
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situada  pode expressar toda a potência que há no lazer como multipliscidade imanentemente 
humana (Gomes & Isayama, 2014, p. 6). Este trabalho é um relato de experiência sobre a escrita 
como prática de lazer e apropriação cultural durante um litígio trabalhista, que tanto contribuiu 
para a saúde mental do trabalhador, como foi imprescindível à prolação da sentença e outros 
desdobramentos coletivos impactantes. 

O homem é um mediador de coisas, uma espécie de catalisador universal. Em sua  ima-
ginação ele é um construtor, um ator e um modelador da natureza imbuído de propósito, 
ou então um parceiro e colaborador solidário dos “poderes” do mundo. Mas ele tam-
bém é capaz, no sentido mais elementar, de se fazer permeável às coisas, de, em seus 
pensamentos, identificações e fantasias, “transformar-se” nas coisas em seu entorno, de 
integrá-las ao seu conhecimento, ação e ser. […] O homem vive por meio das coisas em 
seu entorno, vive em um mundo no qual essas coisas e suas qualidades são reais. E no 
entanto, possuído como ele é por essas personificações, por essas coisas sob a forma 
de pensamentos e esses pensamentos sob a forma de coisas, o homem só pode realizar 
seu próprio eu individual e social mediante seu fracasso em estar à altura delas. Sua 
“humanidade” é sempre acidental, um incremento do viver por meio de outras pessoas 
e coisas e do deixá-las viver por meio dele (Wagner, 2010, p.211).

O  trabalhador  foi investido em cargo público por meio de concurso público para exercer 
a função de fiscal de profissões, com poder de polícia administrativa. Foi demitido em seguida 
com base em potestas, sem observância ao processo administrativo, à ampla defesa e ao con-
traditório (Brasil, 2015, Art. 5º, LV; Art. 37º, II). A controvérsia foi processada pelo Poder Judiciário, 
que reconheceu o dano material e o dano moral (Brasil, 2020).

Houve, durante o trâmite processual, importante comprometimento da saúde mental 
do trabalhador, que desenvolveu quadro de depressão, com perda de interesse, pensamentos 
intrusivos e dificuldades para dormir (Brasil, 2020). 

Arte, Direito e Escrita 

A arte é um poderoso meio de confirmação dos valores políticos hegemônicos de cada 
época, e também é um expressivo meio de ruptura, crítica e subversão desses valores. Em pri-
moroso trabalho sobre a imagem da Justiça de Alfredo Ceschiatti, uma escultura posicionada em 
frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, Rafael Simioni (2021) enaltece 
a potência da Arte “como” Justiça e infere que:

Como a poesia é o momento da inoperosidade da linguagem, a Justiça com a espada 
no colo é o momento da inoperosidade da força do direito. A linguagem constrói mun-
dos, informa, produz comunicação. A poesia suspende por um instante esses fazeres 
da linguagem. Assim como a espada no colo da estátua A Justiça (DIEHL, 2009) de Ces-
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chiatti, a poesia em relação à linguagem também não é uma omissão. É um momento 
de liberdade da violência da forma da função, do instrumento, do meio para alguma 
finalidade. A poesia é o momento no qual a linguagem se liberta das suas funções de 
meio operantes para tornar-se ela própria um ser. É o momento de reflexão. Do mesmo 
modo que a poesia em relação à linguagem, a espada no colo da Justiça significa o 
instante especial de libertação da justiça em relação à força. É o momento em que a 
justiça não precisa da força da sanção soberana, porque ela é a força (p. 245).

Carolina Maria de Jesus encontrava na escrita uma potência de (re)existir que, em si, 
não solucionava o grave problema estrutural que oprimia a autora como mulher, preta e pobre, 
mas que de certa forma dava a ela apropriação de sua identidade e provocava – e ainda provo-
ca! – seus leitores poeticamente sobre uma realidade que instiga principalmente indignação e 
medo. Pela autora (2014):

23 de maio de 1955: Levantei de manhã triste porque estava chovendo. (…) o barraco está 
numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar louças. Digo louça por 
hábito. Mas é as latas (p.42).

9 de agosto de 1955:  Deixei o leito furiosa. Com vontade de quebrar e destruir tudo. 
Porque eu tinha só feijão e sal. E amanhã é domingo… Fui na sapataria retirar papeis. Um 
sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-
-me que não é aconselhável escrever a realidade (p. 108).

Por seu turno, Conceição Evaristo cunhou a escrevivência para ilustrar a potência de 
escrever que emerge de cada pessoa em seu cotidiano, visceralmente sobre as experiências 
de vida, das lembranças e da realidade que a cerca. Assevera a autora (2017):

(...) nós não escrevemos pra adormecer os da casa-grande, pelo contrário, pra acordá-
-los dos seus sonos injustos. E essa escrevivência, ela vai partir, ela toma como mote 
de criação justamente a vivência. Ou a vivência do ponto de vista pessoal mesmo, ou a 
vivência do ponto de vista coletivo (2017a).

(...) Ao escrever a dor, sozinha, buscando a ressonância do outro em mim há neste cons-
tante movimento a ilusão-esperança da dupla sonância nossa. Ao escrever a vida no 
tubo de ensaio da partida esmaecida nadando, há neste inútil movimento a enganosa-
-esperança de laçar o tempo e afagar o eterno (2017b, pp. 90-91).

A autora ainda eviscera, em seu poema “Todas manhãs”, que “Todas as manhãs tenho 
os punhos sangrando e dormentes tal é a minha lida cavando, cavando torrões de terra, até lá, 
onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens” (Evaristo, 2017b, p.13).



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

636 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Escrevivência como Lazer, Potência e Dignidade da Pessoa

A peça de impugnação no âmbito de um processo civil, como o de natureza trabalhis-
ta, baseia-se em argumentação específica sobre documento juntado aos autos. A deste relato 
corresponde à “réplica” à contestação que o réu manifestou sobre as alegações postuladas pelo 
trabalhador (Brasil, 2015, Art. 437). 

O trabalhador encontrou em um dos prazeres que lhe afirmam a identidade, a escrita, 
uma forma de apropriar-se da experiência que vivia naquele processo trabalhista, cujo texto foi 
acolhido pelo Juízo:

Os documentos juntados pelo autor com a impugnação à defesa e anteriormente à  
audiência  de  instrução  atendem  ao  disposto  no  art.  435  do  CPC,  tratando-se  de  
documentos novos. Sendo  assim,  devidamente  justificada  a  juntada  posterior  da  
prova  documental,os  referidos  documentos  são  considerados  meio  de  prova  vá-
lido,  para  todos  os  fins,  e  serão apreciados e valorados junto com as demais provas 
constantes dos autos (Brasil, 2020).

O exercício de escrevivência naquela quadra vivida cingiu especialmente acerca de dois 
preceitos fundamentais ora vilipendiados, o do trabalho e o da dignidade da pessoa humana 
(Brasil, 1988; Carmona, 2019). O trabalhador adotou a escrita a partir de sua poética, e conco-
mitantemente apoderando-se de termos técnicos e jurisprudências de tribunais superiores a 
partir de intensa leitura, apenas pela satisfação do ato em si. Sem formação em Direito, mas 
em Educação Física, o trabalhador exerceu sua potência de escrever o cotidiano e fazer corpo 
de sua identidade e de suas experiências, assentado sobre a malha do lazer. Uma gambiarra, 
segundo Sabrina Sedlmayer (2017):

(..) os usuários da gambiarra e da jacuba são os inventores do cotidiano: quase invisí-
veis, clandestinos, astutos, apegados à pirataria (e não só cibernética). Quem faz jacuba 
ou gambiarra esnoba o poder, além de criar um léxico -mais do que uma palavra, um 
repertório de gestos, ações, objetos e receitas que nos interpela em sua generosa in-
venção (p. 65).

Ao compartilhar com seus causídicos o que ora escrevera, eles utilizaram integralmente 
o texto para postular a impugnação à contestação. Ao prolatar a sentença (Brasil, 2020), o Juízo 
Trabalhista valeu-se das escrevivências do trabalhador:

(...) declaro nula a dispensa  do  reclamante  e  determino  sua reintegração  no  emprego,  
como  se  ruptura  contratual  não  tivesse  havido,  mantidas  todas  as condições do 
cargo, remuneração, horário e local de trabalho.
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 (...) considerando o ato ilícito cometido  pela  reclamada,  que  agiu  deforma  arbitrária  e  
em  abuso  de  direito,  e  o  dano  causado  ao  empregado,  que  foi  surpreendido com  
a  dispensa  ilegal  e  se  viu  desprovido  financeiramente,  em  situação  de  inseguran-
ça  e fragilidade,  e  com  a  saúde  mental  abalada,  devida  a  indenização  por  danos  
morais,  eis  que ofendida a dignidade do trabalhador. Pelo  exposto,  com  fundamento  
no  art.  223-G,  §1o  da  CLT,  arbitro  os  danos morais  levando-se  em consideração 
a gravidade do ato lesivo e o grau de culpa da reclamada, bem como a extensão dos 
danos, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento ilícito. 

Conclusão 

Escrever pelo prazer do ato em si, como forma de expressão e (re)existência, constitui 
prática áurea a qualquer sujeito de direitos, em especial ao proponente de ação judicial, posto 
que aludido exercício permite uma das formas de materialização da dignidade da pessoa humana, 
independente se haverá leitores ou não, como o fez lindamente nossa Carolina Maria de Jesus. 

A arte é também especular, instrumento em que encaramos nossas próprias histórias e 
a nós mesmos. Ceschiatti e sua Justiça não foram omissos em relação à balança. Pelo contrário, 
ambos, obra e artista, entregaram-na a nós como uma dádiva, para que possamos fazer justiça 
na atual encruzilhada histórica entre a escancarada reprodução de um passado de desigualdades 
sociais e também um futuro de novas possibilidades. 
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A IMPORTÂNCIA DO MILHO NA ALIMENTAÇÃO DE CABO VERDE

Raíssa Martins Viana
Ricardo Theophilo Folhes

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de analisar a importância do milho na 
alimentação de Cabo Verde, partindo da importação desta planta para o arquipé-
lago no período colonial até o papel que ela ocupa na alimentação atual. Para tais 
análises foram feitas revisões bibliográficas sobre os meios econômicos e culturais 
que envolvem esta planta no território e os aspectos teóricos da relação dos cabo-
-verdianos com ela. A discussão nos mostrou que o milho fez parte do nascimento da 
identidade nacional e que integra a cultura alimentar do território. Assim, as condições 
edafoclimáticas ou de acesso que podem afetar as lavouras ou o abastecimento de 
milho, interferem também nas manifestações culturais da nação. 

 PALAVRAS-CHAVE: Milho. Cabo Verde. Agricultura. Cultura alimentar.

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia del maíz 
en la dieta de Cabo Verde, desde la importación de esta planta al archipiélago en 
la época colonial hasta el papel que ocupa en la dieta actual. Para tal análisis se 
realizaron revisiones bibliográficas sobre los medios económicos y culturales que 
involucran a esta planta en el territorio y los aspectos teóricos de la relación de los 
caboverdianos con ella. La discusión nos mostró que el maíz fue parte del nacimiento 
de la identidad nacional y que es parte de la cultura alimentaria del territorio. Así, las 
condiciones climáticas o de acceso que pueden afectar los cultivos o el suministro 
de maíz también interfieren con las manifestaciones culturales de la nación.

PALABRAS-CLAVE: Maíz. Cabo Verde. Agricultura. Cultura alimentaria.

Introdução 

Este trabalho integra o Projeto de Iniciação Científica que está em andamento intitulado 
“Soberania Alimentar e Agricultura Urbana: Um estudo comparado entre as cidades de Belém, 
Brasil e Praia, Cabo Verde”. Assim como, participa dos esforços de uma rede de pesquisa inter-
disciplinar entre universidades dos dois países. 

A pesquisa é fruto da revisão bibliográfica sobre a soberania alimentar e agricultura 
urbana em Praia, capital de Cabo Verde, a partir da perspectiva do milho. Analisar o processo 
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de implementação desta cultura no território e a interação dos humanos com ela ao longo dos 
anos é importante para compreender também o que a tornou parte da cultura alimentar do país. 

Os documentos possuem periodizações diferentes, mas esta serve, justamente, para 
compararmos a condição do milho como alimento principal e que pertence ao grupo de alimentos 
de primeira necessidade no arquipélago e ocupa este lugar ao longo da história. Os fatos foram 
analisados sob a ótica de estudos sócio-históricos da alimentação, os quais nos auxiliam nas 
análises da concepção do “homem cabo-verdiano” e sua relação simbólica e cultural com o milho. 

2 Discussão 
As ilhas de Cabo Verde111 foram contactadas pelas expedições portuguesas em 1443 

por Dinis Fernandes. Embora estas não tenham demonstrado de imediato meios favoráveis à 
ocupação humana, assim como, não continham as especiarias e os metais preciosos que tanto 
os portugueses buscavam, mostrou-se interesse nelas por sua posição geo-estratégica (Perei-
ra, 2011), vindo a servir de base de apoio para as navegações atlânticas como era comum com 
territórios conquistados no litoral africano (Ornellas, 2003).

No contexto das conquistas portuguesas os homens que chegavam aos novos territórios 
depararam-se com uma escassez de alimentos quanto ao gênero que estavam habituados a 
consumir, deviam lidar com o drama da fome, que, segundo Panegassi (2020, p. 235), é caracte-
rístico pela insuficiência de alimentos “tradicionalmente reconhecidos como tal implicando uma 
redefinição dos contornos sociais”.  

O fato de servir como ponto de escala de navios, permitiu um intenso intercâmbio de 
produtos naturais. Todavia, podemos nos ater a um produto destas trocas que ao longo da es-
truturação de culturas alimentares obteve grande relevância na vida dos cabo-verdianos, para 
Artur Bento (2015) “(...) a adaptação do milho às condições climáticas e sua produção de baixo 
custo impulsionaram o processo de fixação de humanos e, em consequência, o nascimento do 
homem cabo-verdiano”(pp. 66-67).

Por conta de suas condições climáticas, Cabo Verde passa por períodos longos de seca, 
que afetam as plantações de milho e, por consequência, sua própria alimentação. Segundo 
Pedro Matos (2016), a comida da terra ou komida di terra, é o que dá o sustento para o homem 
cabo-verdiano e por serem, a maioria delas, a base de milho, conectam-se com o tema seca/
chuva: “Só há milho se chover. Por outro lado, é na época da seca, ou em momentos críticos da 
crise que o milho é relembrado como um alimento precioso” (Matos, 2011, p. 7).    

Outrossim, Frei A. de Farias (Farias, 1664 as cited in Albuquerque & Santos, 1991, p. 14) 
registrava em carta de 1664 que: “todos os anos faz o povo procissões para pedir chuva, por-
que lhes falta milho, que é o alimento principal”. Podemos ver que no século XVII o milho já era 
identificado como o alimento “principal” da colônia.

111 Arquipélago constituído por 10 ilhas (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, 
Boavista, Maio, Santiago, Fogo e Brava) e 13 ilhéus, fica a cerca de 450 km da costa ocidental africana.  
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Esta concepção do milho como alimento principal também aparece nos escritos de 
Chelmicki e Varnhagen (1841), da segunda metade do século XIX, onde apontaram que os ha-
bitantes da terra satisfazem suas precisões com “regos de mandioca, algum milho e algumas 
poucas de cabras de leite. O principal alimento é, todavia o milho” (p. 327). 

Como mostrou Montanari (2008), “a comida é uma expressão da cultura não só quando é 
produzida, mas também quando é preparada e consumida” (p. 7), e sobre as formas de consumo 
do milho na obra de encontramos as formas mais simples até o preparo pratos elaborados que, 
ao longo dos anos, tornaram-se típicos da culinária de Cabo Verde:

Logo que a maçaroca tem granizado, começam a apanhar e comem as cozidas, assadas 
ou cruas; muitos comem só isso com leite dormido {azedado}. 

(...) O milho secco deitam no pilão, e borrifando-o com agua, battem com o pilador para 
descasca-lo da tez que o cobre. Depois de estar de molho por doze horas [isto bem como 
o borrifar não é precizo, sendo o milho novo] torna ao pilão, onde battendo extrahem 
cinco couzas; - o farelo, - cachupa, - xerem, - rolão, - e a farinha. Tiram-as à mão can-
dejando tudo n’um ballaio [o que chamam tintir.]  (Chelmicki e Varnhagen, 1841, p. 327).

Paolo Rossi (2014), apresenta que “a preparação da comida é uma mediação entre na-
tureza e cultura” (p. 33), este preparo do alimento, relacionado às técnicas aplicadas na transfor-
mação dos ingredientes, os utensílios utilizados para cozinhar e comer e os períodos do ano e 
os lugares onde os alimentos são ingeridos, marca a passagem da natureza à cultura. O pensar 
e o preparar o alimento constituem o que chamamos de valor simbólico.       

Alguns destes alimentos destacam-se, como é o caso da Cachupa. Para a receita utili-
za-se grãos de milho, seco ou verde (mais comuns), semi-moídos no pilão. Em seguida o milho 
é cozido juntamente com diferentes tipos de feijão, formando um ensopado. Vegetais podem 
ser incluídos, conforme a disponibilidade, assim como podem ser acrescentadas carnes ou 
toucinhos e peixe.

Estas práticas e os saberes culinários de Cabo Verde são produtos do desenvolvimento 
dos grupos iniciais, europeus e africanos, “(...) a partir de seus repertórios de origem, reelabo-
rando-as em função da aquisição de novas contribuições” (Bento, 2015, p. 67). A partir de então, 
foram surgindo pratos que tornaram-se uma culinária nativa caboverdeana. Segundo Oliveira e 
Castro (2013), tratam que as condutas dos indivíduos se transformam em hábitos sociais através 
da repetição em um processo contínuo de longa duração.  

Embora a agricultura em Cabo Verde não seja suficiente para suprir as necessidades do 
país até o momento, todavia ela é fundamental para a subsistência de famílias cabo-verdianas 
onde a estrutura agrária é essencialmente do tipo familiar (Recenseamento Geral da Agricultura 
[RGA], 2015).
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O milho juntamente com o feijão, atualmente, são os dois cereais de mais importância 
para a alimentação das famílias rurais: “O cultivo dessas duas espécies ocupa a maior parte das 
áreas agrícolas da ilha de Santiago e são destinadas, sobretudo, para o consumo local e das 
famílias, compondo a cultura alimentar dessas populações” (Kaufmann & Kubo, 2018, p. 2).

Podemos observar a cultura alimentar de Cabo Verde também em datas comemorativas, 
alguns festejos contam com alimentos produzidos com produtos locais e com pratos conside-
rados tradicionais. Entre estas datas podemos citar a Tabanca, uma manifestação cultural reco-
nhecida como património imaterial de Cabo Verde e considerada a mais antiga. Ela é o festejo 
mais comum na ilha de Santiago, o qual se toca música com vários instrumentos (as cornetas, 
os tambores, as vozes num tom gritante, entre outros) e é seguido por desfile de pessoas que 
acompanham o som, realiza-se sobretudo em julho para fazer honra aos santos padroeiros, 
como São João, Santo Antônio e São Pedro. A festa está relacionada ao ano de chuva, onde há 
boas colheitas, “(...) relacionadas com a fartura, ou seja, anos de boas azáguas, onde tudo era 
abundante” (Muniz, 2007, p. 31). 

De acordo com José Semedo e Maria Turano:

Todos os festejos da Tabanca são acompanhados pela confecção e consumo de uma 
comida ritual. Três dias antes do festejo do Santo, começa o pilão, isto é, a operação 
de cochir o milho. Dois dias antes da festa, o milho cochido no dia anterior é posto de 
molho em água quente e pilado de modo a produzir o xerém (milho partido) e a farinha 
para o cuscus (Semedo & Turano 1997, p. 86, apud Muniz, 2007, p. 31).

Todavia, os anos de seca, como em 1947 e 1977, fizeram com a manifestação não ocor-
resse e ocasionaram o desaparecimentos de vários grupos de tabanca.

Outra data que podemos citar é o Dia de Cinza,  que é uma festividade católica que 
acontece depois do carnaval. Neste dia as pessoas ficam em família e preparam um almoço 
especial com produtos da agricultura local e pratos da culinária tradicional, não pode faltar o 
peixe seco, couve, batatas, xerém, mandioca, coco ou cuscuz com mel, para um dia de muita 
fartura e onde o único ingrediente proibido é a carne112.

Considerações finais

As condições meteorológicas conferem sobre as produções agrícolas colheitas  alea-
tórias. Dados do Relatório de Elaboração do Documento Estratégico de Crescimento e Redução 
da Pobreza (DECRP) - III/2012 - 2016, apontou que nos últimos vinte anos as produções anuais 

112 Lusa. (2018, fevereiro 14). Dia de Cinzas comemorado com almoço tradicional em Cabo Verde. Diário 
de Notícias. https://www.dn.pt/lusa/dia-de-cinzas-comemorado-com-almoco-tradicional-em-
cabo-verde-9117599.html. 
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de milho variaram entre 1.300 a 36.000 Ton. Além disso, por estarem ligados diretamente à ali-
mentação das famílias que os produzem, qualquer questão que afete a lavoura afeta a alimen-
tação dos cabo-verdianos. Esta produção é essencial, não somente para a comercialização e 
abastecimento interno em uma baixa escala, mas principalmente para a segurança e a cultura 
alimentar das famílias.

Este trabalho é fruto da revisão de literatura sobre a soberania alimentar e agricultura 
urbana em Praia Cabo Verde, a partir da perspectiva do milho. Em continuidade aos estudos 
da pesquisa, está em andamento uma análise comparada sobre a história e as práticas atuais 
da agricultura urbana nas áreas metropolitanas de Belém do Pará (Brasil) e Praia (Cabo Verde). 

Não foi nossa pretensão dar conta de todas as relações envolvendo o arquipélago com 
o milho e reconhecemos que há um campo muito rico e vasto de análises econômicas, sociocul-
turais e históricas que podem ser feitas a partir destas relações. Porém ficam nossas reflexões 
e apontamentos para futuras pesquisas.
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CORPO E GINÁSTICA NA MODERNIZAÇÃO DE SALVADOR NO INÍCIO DO 
SÉCULO XX

Aline Machado
Viviane Rocha

RESUMO: A condição humana é primeiramente corporal. O Corpo assume, ao mesmo 
tempo, o papel espelho e reflexo da conjuntura em se insere. Logo, podemos assumir 
o corpo, os corpos como objetos de estudo que falam de si e do meio, do espaço 
e do tempo. É nesse contexto que pensamos a construção das representações de 
corpo moderno em Salvador, no início do século XX. Uma cidade civilizada, urbani-
zada, moderna, exigia que corpos modernos circulassem por ela. Logo, o processo 
de modernização alcançou não somente nos aspectos políticos e econômicos, mas 
também nos aspectos cultuais, transformando hábitos, costumes comportamentos. 
Aqui então, estratégias eram pensadas para formar esse corpo moderno. Destacamos 
o lugar das práticas corporais nessa conjuntura, mais especificamente, a Ginástica. 
Diante do exposto, este estudo tem objetivo analisar as relações entre projetos 
modernizadores e as representações de corpo moderno, tendo a ginástica como 
elemento educador, em Salvador/BA no início do século XX. Para dar conta disto, 
temos como fontes jornais, revistas e materiais encontrados na Hemeroteca Digital 
e no IGHB. Como pesquisa em andamento, apontamos para o potencial de debate 
que esta leitura pode contribuir para área.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Ginástica. Representação. Modernidade. 

RESUMEN: La condición humana es sobre todo corporal. El Cuerpo asume, al 
mismo tiempo, el papel espejo y reflejo de la coyuntura en la que se inserta. Luego, 
podemos asumir el cuerpo, los cuerpos como objetos de estudio que hablan de sí 
mismos y del medio, del espacio y del tiempo. Es en ese contexto que pensamos la 
construcción de las representaciones de cuerpo moderno en Salvador, a principios 
del siglo XX. Una ciudad civilizada, urbanizada y moderna, exigía que cuerpos 
modernos circularan por ella. Luego, el proceso de modernización alcanzó no solo 
en los aspectos políticos y económicos, sino también en los aspectos cultuales, 
transformando hábitos, costumbres y comportamientos. Aquí entonces, las estrategias 
se pensaban para formar este cuerpo moderno. Destacamos el lugar de las prácticas 
corporales en esa coyuntura, más específicamente, la Gimnasia. Frente a lo expuesto, 
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este estudio tiene objetivo analizar las relaciones entre proyectos modernizadores 
y las representaciones de cuerpo moderno, teniendo la gimnasia como elemento 
educador, en Salvador/BA a principios del siglo XX. Para dar cuenta de esto, tenemos 
como fuentes periódicos, revistas y materiales encontrados en la Hemeroteca Digital 
y en el IGHB. Como investigación en curso, apuntamos al potencial de debate que 
esta lectura puede contribuir al área.

PALABRAS-CLAVE: Cuerpo. Gimnasia. Representación. Modernidad.

Introdução

A condição humana é primeiramente corporal. O Corpo assume, ao mesmo tempo, o 
papel espelho e reflexo da conjuntura em se insere. Logo, podemos assumir o corpo, os corpos 
como objetos de estudo que falam de si e do meio, do espaço e do tempo. É nesse contexto que 
pensamos a construção das representações de corpo moderno em Salvador, durante o início do 
século XX. Partimos da premissa de que o projeto de modernização da capital baiana dialogou 
com questões outras para além das materiais. Esse foi o período em que a ideologia urbanística, 
símbolo estrutural da modernização, chegou à cidade. 

O processo de modernização interferiu não somente nos aspectos políticos e econô-
micos, mas também nos aspectos cultuais, transformando hábitos, costumes comportamentos. 
Seus domínios queriam se materializar nas mais variadas práticas cotidianas, a fim de tornar essas 
práticas, e seus praticantes, representações de uma sociedade moderna, civilizada. É compreen-
sível atenção ter se voltado para o corpo como palco, como representação de modernidade. 
Assim, defendemos a tese de que houve um movimento de gestação e educação do corpo a 
fim de torna-lo moderno, onde estratégias eram pensadas para formar esse corpo moderno. 

Dentre essas estratégias, destacamos o lugar das práticas corporais, mais especifica-
mente, a Ginástica. Os discursos defensores da ginástica apontavam o seu papel assentado em 
quatro pilares: higiênico, o moral, o estético e o econômico, ideais esses intensamente ligados ao 
que se entendia por Moderno. Diante do exposto, este estudo tem objetivo analisar as relações 
entre projetos modernizadores e as representações de corpo moderno, tendo a ginástica como 
elemento educador, em Salvador/BA no início do século XX. 

Nesta conjuntura, está claro o caráter histórico da pesquisa. Tendo como fontes jornais, 
revistas e materiais encontrados na Hemeroteca Digital e no IGHB. Nesse contexto,  fazemos a 
opção pelo debate metodológico da História Cultural. Dentre estas redescobertas – podemos 
dizer assim, já que não se tratou exatamente de descobrir novos objetos, mas de reconhecer na 
amplitude do conceito de cultura e do que é cultural, a importância de elementos descredita-
dos, até então – as práticas culturais e as representações são conceitos centrais que integram 
a nossas categoriais de análises. Sendo a ginástica uma prática corporal e, assim, cultural e as 
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representações de corpo moderno foco de nossa pesquisa, é mais que coerente à articulação 
com a História Cultural (Barros, 2004; Burke, 2008). 

Dessa forma, quando nos propomos analisar Salvador, podemos indagar as visões 
tradicionais sobre o desenvolvimento de questões, como a ginástica, educação do corpo e mo-
dernidade. É nesse sentido que localizamos a justificativa da pesquisa. No intuito de contribuir 
para novas discussões na área História da Educação Física e do Esporte. 

Cidade Moderna, Corpo Educado – Salvador e a ginástica na representação de 
Modernidade

Quando pensamos em Salvador no início do século XX estamos falando de uma cidade 
que, assim como outras, se via num processo de transformação, caminhando no sentido do que 
se entendia por Modernidade. Desde o século XIX, as principais capitais brasileiras caminhavam 
realizando modificações estruturais, políticas e culturais na tentativa de coloca-las na rota da 
modernização que se espalhava pelo ocidente. Mudanças eram feitas almejando atingir as re-
presentações de civilização e modernidade que o espelho europeu apontava como ideais. Leite 
(1996) nos diz como Recife, Belém, Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 
seguiam tentando efetivar seus projetos modernizadores através da construção de ferrovias, no 
aparelhamento portuário, em redes telegráficas, com o desenvolvimento de indústrias, além de 
melhorias em termos de transportes, iluminação e abastecimento de água. 

As condições políticas, econômicas, culturais e científicas delineavam e, ao mesmo 
tempo, eram delineadas pelos ideais modernos. Assim, cada cidade efetivava e vivenciavam 
seus projetos modernizadores a partir das realidades nas quais estavam imersas. Cada cidade 
brasileira vivia suas experiências de modernização em seus próprios ritmos, sem perder o diá-
logo com o todo, é claro. 

Ao falarmos de Modernidade, precisamos estar cientes que ela carrega consigo caracte-
rísticas gerais que exigem enquadramentos para que as sociedades pudessem ser consideradas 
modernas. Ela tem estreita relação com as ideias de racionalidade, cientificidade, desenvolvimento 
dos modos de produção, liberalismo econômico, urbanização, enfim, guarda em si a lógica da 
Revolução Burguesa sob a qual eclodiu na Europa. 

Além dessas características, Marshall Berman (1986) discute a modernidade como um 
tipo de experiência vital localizada no tempo e no espaço, que os homens e mulheres comparti-
lham em conjunto. Logo, podemos pensar que, mesmo guardando em si características gerais, a 
modernidade foi se delinear a partir das condições locais, da realidade concreta de cada contexto. 
O que queremos reforçar é que, apesar de a Modernidade ter sido um movimento até certo ponto 
global, cada realidade viveu essa experiência a partir do que lhe foi possível. Nesse contexto de 
vivências distintas da experiência moderna, lançamos então nosso olhar sob o Salvador. 
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Ao se projetar o cenário dos ditos países civilizados, desenvolveu-se “um sentimento de 
que, no Brasil, as idéias e práticas culturais estariam, em geral, fora do lugar” (Oliven, 2001, p.04). 
Salvador não ficou de fora desse processo. Também ela viu fervilhar o desejo pela modernidade, 
por novos ares, modos de vida, novos comportamentos e hábitos. Viu a necessidade de mudan-
ças urbanas, arquitetônicas, estruturais para tornar-se civilizada, representação do progresso.

Salvador vivenciou o projeto de transformação urbana e social mais efetiva quando J. J. 
Seabra se elegeu Governador do Estado em 1912 sendo esse seu primeiro mandato que durou 
até 1916. Esse foi o período em que a ideologia urbanística, símbolo estrutural da modernização, 
chegou a Salvador. Tendo o Rio de Janeiro como modelo para remodelação da cidade, foi trans-
plantada para a Cidade da Bahia a ideia de abertura de avenidas e demolição do que enxergava 
como simbolicamente ligado ao período colonial (Risério, 2004).  

A modernidade exigia novos modos de agir, modos de usar o corpo, novidades nas 
formas como esse era representado, utilizado, pensado, estudado, de ser e estar no mundo. O 
período moderno deflagrou uma série de processos que culminou em formas completamente 
novas de olhar e tratar o corpo, novas formas de comportamentos, de construir conhecimentos 
e se colocar no mundo, estando essas experiências ligadas às mudanças significativas e con-
cretas nos diversos setores. O desenvolvimento científico; a ascensão das ciências, em especial 
as ciências médicas; uma filosofia biológica; teorias evolucionistas; organicistas e mecanicistas, 
como aponta Soares (2005), “invadem” o corpo a fim de desvendá-lo, de otimizá-lo, de moldá-lo, 
de educá-lo nos preceitos modernos.  

Tudo isto nos aponta para importância do corpo dentro do jogo social, ganhando re-
levâncias inteiramente novas. Os usos, as formas, as práticas que eram executadas não eram 
apenas movimentos, comportamentos, gesticulações inocentes, mas sim práticas imbuídas de 
significados, de representações dos mais diversos ideários. Andrea Moreno, no seu estudo sobre 
corpo e ginástica no Rio de Janeiro, assevera como as técnicas corporais são marcas da cultura. 

Como nos lembram sempre os estudos antropológicos sobre o corpo, as técnicas corpo-
rais – e aqui me refiro as práticas corporais – são marcas da cultura. Nascem na história, 
são simbólicas. Traduzem o modo como homens e mulheres “cuidam” (ou não) de seus 
corpos, se servem deles. Traduzem, logo, uma visão de mundo dos que a praticam. 
As práticas corporais existentes numa sociedade são portadoras de gestos, os quais, 
mais que mecânicos, simbolizam a inscrição de uma cultura. Retirando da natureza a 
capacidade de explicar o corpo humano e seus movimentos, podemos pensar, dessa 
forma, no corpo como um arquivo. Como a memória, depositário de valores, crenças, 
histórias (Moreno, 2001, p.192).

Ao nos debruçamos sob as fontes, vimos que em Salvador houve um movimento seme-
lhante. No ano de 1912 a Gazeta de Noticias: Sociedade Anonyma (p. 03) apresentou uma seção 
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inteira de discussão das recomendações do Estado para o serviço de assistência no Hospital 
São João de Deus, dentre elas a construção de gabinete para realização a prática de higiênica 
e terapêutica de gymnastica assim que possível. Ao lado desta seção, o jornal ainda trazia outra 
intitulada Sport, onde a prática de foot-ball era apresentada num tom de prática nobre, civilizada.

Seguindo essa compreensão, vários aspectos da vida cotidiana, como as vestimentas, 
as práticas de divertimento, práticas culturais, o cuidado com corpo, passaram a ser repensados 
e vigiados, a fim de enquadrá-los dentro dos preceitos modernos. Aqui então, estratégias eram 
pensadas para formar esse corpo moderno. Dentre essas estratégias, destacamos o lugar das 
práticas corporais nessa conjuntura, mais especificamente, a Ginástica. 

O movimento corporal esteve e está imbuído de significado cultural. A forma de sen-
tar-se, como aponta Richard Sennett (2003); o ato de lavar as mãos, pelos médicos; a relação 
com o banho, a higiene corporal, como aponta Vigarello (2013) são demonstrações de como os 
usos do corpo se alteraram e dialogaram com o desenvolvimento sociocultural. Daí, o intuito de 
estudar uma educação do corpo pensada através da ginástica pode nos dizer coisas para além 
do próprio corpo – apesar desse movimento garantir importância autônoma – mas pode ele, 
este estudo, lançar luz sobre os processos culturais da Salvador do século XX. 

Conclusão 

Este estudo trata-se de um recorte da tese de doutoramento que dialoga com as ques-
tões do corpo, modernidade, ginástica em salvador numa perspectiva cultural. Neste momento, a 
pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, mas já conseguimos apontar alguns olhares 
que sinalizam a intencionalidade de tornar Salvador uma cidade moderna no início do século XX. 
Dentro desse ideário, houve uma mudança nos modos de comportamentos, das formas e usos 
dos corpos e, nesse contexto, a ginástica fez parte das práticas que eram vistas, compreendi-
das com modernas. A ela era atribuída a capacidade de dar ao corpo uma educação a fim de 
que este se torna-se representação de civilidade e modernidade. Novamente, como estudo em 
andamento, apontamos que há um rico potencial de debate que pode contribuir com a área. 
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IMAGENS, ESTUDOS CULTURAIS E RESISTÊNCIA: 
INCÊNDIO E PATRIMÔNIO EM SÃO PAULO

Paulo Cezar Nunes Junior
Lucas Bená Oliveira

Raiany Eduarda Silva

RESUMO: Como parte da construção da memória coletiva, o fogo assume diversos 
significados simbólicos, a depender do contexto histórico no qual está inserido. Nesse 
sentido, a apresentação tem por objetivo entender o simbolismo do fogo a partir de 
dois fatos contemporâneos particulares: o incêndio na estátua de Borba Gato e na 
Cinemateca de São Paulo, ambos ocorridos em julho de 20201. Tais acontecimentos 
foram eleitos pois significaram fatos importantes para do debate atual sobre estudos 
culturais e resistência no Brasil. A contextualizar o debate em torno dos patrimônios 
dispostos em território paulista, as chamas dos sentidos discursivos presentes nesta 
investigação fazem despertar antigas dores. O passado arde quando toca o presente, 
incendiando novas possibilidades de futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Incêndio. Fogo. Memória. Resistência. Patrimônio.

ABSTRACT: As part of our collective memory, fire takes on different symbolic meanings, 
depending on the historical context in which it is inserted. In this way, the presentation 
aims to understand the symbolism of fire from two particular contemporary facts: the 
fire in the statue of Borba Gato and in the Cinemateca de São Paulo, both that took 
place in July 20201. These events were chosen because they meant important facts 
to the current debate on cultural studies and resistance in Brazil. To contextualize 
the debate around the patrimonies arranged in the territory of São Paulo, the flames 
of the discursive meanings present in this investigation awaken old pains. The past 
burns when it touches the present, igniting new possibilities for the future.

KEYWORDS: Fire. Memory. Resistance. Heritage.

Introdução e Base teórica

Alegoria presente nos diferentes períodos históricos e ameaça constante às vivências 
humanas e os lugares de nossa sociedade, o fogo tem sido evocado de maneira recorrente por 
regimes imagéticos em contextos diversos. Associando-se, na maioria das vezes, a incêndios, 
acidentes ambientais e conflitos entre civis e militares, seus enredos nos direcionam para a retó-
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rica da distopia e da crise da sociedade contemporânea. O que se salva do fogo? A capacidade 
destrutiva que vem das chamas é intensa e nos convoca a pensar o que pode ser reconstruído 
a partir das cinzas, ao invés da crença na ameaça presente do fim de nossa civilização.

O fogo assume uma variedade de significados simbólicos em diferentes contextos 
históricos, muitos dos quais se baseiam em analogias presentes na narrativa bíblica, fundamen-
tal no imaginário ocidental. No contexto de medo do pós-guerra, o imaginário apocalíptico se 
torna parte da cultura popular e um gênero ficcional próprio. Durante a maior parte da segunda 
metade do século, esse imaginário seria dominado pela guerra atômica e, a partir da década de 
70, outra ameaça proporcionalmente real é evidenciada pelas descobertas científicas: as crises 
climáticas. Obras que retratam este cenário começam a ganhar espaço, evocando igualmente 
o poder assolador do fogo: o planeta não explode em um instante, mas é retratado queimando 
lentamente, em um aquecimento constante causado pelo abuso do dom de Prometeu.

Ao longo da história, o fogo foi também combustível de revoluções. Sua eficácia pode ser 
verificada nas imagens de corpos em chamas, como o de Mohamed Bouazizi, cuja autoimolação 
seria um importante gatilho para os levantes da Primavera Árabe, ou o do monge Thich Quang 
Duc; no incêndio do Reichstag, que contribuiria com o estabelecimento da Alemanha Nazista; ou 
no processo incinerador das inquisições, quando os indivíduos desviantes das normas católicas 
eram postos à fogueira para manutenção da ordem religiosa e política com um forte viés de 
gênero, visto que muitas das mortes eram de mulheres consideradas bruxas.

Entretanto episódios vividos recentemente com os incêndios nos museus instauram o 
assombro de uma história fadada ao esquecimento: o incêndio de monumentos e prédios de 
interesse público pode se tornar um acontecimento histórico, como no caso do Mercado Modelo 
de Salvador (1969) e do Instituto Butantã (2010). Até a própria memória coletiva pode arder em 
chamas nos incêndios de instituições de arquivamento do saber e de bens históricos materiais 
e imateriais, evidenciando os riscos a que estão expostos constantemente os vários museus das 
cidades brasileiras. 

Diante do fogo, o que sobrevive à catástrofe? Os testemunhos, objetos e, principalmen-
te, os registros fotográficos se organizam enquanto documentos historiográficos e constituintes 
de imaginários socioculturais, compondo nossas memórias coletivas. Centrada no fascínio 
provocado pela imagem do fogo perceptível na fotografia, a força interpretativa e estética que 
ecoam no imaginário social servem, aqui, como dispositivos para problematizar as crises con-
temporâneas. Neste ínterim, o papel das imagens de fogo no cenário contemporâneo é central 
não apenas como suporte discursivo para a pesquisa, mas também para evocar a forma como 
essas excessivas imagens são produzidas e consumidas na efemeridade de nossos cotidianos. 
Vivemos num mundo saturado por imagens cujos artistas, na visão do autor Juan Fontcubierta 
(2014), têm a responsabilidade de atuar numa ecologia visual, trabalhando mais na perspectiva 
de reciclagem do que na produção de novos excessos. Diante da ação individual, entendemos 
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o ato de fotografar como uma experiência de estar no mundo, uma expressão de si (Aquino, 
2016; Nunes & Maia, 2018). 

Objetivo e Justificativa

Neste sentido, a apresentação tem por objetivo entender o simbolismo do fogo em dois 
fenômenos contemporâneos particulares: o incêndio na estátua de Borba Gato e na Cinemateca 
de São Paulo, ambos ocorridos em julho de 20201. Tais acontecimentos foram eleitos pois sig-
nificaram fatos importantes para do debate atual sobre estudos culturais e resistência no Brasil.

Isso porque, o ato de queimar é, eminentemente, político. A destruição da memória, 
seja intencionalmente, por exemplo com a queima de livros na Alemanha Nazista e em outros 
momentos históricos, seja indiretamente, através de estruturas de financiamento e suporte 
insuficientes para a manutenção dos museus brasileiros, tem tanto razões quanto implicações 
culturais e políticas. Da mesma forma, a queimada de um pasto não pode ser desassociada do 
contexto mais amplo das crises ambientais: não se trata simplesmente de uma atividade técnica 
para apressar o reuso da terra. Ela é alimentada por um sistema que prioriza o ganho econômico 
acima da manutenção da vida e da biodiversidade, com a anuência de organismos legislativos 
e executivos quanto a rigidez da fiscalização.

Ao apresentar pontos de discussão inerente à imagens repercutidas a partir dos dois 
casos listados anteriormente, a apresentação aposta em pensar os incêndios como alegorias 
potentes das crises instauradas no contexto contemporâneo, especialmente, no que diz res-
peito às questões sociais e de memória. A partir deste pressuposto, diferentes interpretações 
sobre materiais visuais relacionados à incêndios serão analisados para pensar o lugar discursivo 
ocupado pelo fogo dentro dos contextos em questões: seus discursos de verdade, evocações 
históricas, rede de significados, conjunturas e criação de imaginários.

Metodologia

As duas frentes de pesquisa do projeto Lugares Incendiários recortadas para esta 
apresentação estão assentadas numa abordagem investigativa de cariz qualitativo e, do ponto 
de vista metodológico, utiliza o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (Didi-Huberman, 2013) para a 
construção, observação e leitura de pranchas de imagens, de modo a resgatar transversalmen-
te “espaços visuais dinâmicos” (Antón-Barco, 2014), bem como seus vínculos com a memória, 
a resistência, o esquecimento e a circulação de discursos. A esta trama se une o trabalho de 
revisão bibliográfica não exaustiva, feita a publicações científicas relacionadas às palavras chaves 
e temas correlatos ao escopo do projeto.
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Resultados

Incêndios em instituições culturais: o caso da Cinemateca

Gonçalves (2018) afirma que a preservação de uma cultura e, portanto, de um povo, 
revela-se um árduo trabalho quando é exposta a fragilidade das coisas mediante o tempo, já 
que este é um agente responsável por subverter e degradar tudo aquilo que existe. Apesar da 
suscetibilidade e finitude da matéria, nota-se que a destruição das instituições de conservação 
de memória brasileiras e, consequentemente, dos arquivos e documentos histórico-culturais, 
pouco relaciona-se com o desgaste temporal, estando diretamente associada ao despreparo 
no que tange o combate aos incêndios que consomem as construções nacionais há séculos, 
fenômeno este corroborado pelas fotografias incendiárias. Basta verificar a constância em que as 
chamas consomem as instituições brasileiras para compreender tal afirmação, basta resgatarmos 
os episódios de fogo no Museu da Arte Moderna, em 1978 e 1982; no Museu da Imagem e do 
Som, em 1981; no Centro Cultural São Paulo, em 2007; no Teatro Cultura Artística em São Paulo, 
em 2008; no Museu da Língua Portuguesa, em 2015; e no Museu Nacional, em 2018. 

Nesta coleção de dados, chama a atenção a série de incêndios ocorrida na Cinemateca 
Brasileira, em 1957, 1969, 1982, 2016 e, novamente, em 2021, uma das construções fundamentais 
à preservação cultural da imagem e do som no Brasil, e que foi quase inteiramente destruída 
pelo fogo (Bochner, 2018). Quando fragmentos histórico-culturais são resgatados, eles ardem 
em chamas diante de todos, são reverenciados e valorizados. Passada a euforia desta novidade, 
estes, que antes era como brasas vívidas, tornam-se fumaça. Consequentemente, sua expo-
sição nas instituições de conservação da memória torna-se inócua ao povo: seu significado é 
menosprezado, causando nada mais do que mera curiosidade. Disso pressupõe-se o descaso 
para a manutenção destas instituições, favorecendo uma decadência que, especialmente no 
Brasil, tem final conhecido: o acervo torna-se novamente fogo, mas não como incendiário que 
traz luz à sociedade, torna-se fogo pela queima, por altas labaredas de um incêndio de grandes 
proporções, daqui a memória vira cinzas.

Mediante o resgate de fotografias de incêndio, a construção, desconstrução, manipula-
ção e, sobretudo, a conservação da memória histórica do país são pensadas a partir de imagens 
que, embora estejam temporalmente distantes umas das outras, têm muito a dizer se analisadas 
em conjunto. Os resultados preliminares desta primeira fase de pesquisa nos permitem discutir 
o vínculo não linear entre fogo e memória pois, mesmo que os acervos sucumbam ao calor, as 
fotografias dos incêndios que consomem a Cinemateca e outras instituições culturais do país 
são vestígios do que a inércia é capaz de provocar. Elas nos trazem pistas, ainda, sobre a capa-
cidade de se erguer das cinzas e continuar lutando para a preservação de uma memória que 
não é devidamente valorizada pela própria cultura.
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Incêndios, patrimônio e imaginário público: o caso da estátuas bandeirantes

Os dados encontrados nesta frente de investigação trazem uma nova interpretação 
sobre o significado dos monumentos bandeirantes no espaço urbano do Estado de São Paulo. 
Por meio da relação entre o território e o embate de memórias, busca-se compreender a posição 
dos monumentos bandeirantes ligados à construção da identidade paulista. Nesta problemati-
zação, as estátuas aparecem como representações de uma narrativa bandeirante que conflita 
com a história e as reivindicações dos povos marginalizados. Aqui, recai um ponto antagônico 
sobre a ligação entre os povos indígenas e a ressignificação das memórias induzidas por quatro 
monumentos bandeirantes dispostos no Estado de São Paulo: Monumento às Bandeiras, Estátua 
de Borba Gato, Monumento ao Anhanguera e Estátua de Oyaguara. A escolha de cada um deles 
deu-se em razão de sua relevância, além da facilidade de encontro de registros e sites oficiais 
que ajudaram no embasamento desta investigação. A análise preliminar dos dados revela um 
argumento interessantes: como pontos de referência e localização dentro de suas cidades-sede, 
quase que como entidades que pairam sobre prédios, casas e ruas, os bandeirantes se tornaram 
heróis dentro de uma construção narrativas lendária. 

Como “desbravadores”, são vistos como exploradores de terras fantásticas e desconhe-
cidas, onde antes não havia nada. Segundo Moura (2021) a figura concebida para o bandeirante 
foi criada para atender as necessidades de identificação das elites cafeeiras paulistas e, a partir 
disso, criou-se uma nova alma preenchendo as veias de um estado em pleno desenvolvimento 
urbano. As memórias não são retratos da realidade e, diante das lacunas criadas sobre “o que 
nós, paulistas, somos, afinal?”, uma “memória bandeirante” foi criada e tomou forma física na 
construção de estátuas e nomeação de praças, ruas e rodovias. Outras existências foram ocultas 
e criou-se o que Piu e Mello (2021) chamam de “patrimônio sensível”, remetendo-nos a patrimô-
nios que despertam em certos povos memórias delicadas, feridas que ainda continuam abertas. 

Considerações Finais

De modos diferentes, o trabalho evoca o sentido simbólico do fogo a partir de memórias 
de dois daqueles que podem ser chamados de “lugares incendiários”. A contextualizar o debate 
em torno dos patrimônios dispostos em território paulista, as chamas dos sentidos discursivos 
presentes no trabalho fazem despertar antigas dores. As labaredas queimam-se em revolta, en-
sejando desejos de mudança. Ressignificação é a palavra-chave neste embate, como forma de 
contextualizar e criar novas narrativas sobre o assunto. O passado arde quando toca o presente, 
incendiando novas possibilidades de futuro. 
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MEMORIAL DA PANDEMIA: O ACERVO DE TODOS NÓS

Pietra Diwan
Alexandre F. S. Teixeira

RESUMO: O Memorial da Pandemia é resultado da iniciativa de um grupo de 
historiadores comprometidos com o debate histórico sobre o impacto da pan-
demia enquanto fenômeno global.  Reunidos semanalmente para discutir as im-
plicações da corrente pandemia, as questões abordadas pelo grupo foram: Uma 
vez que esta pandemia é a mais midiatizada da história, como ela vem sendo 
documentada? Quem são os produtores destes registros? De que forma serão 
preservados estes documentos, sejam eles digitais ou não? Quais narrativas pre-
valecerão? A partir dessas questões, surgiu a ideia de iniciar um repositório de 
registros digitais mantido voluntariamente por cidadãos via formulário Google.   
Para isso foi criada uma base de dados digital com a possibilidade de coletar foto-
grafias, textos, vídeos ou outros tipos de documentação referente à pandemia do 
Covid-19. A história oral também se apresentou como uma possibilidade documental, 
tais relatos pessoais trouxeram uma nova perspectiva para o projeto e encontram-
-se no livro publicado em abril 2021 “Memorial da Pandemia: O acervo de todos nós” 
Nossa proposta tem a intenção de valorizar a fala do cidadão comum e foi concebido 
como um acervo de registros digitais deste momento que impôs drásticas transfor-
mações no cotidiano mundial. Entre algumas das experiências vividas neste processo 
destacam-se no acervo o cotidiano sob o lockdown, as mudanças nos hábitos edu-
cacionais e culturais, as transformações nos rituais fúnebres, as práticas preventivas 
e terapêuticas, e o dilema entre a esperança e o descrédito em relação à vacina.

PALAVRAS-CHAVE: História. Pandemia. Acervo digital.

O Memorial da Pandemia é resultado da iniciativa de historiadores na tentativa de con-
tribuir com o debate histórico futuro sobre o impacto da pandemia do coronavírus enquanto 
fenômeno global. A pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 
de março de 2020 (WHO, 11/03/2021). Esta crise sanitária fez do vírus SARS-Cov-2, popularmente 
chamado Coronavírus, a estrela das redes sociais, acumulando milhões de registros, em especial, 
de experiências pessoais em diferentes plataformas digitais. Dependendo da territorialidade em 
que se vive, a pandemia está num diferente estágio. O que é ainda inegável é seu caráter global 
e ainda incerto em relação ao futuro. 
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Com o intuito de entender as implicações e o impacto deste processo na sociedade, 
este grupo se reuniu semanalmente para refletir sobre diversos temas, tais como: uma vez que 
esta pandemia é a mais midiatizada da história, como ela será documentada? Quem são os de-
tentores destes documentos? De que forma estarão preservados estes documentos, uma vez 
que um volume muito grande deles é digital? Quais são as narrativas predominantes? A partir 
dessas questões surgiu a ideia de criação de um repositório de registros digitais mantido vo-
luntariamente por cidadãos comuns. Como elaborou Ricoeur, para evitar os “usos e abusos da 
memória coletiva” foi criado um espaço em que a memória pode ser democrática, voluntária e 
aberta e comprometida tanto com a identidade coletiva como pessoal (RICOEUR, 2008, p.  94).

Nesse sentido, foi concebida uma base de dados digital - Plataforma Google - com a 
capacidade de coletar de forma sistematizada, constante e segura, imagens, textos, áudios e 
vídeos referentes à pandemia. Diante da impossibilidade de reunir um volume significativo de 
registros decidiu-se reunir relatos orais, adicionando um outro suporte documental ao acervo, a 
história oral. Os relatos pessoais de experiências atreladas às novas práticas, as imposições e as 
flexibilizações do isolamento trouxeram uma nova perspectiva para o Memorial da Pandemia. 

Esta proposta tem a intenção de valorizar a voz do cidadão comum. De acolher materiais 
a partir de experiências vividas que proporcionem a escrita de uma historiografia futura, e que 
esta possa ser escrita através de uma abordagem da história vista de baixo, como descreveu 
Sharpe (1992). Desta forma, o narrar da história tem a intenção de mostrar os sujeitos comuns - no 
contexto da pandemia - para além da experiência coletiva valorizando as vivências dos indivíduos, 
não visto como “mais um dos problemas que o governo tem que lidar” (1992, p.41). As fontes, 
nesse sentido, criadas pelas pessoas que submetem seus registros no Memorial da Pandemia, 
são relevantes por - justamente - serem seletivas e muitas vezes não objetivas. Esta é uma das 
dificuldades desta abordagem “vista de baixo”, mas ao mesmo tempo revela sua potência de 
ampliar no âmbito da escrita da história, experiências que são vivenciadas no âmbito familiar 
e doméstico. Ela faz mais sentido “dentro de um contexto”, como ressaltou Sharpe, e no nosso 
caso, o contexto da pandemia (1992, p.54).  

Por uma história cidadã

O acervo do Memorial da Pandemia foi concebido tanto como um lugar simbólico, mas 
também como repositório de registros digitais deste momento que impôs drásticas mudanças 
e transformações no cotidiano mundial. Entre algumas das experiências vividas neste processo 
destacam-se o cotidiano sob o isolamento social; as mudanças das práticas sociais, educacio-
nais e culturais; as transformações nos rituais fúnebres; a adoção de usos e práticas preventivas 
e terapêuticas; além do dilema entre a esperança e o descrédito em relação à vacina gerados 
pela desinformação. Neste sentido, o acervo foi criado com o compromisso de preservar fora 
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dos conglomerados privados de mídia, os materiais submetidos por todos os cidadãos, e com a 
proposta de assegurar a integridade dos registros ao longo do tempo e de forma gratuita. 

Sendo a pandemia um fenômeno global, é sabido que os indivíduos vivenciaram este 
momento a partir de suas particularidades territoriais e de seu contexto sócio-econômico-cultural. 
O Memorial da Pandemia pretende resgatar facetas destes olhares, percepções, subjetividades 
e práticas para lidar com o impreciso, o incerto, o medo constante e a rotina alterada através 
da criatividade, da afetividade, da luta e da resiliência, mas também do trauma, do medo, da 
negação e da insegurança.

Até o momento de fechamento deste artigo foram confirmados pela Organização Mundial 
da Saúde, mais de 250 milhões de casos e mais de 5 milhões de mortes mundialmente (WHO, 
09/11/2021). Após quase dois anos sob o medo de contaminação, podem ser destacados pelo 
menos três grupos predominantes nesse cenário: o primeiro, se recusa a seguir os protocolos 
de prevenção questionando a letalidade da doença, e se recusando a receber a vacinação; o 
segundo, não tem os meios materiais de manter o isolamento por causa das suas condições 
sócio-econômicas, e mesmo vacinado, corre o risco de contaminação, e o terceiro, pratica o 
isolamento, está vacinado e pode cumprir todas as determinações recomendadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde. Nesse sentido, os números de internações e mortes, assim como as 
taxas de positividade entraram em declínio, mas ainda mostram-se incertos por conta do alto 
índice de pessoas que se recusam a ser vacinadas, ou ainda não tiveram acesso à vacina. O caso 
português é um dos poucos em que a “imunidade de rebanho” está próxima de ser atingida, 
uma vez que mais de 85% da população já foi vacinada (NYT, 21/10/2021). No Brasil, pouco mais 
de 55% da população está vacinada com as duas doses, e ainda há um caminho pela frente, 
mas acredita-se que a cultura histórica de vacinação em toda a América Latina contribuiu para 
a aceitação da vacina contra o coronavírus durante 2021. (UNDARK, 14/10/2021).

O Brasil registrou até novembro de 2021, cerca de 22 milhões de casos confirmados e 
mais de 610 mil casos fatais (GOOGLE TRACKER, 09/11/2021) ocupando o segundo lugar entre 
os três primeiros países com maior número de mortes e casos positivos, entre os Estados Unidos 
e a Índia (JOHN HOPKINS UNIV CSSE Covid19, 12/11/2021). É reconhecido que o caso brasileiro 
foi agravado pela falta de planejamento e políticas públicas preventivas do governo do atual 
presidente da república Jair Messias Bolsonaro. Não foram tomadas medidas unificadas em 
escala federal para impedir a contaminação. Por essa razão, é fundamental a reflexão sobre o 
momento em que vivemos, pois a história do ano de 2020 foi atravessada por diversos temas 
políticos, sociais e culturais, dentre os quais a pandemia destaca-se como a maior irradiadora e 
aceleradora de tendências, conflitos e tensões já presentes na sociedade brasileira explicitando 
ainda mais nossas discrepâncias sociais.

Neste tempo pandêmico e caótico vivenciamos uma outra epidemia de dimensões 
globais: a desinformação, chamada pela OMS de infodemia (WHO, 12/11/2021). Ela consiste na 
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criação de notícias falsas baseadas em fatos, mas que em essência distorcem sua verdade por 
admitir o fato de forma parcial. A desinformação não é um problema de interpretação do fato, 
mas de distorção para que se encaixe à uma outra narrativa ligada a interesses políticos. As 
notícias falsas geram a desinformação, ou seja, a confusão das informações e a falta de clareza 
sobre o que é certo e o que é errado. Munidos desta premissa, o grupo de negacionistas, aliados 
do presidente Bolsonaro, assim como o próprio presidente desvalorizaram e desacreditaram 
o trabalho da ciência criando uma espécie de versão distópica e contemporânea do que foi a 
Revolta da Vacina, em 1904, a qual sob a obrigatoriedade da vacinação - pelo então presidente 
Rodrigues Alves e pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz - para o combate da epidemia de varíola 
no Rio de Janeiro. A população protestou violentamente nas ruas, ocasionando mortes, prisões 
e degredos (SEVCENKO, 2018). No Brasil da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro apostou na 
política de “imunidade natural de rebanho” atuando diretamente no investimento do tratamento 
precoce ineficaz e no atraso para a compra de vacinas. Tais medidas provocaram a contamina-
ção em massa e a consequente morte de milhares de pessoas. Desta forma, o país alcançaria 
a imunidade sem a necessidade de compra de vacinas, como apontou o relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Pandemia - CPI da Pandemia (CPI 2021, p. 46-51).

A desinformação fomentada pelo governo de Jair Bolsonaro chegou ao extremo da 
irresponsabilidade no episódio ocorrido no dia 11 de junho de 2020, quando o presidente do 
executivo brasileiro, incitou seus apoiadores a invadirem hospitais e confirmarem se de fato, os 
leitos destinados aos doentes pelo Covid-19 estavam de fato ocupados. Segundo as hipóteses 
dos negacionistas, a pandemia não é letal e os leitos ocupados nos hospitais estariam sendo 
utilizados com o intuito de obter verbas federais para o tratamento da enfermidade. (HOSPITAL, 
12/06/2020) 

A concepção do acervo

A maneira como o Memorial da Pandemia foi concebido pretende contribuir para a 
construção de um saber baseado em fatos e nas experiências vividas durante esse momento 
que tomou conta de nosso cotidiano. Este é um esforço para compreender a dinâmica desses 
acontecimentos contribuindo com fontes primárias para o futuro, em diferentes campos do 
conhecimento científico a partir do olhar do indivíduo, numa plataforma coletiva e colaborativa. 
No mesmo contexto do que Alan Irwin definiu como “citizen science” (ciência cidadã ou CS), a 
qual há uma demanda por uma relação da ciência com o cidadão que seja mais colaborativa, e 
o cidadão não tenha que estar tutelado pelo saber científico de cima para baixo (IRWIN, 1995).

A formação do Memorial da Pandemia propõe uma relação de “citizen history” (história 
cidadã ou CH) a qual é a visão do indivíduo e sua coleta seletiva sobre a importância da memória 
dos acontecimentos que deve ser incentivada, como a visão da entrevistada Sandra Paulino:
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É triste, mas é a memória que abraça a todos sem distinção e que se assim será registra-
da, como explicação do fanatismo civil-religioso que através do ódio e da seletividade, 
destrói vidas, não apenas por pandemia (Entrevista com Sandra Paulino, 14/08/2020).

Ao pensar a dimensão política da história e na sua capacidade de confrontar e trans-
formar os valores sociais de uma época, é que constituímos este acervo como o nosso maior 
ponto comum de expressão. A fala pública - vista aqui como a reunião de expressões pessoais 
- deve ser recuperada para que não se corra o risco de apagamento através dos dispositivos 
tecnológicos de poder de produção e difusão, característico de suas formas contemporâneas 
da como apontaram Courtine e Piovezani (2015, p.12). 

O presidente do Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura do Brasil, José 
do Nascimento Junior, sinalizou durante o Fórum Nacional de Museus que “sem memória, não 
há projeto de nação” (2010). Portanto, neste amplo estudo acerca das  interpretações e senti-
dos dos conteúdos das memórias é que o Memorial da Pandemia torna-se um lugar potente e 
fundamental. Considerando, que todo momento político cria suas narrativas, como Durkheim 
(1970) afirmou, a lógica do social não corresponde à soma dos indivíduos. Nesse sentido, a ló-
gica do coletivo e a lógica do indivíduo sobre a memória de um fato - ou de um trauma - estão 
entrelaçadas, mas o foco deste acervo digital são as experiências pessoais. A importância do 
testemunho arquivado em diferentes suportes possibilitará no futuro olhar para o passado com 
abordagens e problemáticas do presente, e fazer das memórias uma repetição educativa para 
que injustiças não se repitam e fortaleçam espaços de tolerância e diversidade. 

A intenção de tal acervo de memórias e testemunhos é possibilitar a justiça, vista como 
um direito cidadão garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Concebido 
com o intuito de coletar os registros pessoais e experiências vividas durante a pandemia, o acer-
vo é alimentado por meio do preenchimento de um formulário na Plataforma Google, e regido 
pelos termos de uso com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).  É possível acessar o 
formulário através do acesso à página www.memorialdapandemia.com gerenciada pelo grupo 
de cofundadores. A divulgação do endereço de acesso para submissões está disponível pelas 
redes sociais Instagram, Twitter e Facebook e por diversas entrevistas para além da imprensa 
brasileira. 

Além da ação direta de colaboradores dedicados à constituição de coleções específicas, 
que atualmente formam o acervo do Memorial da Pandemia destaca-se a coleção Alma Puída 
que foi organizada pelo Instituto Angelim (www.institutoangelim.com). A coleção Alma Puída foi 
constituída exclusivamente por áudios de até 3 minutos com impressões, reflexões e também 
desabafos predominantemente de mulheres sobre a pandemia. O material foi espontaneamente 
enviado para o link do projeto ou por Whatsapp, entre 15 jun. a 19 nov. de 2021. Até o momento 
foram recebidos mais de uma centena de áudios de diversas regiões do Brasil. 
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Entre os materiais doados ao acervo há uma variado perfil simbólico sobre a pandemia 
da Covid -19. É possível relacioná-los aos seguintes sintomas: ao mal-estar inicial da pandemia 
como um fato desconhecido à nossa frente; ao trauma dado a suspensão abrupta das ativida-
des cotidianas; à negação dos fatos reais e todo desgaste psíquico que estes grupos geram; ao 
luto dos sobreviventes; ao estranhamento causado pelo conflito ou pela a falta de juízo ao que 
estamos realmente sentindo, chamada pela psiquiatria de alexitimia; à reconciliação com a vida 
que foi interrompida pela pandemia e, finalmente a esperança da imunização. 

Os registros documentais são submetidos voluntariamente por qualquer pessoa com 
acesso ao link do formulário da plataforma Google. No momento da submissão ao sistema é 
gerado automaticamente um selo de identidade (timestamp) com data e hora de submissão 
mostrando o momento exato em que o colaborador fez a doação ao acervo do Memorial da 
Pandemia. Todas as submissões são imediatamente incluídas de forma automática em uma 
planilha gerada pelo Google que contém todas as informações preenchidas no formulário pelo 
colaborador. Entre os dados coletados estão nome, cidade, tipo de registro (imagem, texto, áudio 
ou vídeo), categoria (políticas, saúde, novas práticas, trabalho, educação, lazer, vacinas, entre 
outras), e a relevância do documento escrita sob o ponto de vista da pessoa que está fazendo 
a submissão. Para consolidar a inclusão do material no acervo é necessária a leitura e o aceite 
do termo de cessão de direitos incluído no formulário. A divisão quantitativa do acervo e suas 
possibilidades de suporte para submissão podem ser observadas no quadro abaixo com dados 
aproximados. 

Notou-se que na fase inicial da constituição do acervo que houve grande dificuldade 
em receber submissões espontâneas através do formulário Google. Para fins de teste e regis-
tros os cofundadores submeteram os materiais. Mesmo após a divulgação nas nossas redes de 
relacionamentos acadêmicos, instituições de ensino e meios de comunicação, a adesão ao for-
mulário foi tímida e pouco expressiva. Por essa razão, decidimos abrir a coleta de outras fontes 
de registro acerca da pandemia do novo coronavírus. 
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No caso da História Oral, estas entrevistas estão reunidas numa outra parte do acervo 
- composta de forma independente e autônoma ao formulário Google, mas dentro do mesmo 
drive, ou nuvem. As entrevistas foram feitas predominantemente de forma remota, por telefone ou 
raramente de forma presencial - por imposições da pandemia -  utilizando os princípios teóricos 
de entrevista em História Oral. Utilizamos como referenciais os textos de Verena Alberti (2005) 
e José Carlos Sebe Bom Meihy (2005), ambos com livros de mesmo nome - Manual de História 
Oral - cujas reflexões contribuíram para a formação das questões norteadoras que estão pre-
sentes em todas as entrevistas do acervo.  O critério para a elaboração das transcrições foi feito 
a partir do texto Considerações Sobre a Transcrição de Entrevistas (Manzini, 2014) que nos deu os 
parâmetros normativos básicos para o trabalho. Nesta etapa, estão feitas as transcrições somen-
te, mas é a intenção do Memorial da Pandemia expandir estes relatos na forma de transcrições 
e textualizações, gerando interlocução e re-autorização com os entrevistados-colaboradores. 

As contribuições orais foram feitas através de entrevistas com pessoas em posições 
sociais distintas na tentativa de dar diversidade aos relatos através de visões diversas.  No en-
tanto, é preciso reconhecer que não foi atingido ainda um perfil de diversidade suficiente que dê 
representatividade aos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira, mas o Memorial 
da Pandemia tem trabalhado nesse sentido criando recortes e abordagens que contemplem 
diferentes etnias e grupos sociais. É certo que este acervo de entrevistas deverá ser ampliado, 
assim como os outros segmentos que o compõem, tornando-o mais dinâmico. Até o momento, 
foram feitas cerca de três dezenas de entrevistas levando em conta a área de atuação dos en-
trevistados. No quesito profissão há empresários, agentes comunitários de saúde, professores, 
ativistas na área de direitos humanos, acadêmicos, profissionais da comunicação, músicos e 
profissionais de marketing, para citar alguns. 

O direito à memória

O direito à memória é uma premissa do Memorial da Pandemia que se preocupa com 
a integridade dos documentos submetidos organizados de forma responsável, e com apreço e 
gratidão a todos os colaboradores. Através desta premissa, museus, arquivos e acervos históricos 
têm a função e a responsabilidade de garantir que a compreensão da realidade não seja  distor-
cida pela desinformação e pelo negacionismo que investem na manutenção de uma sociedade 
desigual e polarizada. 

Na posição de curadores do acervo, muitas das decisões tomadas pelos co-fundado-
res tiveram a intenção de preservar a integridade do documento e do colaborador. Entre estas 
destaca-se o direito de optar pelo anonimato. Ao documento está reservada a sua integridade 
completa, a qual nenhuma interferência ou interpretação será feita pelo Memorial da Pandemia 
no contexto do acervo, a não ser para estabelecer os descritores arquivísticos. Quaisquer análi-
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ses podem ser feitas mediante disponibilização do registro pelo Memorial da Pandemia com a 
intenção de contribuir com pesquisadores em trabalhos futuros. 

Alinhados com a tarefa de manter um acervo documental que permita a preservação 
da  cultura, da percepção de mundo e, principalmente do elo entre o passado, presente e futuro, 
entende-se que há um custo financeiro e operacional para que esta tarefa permaneça íntegra. 
Sem recursos financeiros, o Memorial da Pandemia depende de doações individuais para realizar 
suas atividades, e esta iniciativa garantiu a publicação do primeiro balanço que consolidou o 
acervo após um ano de sua criação na forma de livro, Memorial da Pandemia: o acervo de todos 
nós (Teixeira et al., 2021). 

A perspectiva futura ainda é incerta, mas sabe-se que com o prognóstico de um suposto 
“fim da pandemia” e o retorno às atividades presenciais tal como no período que antecedeu março 
de 2020 não nos colocará no mesmo lugar. “Normalidade” significa na verdade um novo normal, 
que de novo não tem nada. Este tempo novo está repleto de experiências e vivências boas e ruins 
pré-pandemia, mas agora estão atravessadas também pelas novas formas de sociabilidade e 
afetos, pelo trauma, pela perda e pelo período de alento que marcou tanto as famílias de pelo 
menos 620 mil pessoas que perderam suas vidas, como também de toda a sociedade brasileira. 
A intenção do Memorial da Pandemia é preservar o espaço de coleção destas memórias em 
tempo contínuo e indeterminado, mas que sejam as memórias das vivências desse período tão 
impactante para toda a comunidade global.
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MATRIZES CULTURAIS, LAZER E AUDIOVISUALIDADES: EMPIRIA NAS REDES 
OLDFLIX

Vivianne Limeira Azevedo Gomes

RESUMO: Este texto apresenta a plataforma Oldflix, produto de mídia para lazer e 
entretenimento que veicula filmes e séries das décadas de 1940 a 1990, do século 
XX. O objetivo foi mapear a circulação do produto e a estrutura comunicacional do 
serviço para identificar matrizes culturais entre lazer e mídia. Aplica-se um estudo 
empírico de caráter qualitativo nas redes sociais da plataforma e entrevista semies-
truturada. Na análise, foi possível inferir matrizes no entorno tecnocomunicativo, na 
convergência midiática, na ressignificação de tempo/espaço e nas interações em 
rede que surgem na mediação do conteúdo nas mídias digitais. 

PALAVRAS-CHAVE: Audiovisualidades. Lazer digital. Plataforma Oldflix. 

ABSTRACT: This text presents the Oldflix platform, a media product for leisure and 
entertainment which broadcasts movies and series from the 1940s to 1990s, of 
the 20th century. The aim was to map the circulation of the product, as well as the 
communicational structure of the service to verify the flows and meanings of digital 
leisure. An empirical and exploratory study of qualitative observation in the platform’s 
social networks and semi-structured interviews. In the analysis, it was possible to 
identify cultural matrixes that intersect between leisure and media, inferred in the 
technocommunicative environment, in convergence, in the redefinition of time/space 
and in interactions from the mediation of content in digital media.

KEYWORDS: Audiovisualities. Digital leisure. Oldflix Platform.

Introdução

O uso social das mídias para lazer tem despertado o meu interesse, em particular, de 
plataformas de transmissão de vídeos (Streaming) de filmes e séries. Primeiro, por inferir que o 
entretenimento e a sociabilidade estão presentes como protagonistas nos usos sociais dessas 
mídias, aliado a reconfiguração dos formatos da cotidianidade e dos processos sociais de apro-
priação dos produtos (Canclini, 2008; Martín-Barbero, 2009); Em segundo, por presumir que 
esses lazeres são relações acionadas pelas experiências comunicacionais e moldadas a partir 
do consumo midiático cada vez mais individualizado. Perspectiva que compete à centralidade 
da cultura (Hall, 1997) comunicacional mediada por meios eletrônicos. 
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Este pressuposto parte de pesquisa de doutorado no campo dos Estudos do Lazer, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, e a interdisciplinaridade nos estudos da mídia. Na investi-
gação, tangencio a ideia de lazer midiatizado frente às mediações no consumo audiovisual e dos 
fluxos comunicacionais nas redes sociais digitais, tendo como objeto, o Oldflix – caracterizado 
como um produto de mídia para lazer e entretenimento. 

O Oldflix é um serviço de transmissão de vídeo por assinatura constituído por filmes 
“clássicos”, cults, antigos ou alternativos do cinema e da televisão das décadas de 1940 a 1990, 
do século XX. 

A criação da plataforma surgiu de uma experiência na distribuição de conteúdo clássico 
e cult para a emissora TV União de Natal, no Rio Grande do Norte. A mesma possuía na sua pro-
gramação, (e ainda possui), uma sessão semanal, onde transmite obras consideradas clássicos 
do cinema. Com as transformações tecnológicas e o interesse do público consumidor voltado 
para a Internet, o empresário Manoel Ramalho e os colaboradores decidiram iniciar uma plata-
forma VOD113 para distribuir esses conteúdos de filmes. Em 2016, após a explosão do Netflix114, 
criou o Oldflix115.

Por ser consumidora do serviço, tenho a inferência que os conteúdos contemplam 
experiências vivenciadas em determinada época e lugar, e, assim, sugere continuidade em 
relação à cultura do lazer e da produção simbólica e material que se destacam em função das 
conversações em rede. Sendo, portanto, elementos para pensar os entrelaçamentos culturais e 
de percepção das novas formas de mediação, fluxos e temporalidades do lazer como conteúdo 
de plataformas de streaming e que caracterizem o lazer digital. 

Soma-se a isso, o Oldflix estar num contexto menos ligado à indústria cultural, em ter-
mos de capital econômico e concorrência em relação a outros serviços de Vídeo on Demand 
(VoD). Pressuposto indicativo após a empresa informar que o serviço não disputa com grandes 
conglomerados do mercado de streaming. 

Nesse sentido, o objetivo é mapear a circulação do produto e a estrutura comunicacional 
do serviço que apresenta conteúdos outrora consumidos, numa determinada época e lugar, para 
identificar matrizes da cultura do lazer na mídia. 

Entretanto, compreendo as diferentes abordagens sobre os campos de criação, produ-
ção e distribuição de conteúdo streaming no espaço das mídias sociais. Lugar de (re)produção 

113 O Video On Demand (VOD), conhecido no Brasil como vídeo sob demanda, representa a liberdade 
de escolha para os usuários acerca do conteúdo audiovisual a ser consumido a partir da banda 
larga e em inúmeros dispositivos, incluindo TVs e as telas de desktops, tablets e smartphones. 

114 A Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, surgiu em 2007. 
Chegou ao Brasil em 2011.  

115 A plataforma faz parte das empresas do Grupo WMW, composto pela Telecab Telecomunicações 
– operadora de TV a Cabo, Movielink e a TV União de Natal-RN, em vigência desde o ano de 2003. 
Site:  https://www.tvuniaodenatal.com.br/grupo-wmw
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e circulação de informações em rede e da convergência, que de acordo com Jenkins (2009), se 
encontra nos indivíduos e se concretiza a partir das relações de consumo, compartilhamento 
e interação. Portanto, pergunto: Qual o papel das mídias digitais na circulação do lazer como 
produto de consumo das audiovisualidades do Streaming? 

Métodos /Empiria nos sites de redes sociais Oldflix

Aplica-se um estudo empírico de caráter qualitativo, em torno de uma observação nos 
sites Facebook, Instagram e Youtube da Oldflix; entrevista semiestruturada e comunicação dire-
ta com a empresa. Adotando como referência os processos de mediação e midiatização116, em 
confluência com o pensamento de Jenkins (2009) sobre as empresas de mídia estarem imersas 
nas mudanças tecnológicas e atentas com o público “para ter um controle mais completo sobre 
o fluxo da mídia e para interagir com outros consumidores”. (Jenkins, 2009, p.46). 

Essas mediações são reconhecidas nas materialidades dos conteúdos da Oldflix nas 
redes. Materialidades que constituem os mecanismos técnicos que promovem entretenimento 
e trocas sociais entre perfis na ambiência digital. Estas são identificadas no Instagram pelos apli-
cativos de edição, filtros, entretenimento por Lives, memetização, desafios como o das hashtags 
#Tbt. No Facebook, por compartilhamentos e curtidas; no YouTube, compartilhamento, comen-
tários, curtidas e visualizações. Ver quadro 1, com o quantitativo de: usuários que participam das 
redes e a forma de interação que aconteceram até 31 de dezembro de 2021.

Quadro 1: Materialidades nos sites de redes sociais da Oldflix

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

O Oldflix é um serviço de streaming de vídeo por assinatura que permite assistir a séries 
e filmes sem comerciais, em um aparelho conectado à Internet. Enquanto mídia, é um aplicativo 
móvel que funciona em dispositivos eletrônicos como celular, smartphone, smart tv, tablets. A 
plataforma é retratada em alguns sites como uma “Netflix dos clássicos”. 

116 Ver Martín-Barbero (2008); Braga (2012) e Hjarvard (2014).
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Quanto à ação comunicativa da plataforma, ela se materializa na interface através das 
audiovisualidades dos filmes, figuras com sinopse, categoria, gênero e década dos produtos. O 
catálogo é composto por 780 títulos (dezembro, 2021) entre filmes, séries, animações, desenhos 
animados, shows e documentários no período de 1940 a 1990. Os gêneros estão apresentados 
em 28 categorias.

Na interface (Ver figura 1), circulam informações para o usuário que consome ou vai vir a 
se interessar pelo serviço, dentre eles: “Assista quando quiser, em até 04 dispositivos ao mesmo 
tempo” e as opções: “Assista no PC (Windows, Linux, MacOS), Smartphone, Tablet, Xbox ONE, 
Playstation 4, Android TV, Fire TV, Fire TV Stick e Chromecast em até 4 dispositivos ao mesmo 
tempo”.  “Novidades toda semana” em que o usuário pode acompanhar os próximos lançamentos. 

Figura 1 - Página inicial da plataforma Oldflix (2022)

Fonte: https://www.oldflix.com.br/

Tendo em vista a ampliação do consumo de internet pelos brasileiros, durante a pan-
demia da Covid-19 (2020-2021)117, e de conteúdos para lazer e entretenimento por plataformas 
de streaming, a busca por conteúdos como da Oldflix, também cresceu. A empresa verificou 
um crescimento de 84% em quantidade de assinaturas nos períodos de março a novembro de 
2020. Esses números caíram no ano de 2021, mas ainda continuam em patamares satisfatórios 
para a plataforma.

Sobre o público consumidor, a empresa deduz que a grande maioria das pessoas que 
consome o conteúdo, quer (re)ver os grandes artistas e histórias que marcaram a “Era de Ouro118” 

117 Dados do CETIC.br. Disponível em:  https://url.gratis/JLrTMi
118 A Era de Ouro do Cinema Americano se refere aos filmes hollywoodianos produzidos durante os 

anos 20 aos anos 60 nos Estados Unidos.
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do cinema. Pessoas que, por muito tempo, guardavam filmes em DVD ou VHS119, viram a possibi-
lidade de assistir a vários conteúdos que estavam perdidos ao longo dos anos. Em dezembro de 
2021, a quantidade de usuários cadastrados nas redes da Oldflix era de 450000+. A empresa não 
informou sobre a quantidade de assinantes e de usuários antes da pandemia. Apenas informou 
a faixa etária de usuários do serviço, entre 20 a 35 anos. 

Matrizes, lazeres, fluxos e convergência nas redes Oldflix

O Oldflix apresenta site de redes sociais que representam comunidades e perfis de 
seguidores. Levando-os à prática de buscar/assistir filmes e séries do século XX. São filmes que 
marcaram um determinado período, fizeram parte de um imaginário remoto. E que continuam no 
repertório midiático, mesmo que numa fase anterior ao pensamento mainstream120. Conteúdos 
que foram transferidos para outras mídias de plataformas, diferente da televisão. 

Essa convergência, de acordo com Jenkins (2009, p.29), refere-se ao “fluxo de conteúdos 
através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 
ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação”, e esses, “vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam”. (idem). 

Muito dos filmes e desenhos da Oldflix eram transmitidos em programas como Sessão 
da Tarde, TV Globinho, Sábado Animado etc, nas emissoras brasileiras de televisão aberta Rede 
Globo e SBT. Esta construção evidencia uma transformação no sentido de apropriação desses 
produtos (Martín-Barbero, 2011, p. 292), à perspectiva das audiovisualidades do passado recons-
truindo matrizes no presente.

Na observação dos perfis de usuários que interagem nas redes, as matrizes são reco-
nhecidas nas materialidades audiovisuais dos conteúdos da Oldflix e nas variáveis quantitativas 
de curtidas, comentários e visualizações. Enquanto “ações comunicativas geram trocas sociais 
capazes de constituir laços e capital social” (Recuero, 2009, p.53), dão visibilidade e promovem 
as trocas informacionais em rede. 

São associações que refletem às particularidades dos dispositivos que estruturam as 
dinâmicas das redes e os espaços sociais da Internet. E de como as “empresas de mídia estão 
aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo de mídia pelos canais de distribuição para aumentar 
as oportunidades” (Jenkins, 2009, p.46), seja de lucros, mercados e consolidar seus produtos 
com o público consumidor. 

119 Sigla de Disco Digital Versátil.  Em 2008, o DVD conseguiu substituir completamente o VHS como 
formato de distribuição. A obsolescência rápida desse mercado de mídia física (DVDs e Blu-rays) e 
o crescimento de serviços de streaming e download digital fomentaram mais ainda o consumo de 
mídias para o lazer.

120 Mainstream é um termo inglês empregado como um conceito para se referir ao modelo de 
pensamento ou gosto de caráter popular que expressa uma tendência. Enquanto stream significa 
um fluxo ou corrente, mainstream representa o fluxo principal.
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Quanto as interações nas redes, foi observado um valor de curtidas mínimas. A circula-
ção a partir das interações na publicação mais curtida ou comentada ou visualizada da página 
no Facebook aconteceu na categoria de vídeos publicados. São 77 vídeos, com a média de 500 
mil visualizações. O conteúdo mais curtido e comentado no Instagram foi de uma publicação 
de 22 de março de 2020 sobre comédias para assistir na plataforma. A postagem apresentou 
5 comentários e 200 curtidas. A circulação por comentários no canal do YouTube foi visível em 
canais de cinema que falavam sobre o Oldflix. Poucos nos vídeos dos conteúdos.

Essa análise reflete muito o entorno tecnocomunicativo apontado por Martín-Barbe-
ro (2011) e na releitura de Gutmann (2021), quando o autor desvela o pensamento tecnicista e 
funcional dos meios de comunicação de massa para as associações e práticas sociais que se 
articulam “para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” (Martín-
-Barbero, 2008, p. 261).  

Matrizes que funcionam como marcas ideológicas que constituem a identidade dos 
campos sociais: nos modelos televisivos, na interdependência entre os meios e nos novos modos 
de produção, circulação e consumo de informação e entretenimento mediados pelos formatos 
e linguagens nas redes comunicacionais.

Esses aspectos, de acordo com Gutmann (2021, p. 21), “constituem ambiência, espaço 
e orquestram minhas, nossas experiências temporais”. Essa perspectiva é somada a partir dos 
fluxos comunicacionais que “nos faz ver o quanto nossos usos da tecnologia dizem sobre velhos 
e novos sensoriums e têm relações com ritualidades, as ações de consumo associadas a certos 
rituais, competências, percepções e discursividades” (Gutmann, 2021, p.12). que serão melhor 
aprofundados no decorrer da tese.

Considerações finais 

Ao mapear a circulação do produto nos sites de redes sociais, foi possível observar 
as diferentes abordagens sobre a produção e distribuição do conteúdo audiovisual oferecido 
e identificar matrizes culturais como marcas da comunicação midiática que se atualizam nas 
interações das redes e do conteúdo para lazer na mídia Oldflix. 

Presumo que estas se cruzam às vivências e experiências antes consumidas em lugares 
físicos, como cinemas de rua ou em videolocadoras, onde os filmes eram transmitidos e/ou 
circulados; na mediação da TV local, das trocas comunicacionais entre usuários e a plataforma; 
as marcas do tempo diante das transformações sociais. E, nisto, proporcionam que a apropriação 
de produtos do passado reconduza matrizes contemporâneas que se aliam a experiência de 
fruição, diversão, e/ou sentidos de pertencimento a valores de referência sobre filmes do século 
XX (1940-1990), que marcaram vivências, encontros.

O que permite indagar sobre os enlaces culturais, além de novos sentidos manifestados 
no âmbito do lazer digital. Digital que me refiro “é o que constitui, nos tempos atuais, grande 
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parte da nossa experiência no mundo imersa numa ambiência em que as dimensões presente 
e passado estão fortemente articuladas” (Gutmann, 2021, p 22).  
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Este trabalho tematiza o lazer na escola com base em estudos de análises qualitativas 
desenvolvidos no Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (UFPR/Brasil) (Andra-
de, 2020; Cardoso, 2021; Santos, 2022; Lima, 2022), e busca evidenciar como o lazer se manifesta 
no cotidiano, mesmo com diferentes barreiras.

As imagens 1 e 2 (Andrade, 2020) representam o lazer resistindo aos não-ditos dos do-
cumentos escolares e às barreiras estruturais, antes da pandemia da Covid-19. Em um dia de 
sol, uma tenda foi improvisada, enquanto no pátio, longe dos olhares vigilantes, as “cartinhas” 
artesanais surgiram de dentro do livro, também utilizado como base para a brincadeira proibida 
(IMAGEM 2). Já durante o auge da pandemia, com o uso dos espaços públicos restritos, as ima-
gens 3 e 4 (Cardoso, 2021) flagraram a comunidade utilizando o espaço escolar de forma oficiosa, 
isto é, não oficial, como alternativa para o lazer.

Ainda em pandemia, mas com o retorno gradual das atividades presenciais, Santos (2022) 
destacou outras formas clandestinas de lazer na escola. Como o quadro-negro que, na curta 
ausência de docentes em sala, se tornou espaço para o desenho. Por fim, Lima (2022) identifica 
formas com que as crianças se relacionam com os espaços ao ar livre na escola. Como na Ima-
gem 6, em que um gramado tornou-se um mar de possibilidades de lazer.   

As atitudes subversivas diante das diferentes restrições impostas ao lazer dentro do 
espaço escolar podem ser lidas como táticas astuciosas frente a uma estratégia que as cerceia 
(Certeau, 2014) Nesse sentido, o lazer se faz presente no espaço escolar por meio de brechas 
aproveitadas e por vezes criadas por quem lá está presente.
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PERCEPÇÕES SENSORIAIS, A CASA E O CORPO

Camille Vitória Ribeiro
Caroline Adriana Ribeiro

Analice Cristina Souza
Emanuelle Braga

Ana Cecília Estevão
Adriano Silva

Há dois anos, um simples vírus nos dominou de uma forma que não esperávamos, e 
assim fomos obrigados a nos reinventar e utilizar as ferramentas que tínhamos em mãos. Afinal, 
os espaços em nossas casas que não tinham tanta importância passaram a ser protagonistas 
dos nossos dias, se tornando assim, cenários de práticas relacionadas tanto aos compromissos 
estudantis quanto ao lazer e descanso. Diante disso, as percepções sensoriais a respeito do meio 
que nos envolve eram bem diferentes do que as de hoje em dia, pois a nossa casa não era o 
principal palco para acontecimentos do grande teatro que é a nossa vida. Essas adaptações e 
transformações na relação com o espaço foram observadas no estudo de Clemente e Stoppa 
(2020), em que a partir das políticas de quarentena e isolamento social, as vivências de lazer 
voltaram-se ao espaço do lar. De uma forma geral, surgiram novas possibilidades ligadas ao 
ambiente virtual e ao ambiente doméstico. São essas constatações que incentivaram a proposta 
de um trabalho escolar interdisciplinar envolvendo as disciplinas Educação Física e Desenho 
Arquitetônico, buscando compreender as percepções corporais de adolescentes no espaço da 
casa durante a pandemia do COVID-19. Levando em consideração, como propôs Claval, (2001, 
p. 43), “o papel do corpo dos sentidos na experiência humana, os recortes da realidade física e 
social pelas pessoas, a riqueza da imaginação que dá sentido às geografias mais diversas”. Por 
esse motivo, o quarto, lugar em que passamos a maior parte do tempo, foi o cômodo escolhido 
para a reflexão, pois este se tornou um local, onde passamos a desenvolver diversas atividades 
que antes da pandemia eram realizadas fora de casa. Dessa forma, o uso e os sentidos sobre o 
quarto foram repensados e redimensionados. O quarto, como espaço sempre em vias de des-
territorialização, como destacam Deleuze e Guattari a respeito dos territórios, sempre sujeito a 
outras formas de definir sua função e suas características arquitetônicas, passou a ser espaço 
central da casa e das vivências corporais. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9iPnS_nWS5g 
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REFLEXÕES SOBRE O MOVIMENTO MANGUEBEAT EM CONEXÃO COM A 
CIDADE, O LAZER E O CORPO

Aline Rodrigues
Thiago Lima

O trabalho intitulado Reflexões sobre o Movimento Manguebeat em conexão com a ci-
dade, o lazer e o corpo foi elaborado no formato de vídeo arte e tomou como ponto de partida 
a seguinte questão: seria possível pensarmos no engendramento de movimentos culturais a 
partir das suas relações com a cidade, o lazer e o corpo? O referencial teórico que adotamos 
foi somado à trechos dos documentários Chico Science: um caranguejo elétrico e Manguebeat: 
esse som é massa na busca de conexões que viabilizem o diálogo com as táticas (CERTEAU, 
1996) assumidas pelos precursores desse movimento, em especial no que tange as experiên-
cias de Chico Science em Recife.   Para tanto, nos aproximamos da perspectiva do antropólogo 
Geertz (2008), que em alusão a Max Weber, afirma que somos animais amarrados a uma teia de 
significados tecida por nós mesmos. Nesse sentido, a cultura é entendida como essa teia e suas 
análises diferem-se do que ocorre com uma ciência experimental a procura de leis, já que ela 
se configura como uma ciência interpretativa na busca por significados. O seu objetivo foi, então, 
propor uma reflexão sobre a constituição do Movimento Cultural Manguebeat a partir das suas 
relações com a cidade, o lazer e o corpo.  Diante da potencialidade do movimento, vislumbramos 
a sua conexão com processos educativos de modo a contribuir com a formação cidadã das/os 
estudantes envolvidas/os.  
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MANGUEBEAT: Esse som é massa. (2021). Direção de Mateus Melo. Curumim Produções (39 min).

MONTE, C. A. da Silva; ROSA, W. T. (2016, Julho, de 24 a 30). A geografia e música no Recife: 
representações socioespaciais da cidade a partir das letras das canções do Movimento 
manguebeat. O XVIII Encontro Nacional de Geógrafos, São Luís. 

Link da mídia: https://www.youtube.com/watch?v=yrWZO8RHh1c
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O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO COMO AÇÃO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

Victor Fernandes Vieira
Samuel Lima Santos

Francisco Luiz de Marchi Filho
Tiago Onofre

Wilson Lino

Introdução

O Programa Segundo Tempo (PST) surgiu para fomentar a prática esportiva socioedu-
cacional e contribuir para o desenvolvimento de escolas de tempo integral (BRASIL, 2003). Ainda 
em execução, o PST é ofertado pela Secretaria Nacional de Educação, Esporte, Lazer e Inclusão 
(SNELIS), da Secretaria Especial de Esporte (SEE), do Ministério da Cidadania (MC) e possui como 
objetivo “democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional, promovendo o 
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de formação da cidadania e 
de melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 2021). Na Universidade Federal de Goiás (UFG), a 
materialização dessa ação ocorre através de 3 núcleos esportivos, constituídos por professores 
e monitores da Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD).

Ao considerarmos o PST uma ação educativa que, através dos conteúdos da cultura 
corporal (jogos, esportes, dança, lutas, ginásticas, dentre outras), busca o desenvolvimento 
humano, a integração da Universidade nesse processo se caracteriza como ação de Extensão 
Universitária, compreendida como “processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e polí-
tico que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 
(FORPROEX, 2012, p. 15).

Objetivos

O PST na FEFD/UFG objetiva democratizar o acesso de crianças, adolescentes e estu-
dantes da universidade às práticas corporais, de modo a promover o desenvolvimento humano, 
por meio de dois projetos de extensão universitária.

Considerações Finais

Tomar o PST como projeto de extensão universitária expressa a intenção de considerá-
-lo como ação política, uma práxis educativa, com vistas à superação de dificuldades impostas 
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pelo cotidiano, reconhecendo seu potencial para auxiliar na transformação da realidade social. 
Por meio de projetos de extensão universitária críticos, dialógicos, que ao invés de “estender” 
busca comunicar e construir coletivamente novos conhecimentos com a sociedade, o PST se 
coloca não só como ação de oferta de prática esportivas, mas como prática educativa e de de-
senvolvimento humano, possibilitando a produção de conhecimentos relevantes à sociedade, 
em especial à comunidade participante.
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QUANDO O YOGA É A VIDA –
PROPOSIÇÕES PARA O RESGATE DE OUTROS NOVOS MUNDOS 

Lucas Procópio

Buscando alargar uma concepção e experiência de Yoga enquanto tão somente um 
sistema técnico de manipulação do corpo em um sentido estrito, vislumbro apresentar uma 
interação com tal tradição que se dá pela relação sinérgica com a Natureza, de modo a buscar 
um alargamento e aprofundamento que possibilite compreendê-la e vivenciá-la (a tradição do 
Yoga) à luz de tradições outras que lhe subjazem e lhe tangenciem (Eliade, 2009; Niranjanananda, 
2005, 2008; Olivelle, 1992). 

Tal relação é construída e nutrida por processos de lapidação de nossas experiências 
humanas e encarnadas, tomando como ponto de partida um processo de conscientização de 
nossas limitações e potencialidades e avançando para a cristalização da experiência de unici-
dade e completude.

Diante de uma crise civilizacional que aprofunda uma histórica ruptura cultura-natureza 
e que, ao assim fazê-lo, trata de violentar despudoradamente o planeta Terra, eis que nos vemos 
à beira de um abismo existencial enquanto espécie (Danowski & Viveiros de Castro, 2017; Krenak, 
2019; Wallace-Wells, 2019).

A medida em que então caminhamos em acelerada marcha a condições insustentáveis 
de preservação e perpetuação da vida humana neste planeta, faz mister encontrarmos e ado-
tarmos formas outras de relação com o mundo. 

Formas outras que sejam capazes de reconhecer o valor intrínseco de todos os viventes 
no equilíbrio e sustentação de nossa ecosfera; formas outras que desafiem uma lógica instru-
mental/racional do tempo que se impõe a partir de um imperativo urbano/industrial/tecnológico 
de hiper aceleração e hiper conectividade; formas outras, enfim, que asseverem o direito à vida.

Nesse sentido, a partir de um percurso etnográfico (que se mescla com um percurso de 
vida), vislumbro nos provocar às experiências que se dão no centro de estudos e estilo de vida 
Yogi chamado de Casa do Guru – localizado na Serra da Moeda, próximo à capital de Minas Gerais.

Experiências essas que têm o Yoga enquanto embrião propulsor e que carregam em 
si mesmas gérmens de outros vínculos, relações e interações – quer sejam elas mais atentas, 
inteiras, completas.
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TERÇA DAS MANAS: “ATROPELANDO O PATRIARCADO”

Carla Augusta Nogueira Lima e Santos
Marcela Ferraz Viana

Andreza Barroso Gonçalves
Lucilene Alencar das Dores

“Vai sozinha?”; “Você não tem medo?”. Essas são perguntas que as mulheres que usam 
bicicleta em Belo Horizonte costumam ouvir. Esses questionamentos são legitimados em meio 
a uma sociedade que se estrutura pelo patriarcado, pelo capitalismo e pelo racismo. Conforme 
o Instituto Locomotiva (2021), independente do meio de transporte utilizado, de 91% a 100% das 
mulheres sentem medo de sofrer violências em seus deslocamentos pela cidade. Em relação 
às mulheres que se deslocam de bicicleta, esse percentual é de 98%. Ainda de acordo com a 
pesquisa, as mulheres relataram que no cotidiano vivenciam situações que as fazem se sentir 
inseguras, as quais variam entre receber cantadas inconvenientes; sofrer assédio sexual, discri-
minações raciais, assaltos, agressões, dentre outras. 

Ao relacionar essas questões com marcadores sociais como classe e raça, as barreiras 
impostas às mulheres em seus deslocamentos se intensificam e interferem no acesso à cidade e, 
consequentemente, às oportunidades de lazer. Segundo Almeida (2021), quanto menor a renda, 
maior é a distância da população das ciclovias. Ao fazer a intersecção com os marcadores raciais, 
a mesma pesquisa mostra que o racismo opera não somente na percepção de insegurança de 
mulheres negras, mas, também, no que diz respeito ao acesso às infraestruturas cicloviárias. 
De acordo com o Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento na capital mineira o 
índice de mulheres negras que residem em até 300 metros de uma ciclovia é apenas de 11% . 

Como pode ser observado, esses dados sinalizam um contexto social e racial que im-
põe limites ao uso da bicicleta por mulheres em Belo Horizonte. É em meio a esse cenário que 
o coletivo de mulheres cicloativistas Terça das Manas (TdM), se destaca como um importante 
agente político e tem desenvolvido ações que vão além do ato de pedalar (Viana, 2020). Segundo 
a criadora do grupo, Marcela Viana, a TdM se entende como um grupo feminista, que se organiza 
como uma rede de apoio entre mulheres e que tem, como um dos objetivos, ocupar os espa-
ços da cidade que nem sempre são destinados a elas. A partir desses valores que imagens de 
mulheres com suas bicicletas são criadas pelas próprias cicloativistas. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é compartilhar registros que representem o modo de agir das participantes umas com 
as outras, o qual é pautado na resistência, na militância e no princípio anunciado no início deste 
texto de “atropelar o patriarcado”.
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UMA MULHER EM PÚBLICO ESTÁ SEMPRE NO SEU LUGAR 

Helena Ferreira

Introdução 

Num tempo em que já se defende o pós-generismo (Dvorsky & Hughes, 2008), ainda 
é importante contrariar a ideia misógina de Pitágoras e de Rousseau de que “uma mulher em 
público está sempre fora do lugar”. Ser do sexo feminino é um facto sem significado, mas ser 
mulher, é ter-se feito mulher, é adaptar o corpo à ideia pré-concebida e histórica de mulher, é 
transformar-se num signo cultural, materializando-se na possibilidade histórica delimitada, e 
“fazê-lo como um projeto corporal continuado sustentado e repetido” (Butler, 2001, p. 73). Evitar 
que a categoria mulher seja socialmente construída de forma a que ser mulher signifique, por 
aceção, ser oprimida está ao nosso alcance: das mulheres que fazem da esfera pública o espaço 
da realidade (Arendt, 2007) e das que captam o momento com o seu female gaze. Apresentam-
se aqui fotografias de três mulheres:  Chimamanda Ngozi Adichie, Sônia Guajajara e Vandana 
Shiva, tiradas no último “Fórum do Futuro” no Porto, argumentando que estas habitam a posição 
do feminino corporizado, de modo empoderado, no espaço público, 

Objetivos

Esta pequena mostra fotográfica tem como objetivo geral expor três corpos femininos 
que construíram, socialmente, o espaço público que habitam e que dominam na totalidade. E 
como objetivos específicos: 1) Evidenciar a importância do female gaze; 2) Estimular a vontade 
de reconhecer o studium e de se deixar trespassar pelo punctum (Barthes, 1980); 3) Conduzir à 
compreensão da representatividade.

Considerações Finais 

Estas fotografias são entidades políticas. Foram tiradas num espaço político, por um olhar 
político e esperam atingir, de forma política, o público que as observa. Pretendem afetar e mol-
dar as espetadoras, mas também os espetadores, incentivando-as a recriar um novo imaginário 
cultural que altere a possibilidade de significados que se associam ao género e ao espaço. Estes 
três corpos femininos empoderados conduzem, se o permitirmos, à “junção de indivíduos que 
se reconstroem e desconstroem em um processo contínuo que culmina em empoderamento 
prático da coletividade, tendo como resposta as transformações sociais que serão desfrutadas 
por todos e todas” (Berth, 2019, p. 37). 
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TRAVESSIAS FEMINISTAS ENTRE A PERFEIÇÃO E A EXAUSTÃO: PESQUISA 
DE UM CORPO TEATRAL E POLÍTICO

Maria de Maria Andrade Quialheiro

A pesquisa tem por objetivo a desconstrução dos papéis femininos existentes nas estru-
turas dramatúrgicas mais tradicionais, que por consequência têm características bem definidas. 
Nesta pesquisa propõe-se que o conceito de desconstrução seja expandido para além dos limites 
da atuação e que possa, por meio dos processos criativos do corpo, propor reflexões em torno 
dos temas que atravessam o género nos dias de hoje.

Segundo Ileana Dieguez as teatralidades do corpo exploradas por performers e criadores 
como Artaud e Grotowski, não adeptos do texto e da dramaturgia engendrou uma cena outra, 
mais plástica e imagética. Como experimentado e teorizado por Tadeusz Kantor. Nesse sentido o 
videoarte apresentado trata-se de um experimento performativo a partir das pesquisas relacio-
nadas aos estudos de género, mais especificamente sobre as questões, conflitos e os trânsitos 
que perpassam a imagem da feminista. 

O videoarte performativo une trechos de dois momentos em que a mulher, artista, pes-
quisadora e ativista se coloca na vida cotidiana. Os exercícios são frutos de processos criativos e 
reflexões suscitadas em que a pesquisa teórico-prática, neste caso, pressupõe-se inerente para 
o entendimento no campo do intelecto se esta também não passar pelo campo do corporal.

Naomi Wolf, em “O mito da beleza” aponta para o quão presas estão as mulheres a esse 
mito. E que talvez, o fato de ainda estarem presas a ele seja também uma forma de resposta às 
mudanças provocadas pelo feminismo na sociedade. O vídeo pretende abordar a obrigatoriedade 
da mulher de ser bonita, que performa “a mulher do lar” que espera seu marido sobre a cama do 
casal, dentro do espaço doméstico, versus o ambiente da rua, o espaço exterior: o palanque, onde 
a mulher ativista fala em público ao megafone na marcha do 8M e que performa “a feminista”.   

Para Stela Fischer, o corpo, marcado pelo colonialismo e definido sob a ótica do patriar-
cado, quer ser território de ação e de luta, quer ser local de expressão, quer ter voz própria e ser 
visto como lugar de liberdade, não como objeto de repressão. Muitas ainda são as representações 
que limitam o que é “ser mulher”, de modo que os preconceitos relacionados às construções 
sociais e culturais, tais como a delicadeza, a subserviência e o cuidado, articulam-se a uma 
imagem de beleza criada especificamente para satisfazer o olhar masculino e imposta sobre os 
corpos diversos das mulheres. 
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ENTRE CULTURAS, COR(PUS) PO NAS SARJETAS DA CIDADE DE BELÉM DO 
PARÁ: UM DEBATE SOBRE TER E SER NO URBANO

Vera Solange Pires Gomes
Kassiano Rosa

O momento atual visa um debate sobre o SER e o Ter na atual conjuntura que se con-
figura a sociedade em que o sistema capitalista inclui e exclui a medida que em que os sujeitos 
se enquadram a Cultura Genocida. E, para tal, trouxemos fotografias de uma performance onde 
registramos como o corpo amazônida sofre interferência da cidade grande quando faz o êxodo 
rural. O nosso objetivo é registrar através da fotografia a partilha do sensível do cor(pus)po nas 
sarjetas das cidades de Belém do Pará. Diante de tal proposta dialogamos com Williams (2000) 
ao pautar que as estruturas de sentimentos dialogam com as subjetividades. E, estas dialogam 
com o Ser Sujeito, nesse diálogo vai constituindo a Cultura que emerge as relações sociais. 
Sobre as relações sociais Bourdieu (    ) aponta que estas estão numa troca simbólica e, como 
tais suscitam princípios e valores para o quais  Geertz (2013) anuncia que cada cultura tem sua 
interpretação. Em nosso trabalho destacamos que a cidade traz um banho de urbanidade para 
o cor(pus)po que na espacialiadade da cidade grande este é mais um objeto jogado ao chão.
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TODA REVOLUÇÃO COMEÇA COM UM BILHETE QUE CIRCULA

Gustavo Eleutério Pena

“O fotógrafo não pode fotografar processos. De maneira que o aparelho programa o 
fotógrafo para transcodificar tudo em cena, para magicizar tudo. Em tal sentido, o fotógrafo 
funciona, ao escolher sua caça, em função do aparelho. Aparelho-fera.” (Flusser, 1985, p. 19). O 
papagaio – ou pipa – maltrapilho de sacola e cheio de ensaios de pixo fez o encontro de uma 
caminhada. É uma experiência da cidade vivida, da própria vida urbana, que revela ou denuncia 
o que o projeto urbano estratégico exclui. De acordo com Jacques (2012):

Os praticantes das cidades atualizam os projetos urbanos – e o próprio urbanismo – com 
a prática dos espaços urbanos. Os urbanistas indicam usos possíveis para o espaço projetado, 
mas são aqueles que o experimentam no cotidiano que o atualizam. São as apropriações e 
improvisações dos espaços que legitimam ou não aquilo que foi projetado; ou seja, são essas 
experiências do espaço pelos habitantes, passantes ou errantes que reinventam esses espaços 
no seu cotidiano (p.272).

Ver aquele texto-imagem me instigou a lançar mágicas oxalá ao artesão-poeta: recebido, 
muito obrigado! Certamente houve um recado a ser passado, uma forma de fazer um ou mais 
bilhetes não serem pegos pelos policialescos e caberem no menor malote possível, no mais 
barato, no mais marginal e invisível. Lembremo-nos das pequenas revoluções que se tornaram 
grandes mudanças geopolíticas na História e na Literatura a partir dos “bilhetes que circulam”. O 
papagaio fotografado foi um belo ensaio de regresso às cartas manuscritas, da poética do afeto 
borrado de impressão digital e imperfeições perfeitas. A mágica da fotografia emerge também 
ao me conduzir para ainda mais perto daquela minha “caça”. O olho treinado é um olho sensível, 
ao lado de fora e ao lado de dentro. Em suma, sair do pedaço em direção ao circuito enseja “co-
nhecimentos descontínuos que jamais formarão um todo, se prenderão num conjunto orgânico 
e adquirirão um sentido que lhes faltava anteriormente” (Magnani, 2018, p. 307).
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MULHERES MIL – BORDADO A MÃO LIVRE: POSSIBILIDADE DE 
EMPODERAMENTO FEMININO

Aniele Morais
Rosane Santana

Introdução

O Curso Bordado à Mão Livre, proposto pelo Programa Mulheres Mil configurou-se como 
um curso de Formação Inicial e Continuada, cuja finalidade foi de ampliar as ações do IFRN - 
Campus Natal Cidade Alta à mulheres residentes nas adjacências, em situação de vulnerabilidade 
social, cultural e econômica. O Curso se mostrou como um caminho possível à emancipação, ao 
autoconhecimento, a liberdade feminina e ao desenvolvimento da habilidade de bordar como 
meio de produção e fonte de renda. 

Nesta edição a temática principal foi a representação de si, através da produção de um 
livro de pano, do preenchimento de uma mandala, e aplicação do bordado livre em roupas. A 
prática do bordado se aproxima dos interesses manuais no lazer, já que se utiliza da capacidade 
de manipulação (MARCELLINO, 2006).

Objetivo

Acolher mulheres que se encontram em diversos contextos sociais de marginalização 
e vulnerabilidade social e incluí-las no processo educacional e no mundo do trabalho.

Considerações Finais

A produção manual do bordado foi um campo expressivo da imaginação e da afetivi-
dade das 27 mulheres em condição de vulnerabilidade social atendidas em 2020, permitindo a 
autoexpressão e o diálogo com o universo afetivo na produção de um livro de pano com pontos 
básicos de contorno e preenchimento e uma mandala, além da aplicação do bordado livre em 
peças de roupas revalorizadas.

O processo de realização das Mandalas desenvolvidos no bordado promoveu a expres-
são emocional e a liberação de um conteúdo de acordo com as possibilidades e peculiaridades 
de cada uma, oportunizando ordenar emoções e ações além de estabelecer um sentimento de 
pertencimento coletivo da mulher no meio social. 

A proposta realizada implicou em um recorte de teorias pedagógicas, psicológicas e 
artísticas, que compuseram uma abordagem das técnicas de bordado coerentes com os obje-
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tivos, de acolher e empoderar.
Nossa abordagem privilegiou a educação estética pela arte enraizada nos estudos de 

filosofia e psicologia da educação que propõem a experiência artística para desenvolvimento da 
capacidade criadora com o objetivo do desenvolvimento afetivo e cognitivo.

O ato da criação das mandalas elaborou simbolicamente as vivências afetivas do grupo, 
caracterizando-se como uma atividade necessária à saúde mental durante o momento mais 
marcante da Pandemia da Covid-19 e passaram de manifestação da expressão pessoal e social, 
para a simbolização da relação consigo mesmas e com o meio em que estavam inseridas.

O objetivo principal relacionado à satisfação, ação e reflexão, foi percebido na qualidade 
expressiva das imagens selecionadas que mostram confiança no processo de realização das 
atividades, percebido na organização do ambiente; na preparação, na manutenção e na utilização 
consciente dos materiais. 

REFERÊNCIAS

Marcellino, N. C. (2006). Estudo do lazer: uma introdução (4a. ed.). Campinas, São Paulo: Autores 
Associados.



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

722 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

Fotos

Aula online 

Cantinho do Bordazdo de uma cursista
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Ressignificação de roupa

Mandala
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Momento da aula remota – profa. Rosana
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“MEU TAMBOR TÁ NA RUA, POVO BOM”: LAZER E O FESTEJO DO TAMBOR 
MINEIRO

Raquel Rocha Nunes

Introdução

O Festejo do Tambor Mineiro, idealizado por Maurício Tizumba121, é uma festa que traz 
para a circularidade as manifestações de fé afro-mineiras, entre Guardas e Irmandades do con-
gado mineiro, assim como artistas e grupos percussivos da cena mineira. Para além, visibiliza e 
abre espaços para outras produções artísticas, como artesanatos.

As fotografias nos aproximam dos encantamentos produzidos pela festividade, esta 
que traz as potências dos toques dos tambores e das gungas, que entrelaça fé e luta, lazer e 
brincadeira. Somos provocados, a partir da cultura popular, a pensar um lazer contra-hegemô-
nico (Gomes & Elizalde, 2014), que se expressa também nos encantamentos de um lazer popular 
(Castro Júnior, 2014). 

Nesse caminhar, também se assentam saberes a partir das  corporalidades e a fé, esta 
que “se faz presente no cotidiano de inúmeras formas, mas que naquele momento se expressa 
através do corpo. Corpo este que toca, canta, dança, resiste e se constrói na partilha da fé com os 
seus.” (Nunes, 2020, p.126). Assim,  as provocações, que partem destes registros fotográficos, nos 
possibilitam olhar para as encruzilhadas do urbano em uma festa banto-católica, pública e na rua.

Objetivo

Através dos registros fotográficos, objetiva-se trazer provocações acerca da ocupação 
do contexto urbano em uma festa negra que traz para a centralidade a narrativa da fé em Nossa 
Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, que subverte os movimentos hegemônicas 
do urbano a partir das corporalidades transgressoras, poéticas, políticas e de fé.

Considerações Finais

Os registros do Festejo do Tambor Mineiro abrem caminhos para alavancarmos pos-
sibilidades de estabelecer cruzos entre o lazer e a cultura popular a partir de uma perspectiva 
contra-hegemônica, que verse pelos saberes, narrativas e corporalidades que se fazem na 
pluralidade de presenças, das bonitezas às lutas.

121 Maurício Tizumba é um artista plural: ator, músico, compositor e instrumentista. Mestre da cultura 
popular e Segundo Capitão da Guarda de Moçambique e Congo Sagrado Coração de Jesus – Ir-
mandade Os Carolinos.



727Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

REFERÊNCIAS

Castro Júnior, L. V. (2014). Festa e corpo: as expressões artísticas e culturais nas festas populares 
baianas. Edufba.

Gomes, C. L.; Elizalde, R. (2014). Produção de conhecimentos sobre o lazer na América Latina: 
Desafios e perspectivas. In: H. F. Isayama & M.A.T. Oliveira (Orgs.). Produção de conhecimento 
em estudos do lazer: Paradoxos, limites e possibilidades. (113-137). 1. ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 

Nunes, R. R. (2020). Lazer, resistência e cultura no contexto urbano: dos tambores e ritmos africanos 
ao Festejo do Tambor Mineiro. 2020. Dissertação (Mestrado em Estudos do Lazer) – Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Repositório UFMG. 



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

728 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

FOTOGRAFIAS



729Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

730 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022



731Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

732 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022



733Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

734 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

A VADIAÇÃO DA CAPOEIRA ANCESTRAL: PRÁTICA DE LAZER QUE PRESERVA 
A MEMÓRIA CULTURAL AFRODIASPÓRICA

Leandro Palhares

Os Estudos Culturais apresentam interação com a Capoeira Ancestral – compreendida 
como um momento em que os saberes da capoeira foram codificados na musicalidade, de 
meados do século XIX às duas primeiras décadas do século XX, nas comunidades do Recôncavo 
Baiano (Palhares, 2019). Organizada e desenvolvida com o propósito de resistência ao sistema 
opressor, de caráter decolonial, teve seus fundamentos simplificados e suas atrizes e atores 
sociais silenciados e invizibilizados, para ser aceita comercialmente e vendida em um mercado 
global. Os africanos Nagôs, seus descendentes e os primeiros brasileiros que acessaram com 
eles, codificaram os ensinamentos na significação de cada toque de berimbau, nas múltiplas 
formações de bateria e nas letras dos cantos. Essa organização, bem como seus processos de 
transmissão, metaforizados na musicalidade, são os fundamentos da capoeira. À medida que os 
corpos foram sendo mediados pela musicalidade ampliou-se a concepção da Capoeira de luta 
para jogo: alteração das estratégias de superação do outro – de embate exclusivamente físico 
(corpo-arma) para o embate também intelectivo: o corpo como meio de conscientização social 
e expressão de uma identidade comunitária (ideia de linhagens de capoeiras). Outro aspecto a 
ser destacado são as relações entre a Capoeira Ancestral e o Lazer. A partir da ampliação da 
concepção da Capoeira, a estratégia de resistência, pertencimento e territorialidade mostrou-se 
exitosa, pois os capoeiristas ganham as ruas, praças, e festas populares. Os bambas da capoei-
ragem podiam brincar, jogar, dançar e cantar, enfim, vadiar, em seus parcos momentos de lazer, 
um lazer com conotação de lutas por justiça e igualdade. Não posso deixar de registrar que esse 
ano necessitamos comemorar o centenário d“os bambas da hera de 1922” (Coutinho, 1993, p. 31): 
capoeiristas que, independente de linhagens, deram continuidade ao legado que receberam dos 
africanos; uma coletividade representativa de linhagens que simboliza, ainda nos dias atuais, os 
fundamentos ancestrais da capoeira: o propósito de resistência social, posicionamento político e 
pertencimento étnico por meio da experiência cultural e do lazer permeada pela capoeiragem 
(vadiação). Finalizo com uma passagem presente no sitio eletrônico do II Congresso Científico 
da RIEC, na aba Apresentação: “No contexto dos Estudos do Lazer, os Estudos Culturais nos 
inspiram problematizar outras formas de habitar no mundo, outras relações com o tempo e o 
território, gerando saberes e organização social”. A práxis da Capoeira Ancestral em pleno século 
XXI possibilita a aplicação dessa inspiração.
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 A COMIDA TÁ NA RUA: A FEIRA DO VENETA, A COMIDA DE VERDADE E O 
ENFRENTAMENTO DA FOME NO BRASIL DAS CARCAÇAS

Ana Paula da Silva Pena

Não faz muito tempo que as notícias de filas de pessoas em açougue, aguardando por 
doação de carcaças, nos chocou. A pandemia da COVID-19 e a crise humanitária pioraram um 
cenário que já não caminhava bem. Segundo Walter Belik (2022), um dos criadores do Programa 
Fome Zero, em entrevista a Folha de São Paulo, o retorno do Brasil ao Mapa da Fome não pode 
ser atribuído apenas à pandemia. A situação se agravou, aponta o economista, com o desmonte 
das políticas de segurança alimentar ocorridas sobretudo sob Bolsonaro. Em 2020, cerca de 55,2% 
da população convivia com a insegurança alimentar, revelou uma pesquisa da Rede Penssan. 

A série fotográfica “Comida do Futuro” retrata a Feira do Veneta, uma feira comunitária 
na cidade Teófilo Otoni no Vale do Mucuri, interior de Minas Gerais. A feira é composta por mo-
radores da zona rural da cidade que plantam e colhem no terreno de casa, não usam agrotó-
xicos e comercializam os produtos a um preço bem abaixo do praticado por supermercados e 
outros comércios. A série teve como objetivo geral retratar por meio da fotografia a potência da 
comida produzida com justiça e seu papel fundamental na alimentação da população periférica 
da cidade. Além disso, um dos objetivos também foi o de evidenciar a variedade de produtos 
e suas disposições na banca da feira. Ao todo, foram realizadas quatro sessões fotográficas na 
Feira do Veneta, em horários diversos. Era de desejo inicial o registro dos sujeitos plantadores 
e feirantes, mas a grande maioria deles e delas não se consideraram bonitos o suficiente e não 
quiseram ser fotografados. 

Um dos objetivos dessa série fotográfica também divulgar a existência das feiras comu-
nitárias pelas cidades, sendo elas, uma alternativa extremamente valorosa para os altos preços 
de supermercados e para as verduras, legumes e frutas repletos de agrotóxicos. Além disso, o 
ato de consumir produtos de feiras locais é um ato de valorização da agricultura familiar. 

No Brasil das carcaças, as feiras são os maiores veículos de concretização das diretrizes 
do Guia Alimentar para a População Brasileira, disponibilizando comida de verdade, produzida 
com justiça e livre de agrotóxicos. 

No Brasil das carcaças, mandioca é rainha. 
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1. Descrição: Inhames sobre lona. Fotografia feita com lente 55-250mm.  

Data: 28/01/2022



COLETÂNEA DO II CONGRESSO CIENTÍFICO DA REDE INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS (RIEC)

738 Belo Horizonte, 07 a 09 de julho de 2022

2.  Descrição: Banca com diversos legumes e raízes.  Fotografia feita com lente 55-250mm.

Data: 28/01/2022

3. Descrição: Mandiocas sobre lona e abóboras em caixote. Fotografia feita com lente 55-

250mm. Data: 28/01/2022
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4.  Descrição: Um homem observando o movimento da feira. Fotografia feita com lente 55-

250mm. Data: 28/01/2022

5. Descrição: Banca com diversos legumes e raízes. Fotografia feita com lente 55-250mm. 

Data: 28/01/2022
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6. Descrição: Abóboras em banca. Fotografia feita com lente 55-250mm.  

Data: 05/02/2022
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ESCOLASO - THE DIVERSITY THAT CONNECTS US

Veridiana Rêgo Athayde Pinto
Carlos Augusto Rocha Franco

Introdução

A dança, conecta três elementos constituintes do lazer, segundo Gomes (2011); tempo/
espaço, a manifestação cultural e a ludicidade compreendida como linguagem humana. Esta 
é evidenciada em Escolaso, uma coreografia elaborada, utilizando o corpo; que é a represen-
tação da dualidade e movimento constante da sociedade em que se insere. As representações 
do corpo em uma sociedade são frutos de transformações transversais no percorrer da vida 
(Sant’Anna, 2000).

A vida constituída pela corporalidade dos sujeitos que se elaboram pela cultura, sendo 
esta entendida não como um poder; e sim um conjunto de sistemas interligados de signos passí-
veis de interpretação. Não é um sistema de símbolos ao qual podem ser atribuídos, casualmente 
e de maneira estanque, os comportamentos e instituições (Geertz, 1989); estas plurais e diversas.

Objetivo

O conteúdo apresentado sob a forma coreográfica tem como objetivo retratar a complexa 
rede da sociedade na qual nos encontramos, vivemos, respiramos, pulsamos e carregamos o 
exercício de códigos, registros, símbolos e experiências humanas, entendido por Geertz (1989), 
como cultura.

Escolaso, através dos corpos coreografados com jogo de cores propõe uma reflexão 
sobre a dualidade que nos aproxima, pelo fato de sermos internamente iguais. A montagem 
coreográfica é parte de um espetáculo de dança intitulado Acordedentro, remetendo-nos à 
igualdade interior que nos marca pela cor vermelha e sentimentos, que ultrapassam os marca-
dores de diferença na sociedade contemporânea. 

 Considerações Finais

Assim, considerando a dança como pensamento do corpo, como traduz Katz (1994), o 
movimento se transforma em dança através de sentimentos, talvez privados, que encontram 
arestas para uma fluidez de inúmeros universos.

Universos carregados em corpos que transitam, se cruzam, entrecruzam, se olham, 
respiram, se percebem (ou não), distanciam, nem sempre se esbarram e; se encontram, na 
composição infinita de símbolos da rica vivência em sociedade.
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Diversidade é a pluralidade que, segundo Geertz (1989), emerge de dentro de uma so-
ciedade; o conceito de diversidade cultural na contemporaneidade se apresenta mais contínua 
com conflitos de sensibilidades e inevitáveis encontros estabelecendo um desafio de mapea-
mento, seleção e relação dos campos de conhecimento, com aspectos geográficos e temporais.

Em um enlace lazer, corpo e dança se conectam na composição de um universo dos 
estudos culturais.

REFERÊNCIAS

Geertz, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, RJ: LTC – Livros técnicos e 
científicos Editora S. A.

Gomes, C. L. (2011). Estudos do lazer e geopolítica do conhecimento. Licere, 14(3), pp. 1-26.

Katz, H. (1994). Um, dois, três: a dança é o pensamento do corpo. (Tese de Doutorado em 
Comunicação e Semiótica).  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP.

Sant’Anna, D. B. (2000). As infinitas descobertas do corpo. Cadernos Pagu, (14), pp.235-249.

Vídeo 

https://drive.google.com/file/d/115TD61vCv4Qibub8ZSvB8-M1LG8cTEbz/view?usp=drivesdk
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COMO ERA GOSTOSO O NOSSO CINEMA – VINHETAS DE ABERTURA E 
CHAMADA122

Rafael Rodrigo dos Santos Multirafa

Introdução

No último semestre de 2021 cursei a disciplina “Tópicos Especiais em Antropologia – 
Antropologia com Imagens” que foi ofertado pela PPGAN/UFMG123. Em meio a leituras sobre as 
histórias, “relações entre antropologias e imagens”, fazíamos exercícios para perceber “relatos 
antropológicos como registros alterados pelo choque cultural e pelo risco do real”, assim como, 
identificar “os lugares das imagens nos relatos antropológicos” (Vargas, 2021).

O trabalho final dessa disciplina foi proposto a apresentação de ensaios audiovisuais que 
posteriormente foram discutidos em sala por todos os participantes (alunos e professor)124. Optei 
por resgar meu projeto de conclusão de curso de Design Gráfico, realizado em 2008, orientado 
pela professora Rose Portugal na ED/UEMG125.

Foi então apresentado como ensaio dois vídeos, nos quais foram feitas as releituras 
de vinhetas de abertura e chamada do programa “Como Era Gostoso o Nosso Cinema”, sessão 
erótica existente desde 1998 até os dias de hoje no Canal Brasil/Globosat.

Objetivo

Como o proposito da disciplina era discutir as relações entre antropologias e imagens, 
abordar as provocações da produção de ambas. Meu objetivo ao entregar os vídeos era mos-
trar o resultado do trabalho que aborda a pornochanchada126 e com isso descrever em imagens 

122 Link para visualização e avaliação do vídeo após as referências. 
123 Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
124 “Os ensaios audiovisuais devem conter de 6 a 10 imagens (fotografias ou desenhos ou colagens), ou 

ser apresentados como filmes de no máximo 60 segundos, sobre pessoas, espaços, tempos, obje-
tos ou relações multiespécies. Os ensaios postados deverão ser acompanhados de um texto que 
especifique 1) Título do ensaio; 2) Autoria do ensaio; 3) Autoria das imagens (quando for diferente da 
autoria do ensaio); 4) Local das imagens; 5) Data das imagens; 6) Especificações técnicas de equi-
pamentos e edição; 7) Comentário ou legenda de até 400 palavras sob a forma de uma reflexão, um 
poema ou uma citação de textos discutidos ao longo do curso. Os ensaios deverão ser postados no 
moodle nas datas indicadas.” (Vargas, 2021)

125 Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais.
126 Influenciado pelas produções populares italianas, a versão do Brasil tinha o costume carioca da 

comédia popular urbana e o erotismo insinuante dos filmes paulistanos do final 1960 produzidos na 
Boca do Lixo (Silva, 2008).
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mostrando (ou escondendo) ícone, símbolo, índice e com o intuito de fazer pensar no que está 
sendo visto.

Considerações Finais

A vinheta de abertura tem duração de 30 segundos e a de chamada 10 segundos. A 
construção do storyboard se deu a partir do jogo de palavras conceituais - erotismo, prazer, 
comédia, censura e diversão - a intenção foi construir vídeos no estilo de colagens (2D) usando 
elementos e símbolos da cultura de massa da época. 

Nos primeiros instantes da vinheta de abertura faz referência ao Rio de Janeiro usando 
elementos da época e muito visto no local (praia, sol, brilho, cores). Em seguida refere-se a São 
Paulo, com suas marcantes poluições visuais (prédios, carros). Os desenhos de pessoas são de 
Carlos Zéfiro127.

Os efeitos sonoros foram trabalhados de acordo com a abordagem de cada cena esti-
mada e a música de fundo de nome Chega Mais da cantora Rita Lee foi escolhida por ser mar-
cante e bastante tocada nas casas noturnas na época. Por fim, é revelada a marca reformulada 
para o programa128.

Este foi o relato do processo criativo da vinheta de abertura, a de chamada segue a 
mesma ideia conceitual. Convido a todos a mergulharem nessa experiencia visual que conta de 
forma animada uma época marcante para a cultura popular midiática.

REFERÊNCIAS

Vargas, E. (2021).  Plano de ensino – ensino remoto emergencial. Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia FAFICH/UFMG. 

Silva, S. (2008). O design de cartazes no Cinema Marginal e na Pornochanchada. Dissertação 
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VÍDEOS

Vinheta de abertura https://vimeo.com/7188093

Vinheta de chamada https://vimeo.com/7187965

127 Ilustrador que publicou durante as décadas de 1950 a 1970, histórias em quadrinhos de cunho eró-
tico que ficaram conhecidas por “catecismos”.

128 A estética visual da marca (estilo tipográfico e elementos visuais), que também foi redesenhada 
para o trabalho de conclusão de curso, seguiu a referência de programas de TV da época e a sim-
bologia do espelho de Vênus e o escudo de Marte que são símbolos criados pela alquimia e que 
aludem aos deuses da Roma antiga.
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VÍDEO SOBRE NOSSA CAPA - LICERE: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS129

Rafael Rodrigo dos Santos Multirafa

Introdução

Em dezembro foi publicada a última edição do ano de 2021 da revista Licere, periódico 
editado pelo PPGIEL/UFMG130. Com o propósito de avançar as discussões sobre o Lazer em 
nosso contexto, a revista recebe contribuições de diversos profissionais desde artigos originais 
e de revisão. Este trabalho apresenta o vídeo sobre a capa da edição131 v. 24 n. 4 (Licere, 2021).

O processo criativo se iniciou em outubro, um mês antes de começar as publicações 
visuais a respeito da Consciência Negra em 20 de novembro, que relembra a morte de Zumbi 
dos Palmares, último líder do quilombo dos Palmares, assassinado em 1695 (Sarlet, Neto, 2020).

De acordo com o autor designer gráfico foram realizadas pesquisas e busca por referen-
cias visuais, porém, o acesso a memória pessoal foi a principal busca para realizar a construção 
imagética do painel (Licere, 2021).

Objetivo

O intuito do vídeo do painel conceitual foi de “despertar, resgatar, mostrar um sentimento 
intenso e tenso”. Segundo o designer o interesse foi chamar a atenção, na tentativa de orientar 
o olhar do observador “sobre figuras étnicas, religiosas, identitárias, mas em contexto natural, 
social, cultural que podem ser vistos nos momentos de lazer” (Licere, 2021).

Considerações Finais

A sessão “Sobre Nossa Capa” mostra o que já foi visto e vivido pelo designer, afinal “a 
imagem assume um papel discursivo na relação” dos envolvidos desde o produtor da imagem 
e o grupo pesquisado (Lopes, 2020, p.56).

Os elementos na peça são percebidos de formas distintas, de um jeito que o observador 
da imagem reconheça a ideia. “Ao pensar a potencialidade discursiva da imagem (...) não pode-
mos dispensar o autor e o conjunto de intencionalidades que o movem em direção ao fenômeno 
social” (Lopes, 2010, p.56).

129 Link para visualização e avaliação do vídeo após as referências. 
 O vídeo a ser apresentado no evento estará dentro das orientações e configurações.
130 Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais.
131 Capa proposta por um negro, designer gráfico, leitor da Licere.
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Os traços, cores, formas e fotos são “contribuintes para a construção subliminar (ou não) 
de uma simbologia afro-brasileira presente em diferentes momentos socioculturais, espirituais 
e de lazer” (Licere, 2020).  “As imagens estão povoadas de dimensões, significações e determi-
nações que transcendem a realidade” (Lopes, 2010, p.56). 

O designer conclui sua ideia questionando o que foi visto, percebido, enxergado na capa 
da Licere edição de v. 24 n. 4. Acredita-se que as imagens por vezes falam mais que mil palavras, 
conseguem transmitir ideias e significados, sendo assim, são interessantes contribuições para 
os periódicos acadêmicos.

REFERÊNCIAS
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VÍDEO

Apresentação capa: https://www.instagram.com/p/CZIJUwBITG9/
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RAÍZES DANÇANTES: EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO ENSINO MÉDIO

Khellen Soares
Claudiana Silva

Giogya Freitas

Este vídeo é um produto educacional, resultado do projeto de extensão intitulado: Dan-
ça e Educação Intercultural: saberes do ensino médio, desenvolvido no IFTO - Campus Palmas.  
Este projeto objetivou elaborar uma proposta de intervenção pedagógica que pudesse auxiliar 
professoras e professores, de escolas públicas e ou privadas, a desenvolverem saberes no campo 
da dança, atividades rítmicas e expressivas, nas suas aulas do Ensino Médio.

A partir de estudos e pesquisas das danças de origens indígenas, afro-brasileiras, das 
diversas regiões do nosso país buscamos fomentar o desenvolvimento da linguagem artística 
da dança em uma perspectiva da educação intercultural no ensino médio. Consideramos que 
cada cultura traz a sua identidade, construída a partir dos saberes de cada indivíduo ou grupo 
e a escola se torna um potente espaço, em que identidades e diferenças se aproximam e tem a 
possibilidade de se reconhecerem de maneira alteritária. 

A educação intercultural nas aulas de dança pode contribuir na compreensão de que 
há uma necessidade social em construir novos saberes acerca das identidades e diferenças. Há 
necessidade de trazer para o território escolar os saberes subalternizados ao longo da história, 
em especial saberes da cultura indígena e afro-brasileira, por meio dos mais diversos estilos de 
dança e atividades de expressão corporal. 

A pedagogia griô, que coloca como centro do saber a vida, a identidade, a ancestrali-
dade dos estudantes, bem como a vivência, a oralidade e a corporeidade  como referências do 
processo de elaboração do conhecimento nos orientou na construção da proposta de interven-
ção pedagógica.

Acessamos os saberes da dança, elaborados pelos povos indígenas e afro brasileiros, 
entendendo que trabalhar com estes conteúdos recuperando sua historicidade pode aproximar o 
aluno de suas referências culturais e do registro da história proporcionando-lhe o conhecimento 
do seu corpo como um instrumento de luta, provocando problematizações dos processos de 
colonização e subalternização dos saberes da cultura indigena e afro brasileira, na escola e na 
sociedade.

Concluímos que as imagens e reflexões trazidas no vídeo Raízes Dançantes pode con-
tribuir com a construção e difusão de saberes no campo da dança e educação intercultural na 
escola. 
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Link de acesso ao vídeo:

https://youtu.be/Po8CZ7weBXg
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