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Título: Sociedade, cultura e educação física: um diálogo possível 

 

Resumo: Ao me graduar em ciências sociais e cursar o mestrado em 

antropologia Social/UFG (em 2010), tive a oportunidade de aprender mais 

sobre como ensinar ciências sociais e sobre o modo de provocar a/os aluna/os 

a refletirem sobre o mundo a partir de nossa área conhecimento. Antes disso, 

pude atuar no Ser-tão, Núcleo de estudos e pesquisas em gênero e 

sexualidade/UFG (em 2008) e no Núcleo de Direitos Humanos/UFG na 

formação de professora/es em cursos de extensão e de especialização nas 

temáticas de diversidade cultural, gêneros, sexualidades e relações 

etnicorraciais. Após o mestrado, fui aprovada para o cargo de professora na 

PUC Goiás (em 2013) aonde posso exercitar mais o fazer sociológico (e 

antropológico) com turmas de diversos cursos. Dentre estes, destaco o curso 

de educação física, em uma disciplina intitulada Sociedade, cultura e 

educação. Nesta disciplina, constituinte da matriz curricular de todos os cursos 

de licenciatura, discutimos sobre os clássicos da sociologia, diversidade 

cultural, gênero, corpo e educação. Buscarei através desta proposta, trazer um 

pouco das reflexões que venho desenvolvendo a partir de minha relação com 

a/os aluna/os deste do curso. 

 

Palavras-chave: ciências sociais, educação física, diversidade 
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Introdução 

 Nesta comunicação me proponho a refletir a partir de meu lugar como 

cientista social e antropóloga, atuando como professora em cursos de 

graduação na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). O foco 

aqui são os diálogos possíveis com aluna/os de educação física, com o/as 

quais pude refletir questões a partir dos cinco semestres em que atuei neste 

curso de licenciatura. Foram oito turmas e aproximadamente 400 aluna/os, 

entre os anos de 2013 e 2015. 

 Junto a essa/es aluna/os pude discutir sobre autores clássicos da 

sociologia, sobre culturas, sobre corpos, sobre educação e sobre diversidades. 

E assim pude construir a partir do saberes que já trazia, advindos de minha 

formação acadêmica (graduação e mestrado), mas também a partir da 

formação feminista, e do que aprendi no Ser-tão, Núcleo de estudos e 

pesquisas em gênero e sexualidade/UFG, no 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (NDH)/ 

UFG e no Proafro, Programa de Estudos e Extensão Afro-brasileiro/PUC 

Goiás.  

O 2º dos objetivos da PUC Goiás, nos traz a necessidade de promover 

“o desenvolvimento social dos povos da defesa da vida, do meio-ambiente, 

colocando a ciência e a tecnologia a serviço de uma construção social justa e 

solidária (2010: 07). Segundo a educadora Vera Candau em seu livro Somos 

todos/as iguais? Escola, discriminação e educação em direitos humanos, “a 

condição de cidadania para a maioria da população brasileira exige práticas 

permanentes de continuar a conquistá-la. O desafio torna-se especialmente 

significativo quando se refere às questões de raça, gênero e classe social.” 

(2010: 25). 

Para a garantia de uma sociedade mais justa é necessário que a 

diferença seja conhecida e a desigualdade problematizada, afinal vivemos em 

uma sociedade profundamente plural e as ciências sociais podem contribuir na 

formação da/os aluna/os possibilitando o diálogo e a construção de uma 

sociedade menos desigual, mais aberta à valorização da diversidade cultural e 

a convivência com outras culturas e identidades. 
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Ciências sociais e educação: ensino de sociologia e antropologia na PUC 

Goiás 

Nos últimos anos tem-se produzido muitas reflexões sobre os campos 

da antropologia e a educação. Antropóloga/os têm refletido sobre sua atuação 

como educadora/es, e não apenas como pesquisadora/es. Podemos notar 

esse acúmulo de conhecimento ao nos voltarmos, por exemplo, para os 3 

últimos eventos realizados pelas Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), 

eventos bienais nos quais profissionais de nossa área tem se preocupado em 

refletir sobre nosso lugar como educadora/es, tanto para aluna/os de nossa 

própria área de formação, ciências sociais, quanto para aluna/os de outros 

cursos, tais como: direito, ciências contábeis, pedagogia, educação física, etc.  

Ao buscarmos a inserção da discussão sobre educação nos três últimos 

Encontros da RBA (nos anos de 2010, 2012 e 2014), localizamos nos anos de 

2010 e 2014 Grupos de trabalho (GTs) em que pesquisadora/es se debruçam 

sobre esta temática. No ano de 2010, na 27ª RBA dos 57 GTs o de número 41 

5 em como título “Antropologia e educação entre saberes, práticas e 

aprendizagens”, no resumo do GT a/os organizadora/es afirmam que  

Nos propomos agora discutir saberes, práticas e aprendizagens que, 
compreendidas como Educação, exigem da antropologia e dos 
antropólogos um posicionamento e uma contribuição. Trata-se de 
pensar processos educativos de grupos e segmentos de grupos que 
são portadores de marcas sociais entendidas como diferenças e que 
resultam em limites, barreiras no processo educativo formal, 
escolarizado, mas que se realizam no interior dos grupos como 
mecanismos de identidade, pertença, muitas vezes acionados em 
processos coletivos por direitos e cidadania. (RBA, 2010) 
  

No ano de 2014 este debate foi retomado na 29ª RBA, sendo que dos 83 

GTs o de número 12 foi intitulado “Antropologia e Educação: construindo 

diálogos na interface”. Na apresentação deste GT a/os organizadora/es 

destacam que  

Ao discutir as relações entre antropologia e educação devemos 
considerar as implicações políticas e metodológicas desse diálogo. 
Por um lado, deve-se refletir sobre a importância da antropologia 
voltar-se teórica e empiricamente para a educação e, por outro, 
evidenciar como os dois campos do conhecimento, o antropológico e 
o educacional, podem sair enriquecidos e mesmo transformados 
desse debate. (RBA, 2014)  
 

Este acúmulo de conhecimento na área de antropologia acerca da 

educação pode ser evidenciado também de duas publicações realizadas e 



5 

 

disponibilizadas pela Associação Brasileira de Antropologia nos anos de 2006 e 

2010. São elas, Ensino de antropologia no Brasil: formação, práticas 

disciplinares e além fronteiras (GROSSI, TASSINARI e RIAL, 2006) e 

Experiências de Ensino e Prática em Antropologia no Brasil (TAVARES, 

GUEDES e CAROSO, 2010).  

O/s pesquisadora/es Gilmar Rocha e Sandra Pereira em seu livro 

Antropologia & Educação, trazem a seguinte reflexão sobre as possíveis 

contribuições desta área de conhecimento para a formação humanística e 

crítica da/os aluna/os:  

O conhecimento produzido pela antropologia ao longo de sua história 
possibilita um olhar mais alargado e descentrado, permitindo captar 
dimensões da condição humana que exigem uma percepção mais 
cautelosa e atenta sobre a complexidade da trama social, tal como se 
apresenta na contemporaneidade (2009: 116)  

 

 Na tabela abaixo consta a distribuição de disciplinas de antropologia nos 
43 cursos de graduação da PUC Goiás. São portanto sete disciplinas, divididas 
em 7 cursos. Essas informações são referentes ao segundo semestre 2015. 
Podemos notar que as disciplinas de antropologia não estão presentes nos 
cursos de licenciatura, por exemplo, e abaixo faço uma reflexão sobre a 
presença na sociologia nos cursos de graduação desta mesma instituição.  

 
 

Nº  Disciplina  Curso de Graduação  

1111 Antropologia Jurídica  Direito  

2  Antropologia Social para o Serviço Social  Serviço Social  

3  Antropologia das Relações Internacionais  Relações Internacionais 

4  Antropologia Social para Ciências 
Aeronáuticas  

Ciências Aeronáuticas 

5  Antropologia Cultural e Design  Design  

6  Antropologia e Comunicação  Jornalismo  
 
 

Os debates do campo sociológico sobre a educação estão mais explicitados 

nos três últimos encontros do Congresso Brasileiros de Sociologia (realizados 

nos anos de 2011, 2013 e 2015), pois em todos esses eventos três Grupos de 

Trabalho (GTs) foram mantidos sobre as temáticas. São eles:  

• Educação e Sociedade 

• Educação Superior na Sociedade contemporânea 

• Ensino de Sociologia 
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Na apresentação do GT Educação e sociedade em 2013, seus proponentes 

fazem um resgate a partir de eventos anteriores e destacam o perfil de 

trabalhos esperados:  

A sociologia prossegue como disciplina de grande destaque no 
suporte teórico à produção científica proveniente da pesquisa em 
educação. O GT dá preferência a trabalhos que apresentem 
investigação empírica no tema educacional, sob enfoque sociológico. 
São também acolhidos ensaios que se dediquem a aprofundar a 
contribuição da teoria sociológica ao estudo da educação em suas 
diversas manifestações, com destaque para a educação escolar. 
(SBS, 2013) 

 

Apesar da existência destes três GTs, que explicitam as reflexões atuais 

do campo da sociologia sobre a educação, segundo Rodrigo Rosistolato, as 

pesquisas sobre o ensino ainda são poucas e tem orientado sua análise 

principalmente sobre o ensino de sociologia no ensino médio. Apesar disso, “no 

ensino superior, ao contrário, a disciplina é presença constante em quase todos 

os cursos de graduação no Brasil.” (2010:115)  

Segundo o autor, “o conhecimento produzido pelas ciências sociais é 

considerado importante para a formação de bacharéis e licenciados em todas 

as áreas de conhecimento” (2010: 116), mas poucas pesquisas foram 

realizadas sobre a sociologia no ensino superior. O que torna urgente reflexões 

como a que aqui esboço. 

Ao fazer um levantamento de disciplinas de sociologia nos cursos de 

graduação da PUC Goiás, pude verificar que constam 9 disciplinas, presentes 

em 20 cursos de graduação, como pode ser visualizado na tabela abaixo. 

 

 

Nº  Disciplina  Curso de Graduação  

1  Teorias sociológicas 
(5 cursos) 

Administração  

Ciências Contábeis  

Ciências Econômicas 

Relações Internacionais 

Serviço Social 

2  Ciências Sociais e da Vida Medicina  

3  Introdução das Ciências Sociais Psicologia  

4  Ciências Sociais Aplicada à Saúde 
(2 cursos) 

Fonoaudiologia  

Nutrição 

5  Sociologia Geral e da Comunicação 
(2 cursos) 

Jornalismo  

Publicidade e Propaganda  
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6  Sociedade, Cultura e Educação 
(9 cursos) 

Ciências Biológicas   

Educação Física 

Física 

Geografia 

História 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

Química 

7  Sociologia Jurídica Direito  

8  Estudos Sociais sobre a cidade Arquitetura e Urbanismo  

9 Sociologia Aplicada a Engenharia 
(6 cursos) 

Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil  

Engenharia de Alimentos  

Engenharia de Controle e 
Automação – Mecatrônica 

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica  

 

 Atuando deste o primeiro semestre de 2013 nesta Instituição, pude 

ministrar cinco das nove disciplinas acima, mas o foco desta fala é a disciplina 

Sociedade, cultura e educação, disciplina presente na matriz curricular de 

todas as licenciaturas da PUC Goiás. O interesse em destacar esta disciplina e 

o curso específico de educação física é motivado por eu ter me envolvido neste 

curso desde minha entrada na instituição, por cinco semestres consecutivos, 

em oito turmas. Além disso, a urgência em refletir sobre o corpo em uma 

licenciatura que parte dele (muito mais do que as demais) me aproximou de 

outras questões que me são caras e que fazem parte de minha trajetória 

acadêmica e profissional. 

 

Gêneros, sexualidade e relações etnicorraciais 

A antropologia e a sociologia são ciências relativamente novas, pois 

surgiram no século XIX, com o objetivo de compreender a sociedade européia 

que passava por várias transformações, incluindo o contexto da Revolução 

Industrial e da Revolução Francesa, no caso da sociologia (GIDDENS, 2006), e 

também dentro de um contexto em que a Europa repensava a si mesma, diante 

do contato com outros povos, tendo, portanto a possibilidade de compreender a 
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pluralidade enorme que envolve esse nosso existir enquanto humanidade 

(GOMES, 2009).  

Segundo o sociólogo Anthony Giddens, a abordagem sociológica 

caminha na direção de ampliar o entendimento do “porque somos e porque 

agimos com agimos” (2005: 04) e dentro deste contexto buscamos 

compreender como nossas escolhas individuais são influenciadas pela 

sociedade que nos envolve.  

Dentro dessas reflexões na busca por compreendermos nosso lugar no 

mundo, sociólogo/as como o jamaicano Stuart Hall buscaram pensar como as 

identidades culturais são construídas, desconstruídas e reconstrução na 

modernidade. Compreendemos aqui a identidade como uma categoria 

relacional, construída a partir do contato com a/o outra/o dentro de um contexto 

social, histórico e cultural específico. As identidades, portanto estão em 

processo de constantes mudanças e deslocamentos. (Hall, 2006)  

Dentre as formas de identidades e de diferenciação social, estão 

presentes as categorias: classe social, gênero, raça, etnia, idade, orientação 

sexual, dentre outros, portanto refletir sobre essas categorias é buscar 

compreender como a identidade moderna é construída, como somos 

construídos enquanto indivíduos inseridos na sociedade a partir desses 

lugares/posições que ocupamos. Para o sociólogo Sérgio Guimarães, 

responsável pela introdução do livro Diferenças, igualdade, categorias como as 

listadas acima  

permitem entender problemas sociais fundamentais do mundo 
contemporâneo. Além disso, essas categorias operam como formas 
de identidade social que embasam o surgimento, bastante recorrente 
nos últimos cinqüenta anos, de agentes e movimentos sociais 
responsáveis pela mudança social. (2009:14)  
 

Compreendemos a centralidade dessas categorias na construção da 

identidade do indivíduo moderno, e a produção do conhecimento sobre estas é 

amplo nas ciências sociais. Como prova desse fenômeno podemos notar, tanto 

em eventos de sociologia quanto de antropologia (Associação Brasileira de 

Antropologia, Sociedade Brasileira de Sociologia, Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, dentre outros) o grande 

número de GTs sobre gênero e sexualidade, além de notarmos eventos 
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específicos na área de gênero e sexualidade, como é o caso do Fazendo 

gênero, evento bienal que em 2013 teve sua 10ª edição.  

Pesquisadora/es brasileiras que desde a década de 1970 vem 

produzindo sobre estas temáticas de gênero, sexualidade, família, parentesco, 

como apontado por Bila Sorj e Maria Luiza Heilborn(1999)  em seu texto 

Estudos de gênero no Brasil, em que buscam fazer um balanço dessas 

reflexões no campo sociológico.  

Outra tentativa de fazer um mapeamento do conhecimento produzido 

nesta área (ao menos desde a década de 1990) é a publicação A pesquisa 

sobre sexualidade e direitos sexuais no Brasil (1990-2002): revisão crítica, em 

que a pesquisadora Maria Teresa Citeli se propõe a realizar um balanço do 

conhecimento acumulado no âmbito das Ciências Sociais, identificando os 

marcos conceituais e as abordagens metodológicas adotadas, bem como os 

avanços e as principais lacunas da produção para, finalmente, sugerir linhas de 

trabalho para o futuro (2005: 09)  

A temática das relações etnicorraciais nos provoca a refletir sobre como 

as relações raciais são construídas no Brasil (Munanga, 2008; Pinho e 

Sansone, 2008), e como o racismo estrutura nossas relações sociais. Munanga 

(2008), por exemplo, nos traz uma reflexão sobre a mestiçagem no Brasil e 

sobre como esse processo nos constitui enquanto nação e como nossa 

identidade enquanto brasileira/os pode ser pensada a partir do contato de 

brancos/as e negros/as, e da constituição de pessoas oriundas dessas mistura.  

A partir dessas reflexões podemos compreender que os campos da sociologia 

e especialmente da antropologia tem se voltado a décadas para estas reflexões 

e sobre como estas categorias são fundamentais na compreensão das 

desigualdades em nosso contexto. Compreendemos aqui a categoria raça 

como sendo construída a partir de um contexto social e cultural, e não como 

uma categoria biológica, como nos traz Stuart Hall  

A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto 
é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles 
sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam 
um conjunto frouxo, freqüentemente pouco específico, de diferenças 
em termos de características físicas - cor da pele, textura do cabelo, 
características físicas e corporais, etc. - como marcas simbólicas, a 
fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. (2006: 62-3)  
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Devemos compreender que as discussões sobre as diferenças não são 

urgentes apenas para educadora/es, mas se tornam urgentes neste caso, pois 

estas questões envolvem toda a sociedade brasileira e devem ser refletidas por 

profissionais de todas as áreas, como afirmam Nilma Gomes e Petronilha Silva, 

“a diversidade étnico-cultural é mais do que uma questão colocada à 

sociedade, à escola e ao currículo para ser tratada sem preconceitos. Ela é 

componente dos processos de socialização, de conhecimento e de educação.” 

(2003: 21-22)  

Portanto refletir sobre as desigualdades no Brasil a partir destas e de 

outras categorias de diferenciação (conhecidas também como marcadores 

sociais da diferença), são extremamente relevantes em todas as áreas de 

formação universitária quando se busca uma formação integral, humanística e 

que possa contribuir na construção de cidadãos mais críticos, questionadores e 

que contribuam para a transformação social. 

 

As aulas de sociologia/antropologia para a educação física 

 Ministrar aulas de sociologia (e de antropologia) para o primeiro período 

do curso de educação física, me trouxe muitos desafios com certeza. Refletir 

sobre eles é algo que tenho a oportunidade de fazer somente agora com um 

pouco de distanciamento, pois neste semestre não estou atuando neste curso. 

É necessário dizer que a disciplina faz parte da área de sociologia, mas já em 

seu nome Sociedade, cultura e educação, aponta para as reflexões que a 

antropologia traz sobre identidades e diversidade cultural. E seguindo ementa e 

bibliografias básicas e complementares elaboradas por outra/os professora/es 

que vieram antes de mim, essas reflexões e autor/as da antropologia já 

estavam presentes.  

 Me lembro de meus primeiros acertos e tropeços na docência de curso 

superior, sobre minhas inseguranças e sobre minhas dificuldades (no mesmo 

semestre em que comecei, eu tinha outras 5 turmas de 4 disciplinas 

diferentes). Essas reflexões são, portanto muito pessoais e particulares, mas 

acredito que dialogam com as narrativas de outras professoras que pode ser 

que se iniciaram (como eu) na docência ainda na juventude.  
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 Buscar estratégias de me aproximar do universo de minhas/meus 

aluna/os, de sua visão de mundo, do entendimento compartilhado pela maioria 

de que o curso de educação física é “só pra quem gosta de praticar esporte”, 

“só pra formar personal trainer”, “só pra aprender quem é atleta”, foi desafiador. 

 Iniciei a disciplina com um texto intitulado O ritual do corpo entre os 

Nacirema, de Horace Miner, e isso ajudou nesta aproximação. Como um texto 

de 1958, em que um antropólogo descreve um povo chamado Nacirema, que 

(segundo a interpretação da/os aluna/os) é “bárbaro”, “masoquista”, “louco”, 

poderia iniciar esta conversa? A partir do estranhamento tão caro a nós da 

antropologia, não foi por acaso que eu mesma, como aluna de ciências sociais, 

li o texto indicado por uma professora e pude sentir algo muito próximo do que 

minhas/meus aluna/os sentiram. Ela/es estavam simplesmente olhando o/a 

outra/o e estranhando-o. Isso era apenas o início, pois o motivo do texto é 

chegarmos ao ponto de estranhar a nós mesmos, tornando o familiar em 

exótico, como costumamos dizer em antropologia (VELHO, 1978). 

 No texto Miner, ao descrever o modo de vida Nacirema, o autor afirma 

que  

“A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de 
que o corpo humano é feio, e que sua tendência natural é a 
debilidade e a doença. Encarcerado em tal corpo, a única esperança 
do homem é evitar essas características, através do uso de 
poderosas influências do ritual e da cerimônia. (s/d: 01) 
 

 Que forma melhor de me aproximar de aluna/os que, em sua maioria, já 

iniciam o curso sendo bastante fortes, malhada/os, que associam academia e 

saúde, gordura e doença, obesidade e feiúra, do que esse texto? Realmente o 

texto trouxe reflexões que repercutiram por toda a disciplina, em todo o 

semestre, em muitos outros textos e reflexões. Afinal, aprender ciências sociais 

é também compreender que há pessoas que vêem o mundo de forma diferente 

da sua, é refletir sobre as formas de se alcançar um padrão de beleza  

desejado socialmente e sobre o modo como cada cultura aprende o/pelo/com o 

corpo.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 
Educação Física (BRASIL, 2004) apontam como parte do perfil esperado para 
a/o profissional de educação física que procure 
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possibilitar que as pessoas, independentemente de idade, de 
condições socioeconômicas, de condições físicas e mentais, de 
gênero, de etnia, de crença, tenham conhecimento e a possibilidade 
de acesso a pratica das diferentes expressões e manifestações 
culturais do movimento humano, compreendidas, reafirmando já foi 
dito anteriormente, como direito inalienável de todo(a) cidadão(a) e 
como importante patrimônio histórico da humanidade e do processo 
de construção da individualidade humana.(BRASIL, 2004: 09) 

 

No texto acima podemos apontar tanto o combate ao preconceito e à 

discriminação, na atuação profissionais desta/es quanto indicação de que e 

necessário o conhecimento e o ensino a partir da diversidade cultural. 

Diversidade esta que pode se referir à pertencimento regional, religião, origem 

étnica, gênero, etc. 

 Penso que outro elemento que foi fundamental durante estes semestres, 

especialmente com estas turmas, muito acostumadas com aulas práticas 

(como vôlei, natação, dança, atletismo, futebol, etc) e que geralmente achava 

cansativas aulas teóricas, em que a professora fala e elas apenas recebem 

passivamente o conteúdo, foi a aproximação com a metodologia feminista. Esta 

metodologia se origina a partir da metodologia Paulo Freire e pode ser definida 

como   

uma metodologia para a ação educativa, atualmente ancorada na 
perspectiva de gênero que pode ser assim descrita: ênfase nas 
atividades de grupo, no formato participativo e no uso de 
metodologias que articulam subjetividade e racionalidade, experiência 
pessoal e conhecimento teórico e técnico.” (PORTELLA e GOUVEIA, 
1999:20) 
 

 Buscar construir conhecimento a partir da fala da/os aluna/os, a partir de 

seus conhecimentos prévios, incentivando-a/os a se colocarem em relação À 

disciplina e aos conceitos ministrados também ajudou muito neste contato que 

poderia (de outra forma) ser muito menos prazeroso para toda/os nós.  

 A realização de atividades em pequenos grupos ajudou muito nisso, em 

pequenos grupos é mais possível falar e ouvir a/o outra/o, há mais espaço para 

explicitarem suas dúvidas e a tentativa de explicar para a/o colega faz com que 

haja um exercício de interpretação e reescrita da teoria. 

Acredito que a realização de seminários ao longo do semestre também 

tenha sido um elemento a envolver a/os aluna/os, apesar de ter sido 

desestimulada por colegas professora/es que me afirmavam que aluna/os de 

primeiro período não tinham capacidade de apresentar seminários. Realizamos 
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seminários que dialogavam teoria e filmes, por exemplo, como aconteceu com 

o texto Alegoria da Caverna de Platão e estes estimularam o/as aluna/os a 

refletir, em grupos, a partir do cinema, mas o seminário ao final da disciplina 

penso que foi o mais relevante. 

A ementa da disciplina aponta que a proposta desta é realizar um 

Estudo dos processos educacionais sob a perspectiva das relações 
entre Sociedade-Estado-Cultura, priorizando as organizações 
educacionais, os movimentos sociais, relações de poder, ideologia, 
representações sociais e vida cotidiana. (PUC Goiás, 2015) 
 

  A partir desta idéia, finalizamos a disciplina com um seminário que 

relacionava Educação, corpos e diversidades. Minha intenção era que a/os 

aluna/os refletissem sobre a diferença, sobre a diversidade cultural a partir de 

si mesma/os e da/o outra/o, sobre a educação e os corpos. Tratar destes 

temas é refletir sobre o poder, os movimentos sociais e sobre as relações entre 

sociedade, cultura e Estado.  

Escolhi textos que pudessem aproximá-la/os de outras realidades e da 

sua própria, textos sobre os jogos indígenas, práticas corporais quilombolas, 

mulheres atletas, homens na dança, racismo no esporte, esporte para pessoas 

com deficiência. Esses temas dialogam sobre como as diferenças, expressam 

essencialmente no corpo, ser homem/ mulher, branca/negra/indígena, podem 

se tornar elementos de desigualdade inclusive no ambiente escolar. 

Procurei assim aproximar meus/minhas aluna/os de uma perspectiva de 

educação em direitos humanos, pois desde 2008 atuo na formação continuada 

de profissionais de educação sobre as temáticas de gênero e sexualidade. E 

tendo participado de uma pesquisa sobre Políticas públicas para a população 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais1 em 2009-2011, tive a 

oportunidade de refletir sobre como gestora/es federais, estaduais e municipais 

tem elaborado e implementado (ou não) políticas de educação para estas 

populações.  Refletindo assim sobre a importância de se refletir sobre a 

diferença e a desigualdade a partir de uma perspectiva interseccional.  

“A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 
capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre 

                                                           
1 Todos os resultados da pesquisa estão disponíveis no site do Ser-tão/UFG: 

https://www.sertao.ufg.br/politicaslgbt/index.php 
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dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 
forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 
outras.” (CRENSHAW, 2002: 177).  

  No Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos 

(NDH)/UFG, em que atuei desde 2010, pude contribuir para a formação 

continuada de profissionais da educação no curso de Especialização em 

Educação para a diversidade e cidadania e ao ingressar na PUC Goiás tive a 

oportunidade de me aproximar do Proafro, programa de extensão do qual faço 

parte. Cito essas experiências, pois foi a partir destas que pude aprender e 

refletir sobre a necessidade de debater esses temas com aluna/os ainda na 

graduação, pois em meus contatos com a/os aluna/os da especialização, 

sempre ouvi relatos em que ela/es vivenciaram situações cotidianas de 

preconceito e discriminação e não souberam lidar com estes e portanto, 

deixaram de contribuir para combater essas situações.  

 E analisando, de forma geral, penso que estes seminários cumpriram 

com seu objetivo inicial, a/os aluna/os foram protagonistas, buscaram 

compreender para explicar, fizeram pesquisas que ajudasse na apresentação 

dos textos, se esforçaram para traduzir categorias das ciências sociais para 

uma linguagem mais próxima da sua e puderam refletir sobre sua futura 

atuação profissional, sobre seu compromisso de mudança da sociedade e 

sobre seus próprios preconceitos, e ao buscar a/o outra/o encontraram a si 

mesma/os.   

 

Conclusões (im)possíveis 

 Essa discussão não se esgota, por vários motivos. Dentre eles, está o 

fato de que sou uma professora iniciante e tenho muito ainda a aprender e 

poder socializar com colegas das ciências sociais minhas dúvidas e 

inquietações abre brechas para outros diálogos e aprendizagens.    

 Não se esgota também, pois ao lidar com culturas, estamos tratando de 

uma categoria muito abrangente e que envolve toda/os nós e ao estabelecer 

contato com aluna/os e tentar aproximá-la/os do campo das ciências sociais, é 

possível nos aproximar de suas áreas de conhecimento e aprender com 
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aluna/os de outra/os áreas é a melhor parte de não existir o curso de ciências 

sociais na PUC Goiás. 

 Refletir sobre nós mesmo/as como educador/as no processo educativo, 

sobre nosso próprio conhecimento, sobre nosso próprio corpo, que é 

questionado constantemente no processo, por não ser malhado, por não ser 

atlético, por não ser magro. E quem disse que a/o educador/a é invisível? E 

quem disse que nosso corpo não está presente no processo de conhecimento, 

de reconhecimento e até mesmo de negação dos padrões hegemônicos de 

beleza? 
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