
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente trabalho pretende relacionar o corpo do corpo docente sob um ponto 

de vista bastante peculiar e que está intimamente relacionado a este corpo, que é o 

espaço físico da escola. Pretendo mostrar aqui como ele é regido pelos mesmos 

processos de construção de identidades que influenciam os corpos do aluno/professor e 

de como intervir em um, provoca mudanças no outro, sejam as que se processam ao 

longo da história, sejam as que se desejam para atingir a equidade da educação. 

No sentido de ilustrar as colocações aqui expostas, trarei as Memórias de Cibele, 

uma educadora que teve sua prática enriquecida por vivências corporais localizadas 

num tempo histórico bastante pertinente ao exposto neste texto. 

Assim, a estrutura deste texto apresenta-se da seguinte forma: após algumas 

considerações que irão delinear meu discurso, abordo a construção das identidades, 

tanto do corpo humano, quanto do espaço físico da escola como um processo cultural e, 

portanto, localizado historicamente, e neste caso, localizado na história nacional mais 

recente. Na sequência adentro às relações mais simbólicas na construção das identidades 

dos lugares de aprender para finalizar apontando caminhos para uma ressignificação dos 

lugares de aprender que possam repactuar a função social deste espaço na 

contemporaneidade. 

  

2. O corpo-aluno, o corpo-escola e a Escola: algumas considerações. 

É quase impossível falar de corpo humano, sem falar do espaço físico que o 

abriga, ÓTIMO ou se falar de educação, sem falar dos lugares de aprender, ou ainda se 

falar de aluno/professor, sem falar da escola.  
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Assim, corpo humano, educação e aluno/professor se equivalem da mesma 

forma como espaço físico, lugares de aprender e escola também são equivalentes, 

portanto, falar de um é falar do outro.  

Aqui vou me referir a esse conjunto: corpo humano, educação e aluno/professor 

como corpo-aluno, referindo-me indistintamente tanto ao aluno, quanto ao professor. 

E ao conjunto: espaço físico, lugares de aprender e espaço físico da escola como 

corpo-escola, sendo a palavra Escola lida isoladamente e com E maiúsculo como esse 

lugar complexo que abriga tanto o corpo-aluno, quanto o corpo-escola. 

Outra consideração importante a se fazer é sobre a Escola como o lócus que 

abriga o processo cultural de constituição das identidades tanto do corpo-aluno, quanto 

do corpo-escola e que serão detalhados mais adiante.  

Contudo, embora compartilhem um mesmo tipo de processo de construção de 

identidades, tanto um quanto o outro, têm também especificidades que são peculiares a 

cada um. 

O corpo-aluno, para além de seu conjunto biológico e perceptível sobre o qual se 

constroem representações, possui um mundo interior psicológico que lhe confere uma 

subjetividade única e individual.  

O corpo-escola, para além de sua estrutura arquitetônica ou aspecto concreto 

sobre o qual também se constroem representações, possui uma objetividade intrínseca 

que é perceptível ao coletivo que o frequenta. 

Escolhi este espaço físico, corpo-escola, como objeto de estudo exatamente por 

essa porção concreta e objetiva que é compartilhada pelo coletivo e sobre a qual minha 

inferência permite afirmar que toda e qualquer intervenção será uma porta de entrada 

para as transformações que ocorrem tanto no corpo-aluno, quanto no corpo-escola, 

constituídos culturalmente em suas identidades e que juntos formam o que conhecemos 

como Escola. 

Assim, a Escola como um locus complexo que tanto educa os corpos-alunos, 

quanto legitima lugares de aprender do corpo-escola, também o faz de diferentes 

maneiras e com diferentes objetivos nos diferentes momentos históricos, abrigando 

também uma disputa de poder e cuja a intervenção, inicialmente nos seus aspectos mais 

evidentes objetivam atingir seus aspectos mais simbólicos no sentido de buscar uma 

maior equidade em relação às próprias mudanças que se processam ao longo do tempo. 

Este é o campo que pretendo discorrer adiante. 
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3. Identidades construídas culturalmente 

Conceber a construção das identidades como um processo cultural é reconhece-

la, portanto, referenciada historicamente, ou seja, em uma sociedade, espaço e tempo 

específicos, identificando a influência destes em sua constituição, bem como em sua 

transformação ao longo do tempo. A tarefa que se coloca aqui é a de analisar e trazer a 

consciência as diversas formas como os espaços físicos podem perpetuar ou modificar 

as práticas educativas e para tanto é preciso partir do entendimento de que as 

construções das identidades dos espaços físicos de aprendizagem são regidas pelos 

mesmos princípios que os da construção das identidades corporais.  

Para a construção da identidade dos espaços, a linguagem não apenas reflete a 

representação de uma materialidade, mas cria e legitima estes espaços como lugares de 

aprender através de seus discursos. Entendendo representação como “um modo de 

produção de significados na cultura. Processo este que se dá pela linguagem e implica, 

necessariamente, relações de poder.” (GOELLNER, Silvana Vilodre: 2010) e discurso 

como “um conjunto de enunciados de um determinado saber articulado entre si. Saberes 

estes que são historicamente construídos em meio a disputas de poder.”  (FOUCAULT, 

1995). Ainda segundo Goellner, 

“Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu 

entorno. Mais do que um conjunto de músculos, ossos, 

vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa e os 

acessórios que o adornam, as intervenções que nele operam, a 

imagem que dele se produz, as máquinas que nele se 

acoplam, os sentidos que nele se incorporam, os silêncios que 

nele falam, os vestígios que nele se exibem, a educação de 

seus gestos...enfim, é um sem limite de possibilidades sempre 

reinventadas e a serem descobertas. Não são, portanto, as 

semelhanças biológicas que o definem, mas, 

fundamentalmente, os significados culturais e sociais que a 

ele se atribuem”.1 

O espaço físico da escola também faz parte desse entorno, dessa extensão do 

corpo do aluno e como tal, um corpo cenário de aprendizagens, carregado de 

significados culturais que legitimam relações de poder, estimulam ou silenciam 

protagonismos. Um exemplo concreto são as salas de aula que organizadas com 

carteiras enfileiradas com o professor a frente e ao centro, carrega um discurso 

simbólico diferente daquele da sala  organizada com carteiras em grupo ou em círculos 

com o professor circulando entre elas ou como parte equivalente dentro do círculo. 

                                            
1 GOELLNER, Silvana Vilodre e outros. Corpo, gênero e sexualidade: um debate 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
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Foi na década de 1970, durante o regime militar no Brasil e com a crescente 

industrialização que estimulou a migração da população da zona rural para a zona 

urbana e que demandava a formação de mão-de-obra, que o modelo de Escola 

produzida e materializada e que ainda está presente nos dias atuais, foi intensificada e 

seguiu o modelo de “linha de produção” ESSE MODELO É ANTERIOR AOS ANOS 

1970. NÃO HÁ DÚVIDA QUE SE FORTALECEU NESSE PERÍODO onde se 

educavam indivíduos passivos e em grandes quantidades. Para que isso se concretizasse, 

a materialidade da escola se constituiu tal e qual uma “linha de produção”: salas de aula 

com carteiras enfileiradas para conter um grande número de alunos com um mínimo de 

interação. Divisões por faixas etárias para homogeneizar e “pasteurizar” as relações, 

tempos de aprendizagem fracionados e delimitados por sirenes, intervalos de descanso 

em pátios áridos de propostas de experiências, dicotomizando o processo de 

aprendizagem em ócio e trabalho e as experiências de aprendizagem em si como blocos, 

tanto de saberes (disciplinas), quanto de pessoas (turmas inteiras vivenciando a mesma 

coisa e ao mesmo tempo). Este modelo de educação materializado na Escola aliou-se 

inteiramente à representação de um corpo produtivo que buscava extrair-lhe a maior 

produtividade também: 

“A ciência do século XIX que classifica e analisa o 

corpo no seu detalhe é aquela que vai legitimar uma educação 

do corpo visando torna-lo útil e produtivo. Como base deste 

pensamento está a crença de que o corpo é uma máquina 

produtora de energia, sendo as leis da termodinâmica aquelas 

que estão a subsidiar a criação da representação do corpo 

energético: o corpo que não pode nem desperdiçar forças, 

nem exercitar-se além do desejado – o corpo produtivo.”2 

Podemos também identificar essa relação entre corpo produtivo e os espaços 

físicos no interior da escola, quando hierarquizamos estes mesmos espaços. Por 

exemplo, na rede pública do Estado de São Paulo, ao relacionarmos a sala de aula, a 

quadra de esporte e o pátio, veremos que os dois primeiros têm certo cuidado revelado 

no controle dos usos e atividades pertinentes bem maior que o cuidado dedicado ao 

pátio escolar. Salas de aulas têm minimamente cartazes pedagógicos, controle de 

entradas e saídas dos alunos, assim como as quadras têm linhas demarcadas sugerindo 

certos tipos de atividade, ambas são liberadas para uso mediante o acompanhamento de 

educadores, indicando que estes são espaços legitimados de aprendizagem. MUITO 

BOM. EXCELENTE OBSERVAÇÃO Por outro lado, os pátios escolares geralmente 

                                            
2 GOELLNER, Silvana Vilodre e outros. Corpo, gênero e sexualidade: um debate 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
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não têm quase nenhum planejamento arquitetônico com foco em aprendizagens e quase 

nenhuma cenografia que induza ou estimule qualquer interação educativa, a grande 

maioria são espaços livres de mobiliário, indicando locais de estadia provisória, são 

espaços grandes para permitir a concentração de grandes números de alunos por pouco 

tempo, pois o ócio numa cultura de produtividade nunca é bem visto.  

“A industrialização crescente conferiu novos ritmos 

às cidades e aos indivíduos que nelas habitavam e a ciência, 

através de seus conhecimentos, técnicas e métodos, 

potencializou duas energias: a do corpo individual e a do 

corpo social. A crença desmedida no progresso, no 

desenvolvimento e nos avanços da ciência redefiniram 

algumas condutas em relação à educação do corpo visando a 

economia do gesto e o uso adequado do tempo evitando o seu 

desperdício. Dentro deste contexto, a escola passa a ser 

observada como um espaço privilegiado para atuar tanto na 

instrução de crianças e jovens como ainda na interiorização 

de hábitos e valores que pudessem dar suporte à sociedade 

em construção; uma escola capaz de preparar os indivíduos 

moral e fisicamente tendo por base educação do corpo, isto é, 

uma educação suficientemente eficiente na produção de 

corpos capazes de expressar e exibir os signos, as normas e as 

marcas corporais da sociedade industrial evidenciando, 

inclusive, as distinções de classe.”3 

 

Foi também neste período de grande industrialização no cenário nacional da 

década de 1970, que o movimento “escolanovista” NESSE PERÍODO O 

ESCOLANOVISTA ESTAVA EM DECLÍNIO. VIGORAVA O TECNICISMO 

EDUCACIONAL teve grande ascensão nas práticas educativas, com influência das 

recentes descobertas da psicologia do desenvolvimento e que previa uma 

aprendizagem mais focada nos interesses e motivações dos alunos, mas que, porém, 

obteve eficiência em relação às formas de aprender prioritariamente na rede privada 

de ensino, pois pressupunha investimento em espaços mais customizados e numa 

relação entre número de alunos por educadores bem menor em relação ao modelo 

“industrial” das escolas da rede pública. 

O discurso da época estava centrado nas aprendizagens que eram 

estimuladas pelos interesses dos alunos e neste sentido os espaços físicos da escola 

buscavam estimular esses interesses com materiais didáticos fartos e dispostos ao 

alcance dos alunos sem necessariamente ter a mediação do educador, os pátios e 

parquinhos eram providos de muitos estímulos à interação das crianças e jovens, 

bastava visitarmos uma escola Montessoriana, ou de base pedagógica antroposófica, 

                                            
3 GOELLNER, Silvana Vilodre e outros. Corpo, gênero e sexualidade: um debate 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
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por exemplo, para identificarmos como o espaço poderia contribuir com as 

aprendizagens, porém, na rede pública essa mesma expectativa de aprendizagem se 

deu em espaços com estímulos escassos e relação entre número de alunos 

excessivos por educador, AQUI HÁ CLARAMENTE UM OUTRO PROJETO DE 

IDENTIDADE CORPORAL levando a um descompasso entre o que se desejava 

para a educação e a real oportunidade de sua efetivação que perdura até hoje nos 

discursos do tipo “a escola de hoje não ensina mais”, ou “antigamente a escola 

ensinava”... 

No livro Memórias de Cibele a personagem central é uma professora que 

narra sua história de vida entrelaçando vida pessoal, nos seus anos de formação, e 

em sua carreira profissional e sobre como os discursos legitimados na Escola podem 

ser rompidos por vivências mais significativas. Em um de seus momentos 

profissionais, lecionando na Escola Vera Cruz, de ensino privado, durante a década 

de 1970 ela revela nitidamente a característica espacial da rede privada neste 

período, diferente do modelo “industrial” da rede pública: 

“Desde quando comecei a trabalhar no EVC, dando 

aulas para o “Pré”, a sala era um espaço lúdico por excelência 

Tinha os cantos todos os dias: tinha casinha, tinha canto de 

pintura e tinha lava-louça. (...) com o tempo, o espaço físico 

foi mudando, a escola foi crescendo, não era mais uma 

casinha. As demandas começaram a se modificar. (...) A 

gente mudou, mas preservou o principal. Então o pessoal que 

trabalhava com os maiores inventou um dia de jogo 

dramático, aí a crianças desciam com fantasias, com bacias e 

tudo o mais.”4 

Mais a diante, Cibele fala a partir de sua excursão para escolas italianas de 

Reggio Emilia, que: 

“Lá, eles falam que o espaço é o segundo educador; 

os professores são o primeiro e o espaço é o segundo, então, 

há uma preocupação muito grande com o espaço, com a 

montagem de cenários”5 
 

4. A identidade do corpo-escola 

Em “Juventude e beleza ao alcance de todas”: análise dos discursos midiáticos 

sobre o corpo feminino, Carolina Chagas Kondratiuk e Marcos Garcia Neira falam que:  

“Existe um importante aprofundamento do papel da 

cultura na formação da identidade e subjetividade. O que os 

indivíduos assumem como identidades são, na ótica dos 

Estudos Culturais, produtos de práticas discursivas. Segundo 

Hall (1997, p.37), as identidades “são resultados de um 

                                            
4 KONDRATIUK, Carolina Chagas e NEIRA, Marcos Garcia. Memórias de Cibele. São Paulo: Phorte 

editora, 2013, pp.26 e 27. 
5 IDEM, pp31. 



processo de identificação que permite que nos posicionemos 

no interior das definições que os discursos culturais 

(exteriores) fornecem ou que nos subjetivemos (dentro 

deles)”. Goellner (2003, p. 29) segue esse raciocínio. “Um 

corpo não é apenas um corpo....é também o que dele se diz”. 

É a linguagem que institui o que pode ser considerado um 

corpo belo, jovem e saudável. “Representações estas que não 

são universais nem mesmo fixas. São sempre temporárias, 

efêmeras, inconstantes e variam conforme o lugar/tempo 

onde este corpo circula, vive, se expressa, se produz e é 

produzido” (p.29)”6 

Sobre os lugares onde este corpo circula e os lugares de aprender, podemos 

afirmar que há muitas formas de aprender, a educação informal, que acontece 

espontaneamente e em qualquer lugar, a educação não formal, que acontece com certa 

estrutura e intencionalidade, mas não é regida pelas regras formais, e a educação formal 

que acontece sob uma estrutura e formalidade até em termos de leis e num lugar 

materializado formalmente para este fim – a Escola. Cada uma delas carrega uma 

identidade muito específica e com um discurso também específico, localizados no 

tempo, no espaço e na sociedade, portanto são formas de aprender históricas. Neste 

sentido, o espaço físico da escola é a materialidade desse discurso. Um exemplo disso é 

o discurso recorrente de que a “escola de nosso tempo está falida”, embora no senso 

comum esse discurso seja fruto de uma visão distorcida da função social da educação, o 

que ele revela é o desajuste atual entre as identidades construídas e a relação entre 

pessoas, espaço físico e conhecimento na contemporaneidade. ÓTIMO Ou seja, a 

contradição de ainda termos, no interior do corpo-escola, relações hierárquicas e 

lineares, enquanto fora deste espaço o que prevalece são relações mais colaborativas e 

organizadas em redes de interações. 

Os espaços físicos da escola provocam determinadas formas de relacionamento 

entre as pessoas que a frequenta e traduzem os discursos desta instituição sobre a 

relação dos indivíduos com o conhecimento. Cada espaço físico no interior da escola, da 

forma como é constituído e legitimado pelos frequentadores, carrega um discurso que 

impacta nossa identidade com as formas de aprender. 

Segundo Fontana,  

“O aprendizado evoca uma ideia de elaboração dos 

significados e sentidos das práticas culturais em cada um de 

nós, nas relações sociais que somos. Aprender, diz Gilles 

Deleuze em sua leitura da obra de Proust, diz respeito 

essencialmente aos signos: “Os signos são objeto de um 

aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, 

de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como 

                                            
6 KONDRATIUK, Carolina Chagas e NEIRA, Marcos Garcia. Juventude e beleza ao alcance de todas. 

Intersecções – Edição 11 – Ano 6 – Número 3 – novembro de 2013, p. 172 
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se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não 

existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa. 

Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos 

signos da madeira, e médico tornando-se sensível aos signos 

da doença (...). Tudo que nos ensina alguma coisa emite 

signos, todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou 

de hieróglifos. (Deleuze, G. Proust e os signos. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1987, p.4.” 7 

 

Em “O corpo aprendiz” Fontana relata,  

“ Narrei a escola, narrando-me nela. (...)Como 

aprendizado mais do que como escolha. Enquanto a escolha 

se reveste de um caráter de deliberação, de controle 

consciente das possibilidades, demarcando o percurso, 

instaurando os limites entre o antes e o depois de ter sido 

feita, o aprendizado evoca uma ideia de movimento 

continuado de elaboração e de re-elaboração dos significados 

e sentidos das atividades humanas em cada um de nós, nas 

relações sociais que somos. (...) Em sua singularidade, 

professores e alunos são a um só tempo portadores de signos 

e aprendizes. Seus corpos, seus gestos, seus modos de se 

integrarem aos papeis sociais que representam, seus modos 

de dizer configuram tanto “objetos de reconhecimento” 

quanto “encontros que forçam a pensar, ultrapassando os 

objetos que designam, as verdades inteligíveis que formulam, 

as cadeias de associações que suscitam, as próprias 

prescrições e recomendações relativas aos papeis sociais que 

ocupam. Seus corpos, em si mesmos, já são linguagem, e 

como tal, oferecem-se, reciprocamente, possibilidades de ver, 

de falar, de pensar, de existir.”8  

 

Desta mesma forma configura-se também como “modelo de subjetividade” o 

corpo-escola. Ou seja, os espaços físicos da escola e as relações de troca que evocam 

também estão subordinados às aprendizagens de significados. Um exemplo, está na 

configuração de uma sala de aula que diz muito sobre o grau de interação entre aluno e 

professor ou entre os alunos que se pretende ali: carteiras enfileiradas, comuns em 

modelos educativos tradicionais, determinam menor interação que carteiras em círculo, 

mais comuns em modelos educacionais mais críticos ou contemporâneos. Banheiros 

vazios de espelho, papel higiênico ou tampas de privada, bem comuns em escolas 

públicas tradicionais, revelam uma concepção de aluno como problema ao qual tem que 

ser subtraído toda e qualquer possibilidade de contravenção com o patrimônio, em 

contrapartida de  banheiros mais humanizados que estimulam a construção de uma boa 

auto-imagem. A mesma lógica usada na comparação de pátios vazios, onde os alunos 

circulam ou “descansam” entre uma aula e outra como se este espaço físico também não 

constituísse um espaço de interações e aprendizagens, ao passo que pátios providos de 

                                            
7 FONTANA, Roseli A. Cação. O corpo aprendiz.  São Paulo: Editora Hucitec, 2001, pp. 45 
8 FONTANA, Roseli A. Cação. O corpo aprendiz.  São Paulo: Editora Hucitec, 2001, pp. 52 



áreas que estimulam a interação construtiva entre alunos, que são providos de outros e 

diversos estímulos à arte, à leitura e à cultura em geral, legitimam essas trocas sociais e 

estes espaços como lugares de aprendizagem também. 

Segundo Kondratik e Neira, 

“A presença da cultura em todas as esferas da sociedade 

e sua decorrente penetração na vida privada faz com que as 

lutas por poder sejam cada vez mais simbólicas e discursivas. 

A regulação da cultura ganha importância na medida em que 

influi nas práticas sociais cotidianas.”9 

Espaços de reconhecimento e legitimação de aprendizagens dentro dos espaços 

físicos da escola têm diferentes status. Por exemplo, num modelo mais tradicional de 

educação, o que se faz, se fala e se constrói dentro da sala de aula possui um status de 

aprendizagem diferente do que acontece no pátio na hora do recreio, isso atribuído pela 

cultura da comunidade escolar. Não foi por acaso que nas ocupações das escolas no 

final de 2015, como protesto pela medida do governo do estado de impor uma 

reorganização escolar sem consultar a população, os alunos ocuparam os espaços físicos 

das escolas como uma forma inédita de protesto, que ganhou força na adesão de mais de 

200 unidades no estado de São Paulo. MUITO BOM Neste movimento bem-sucedido, 

que obrigou o governador a recuar em sua decisão, O RECÚO SE DEU 

OFICIALMENTE. EXTRAOFICIALMENTE, A REORGANIZAÇÃO ESTÁ 

ACONTECENDO os alunos tiveram algumas atitudes em relação aos espaços físicos 

que foram unânimes em todas as ocupações. Humanizaram os banheiros, colocando 

espelhos, realizando faxinas, consertando portas, etc; realizaram aulas públicas nos 

pátios e outros espaços que não a sala de aula como a cozinha, a quadra, entre outros. 

Arte, cultura e cidadania foram temas trazidos à prática das ocupações de forma 

inovadora, onde a relação do aluno com o conhecimento foi organizado em rede, por 

exemplo, um grupo de apoiadores dos alunos conseguiu reunir educadores, artistas e 

outros profissionais em mais de 200 horas-aulas para serem distribuídas e ministradas 

como aulas públicas nas diversas ocupações. Estes foram exemplos de como o espaço 

ressignificado expressou as lutas por poder sendo cada vez mais simbólicas e 

discursivas conforme identificado por Kondratik e Neira. 

Mais adiante, estes autores, tendo referências em Foucault, Derrida e Silva, 

afirmam que estes: 

“Não nos deixam esquecer a inexistência de 

significados essenciais ou imprescindíveis, todos 
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emergem dos embates promovidos pelos setores que 

objetivam legitimar ou desqualificar uma 

determinada condição. Ora, se todo e qualquer 

discurso é contextual e transitório, é possível e 

desejável contestar a predominância de certas 

representações (...) e a ausência ou esquecimento de 

outras.”10 

O fato é que desde as manifestações de junho de 2013 a juventude vem 

demonstrando que não se sente representada, nem quer mais isso. Ao contrário, quer ela 

mesma exercer seu raio de influência BOM, e o faz através das redes sociais. Quer 

participar da vida social através das causas que acredita terem relevância. Quer incidir 

sobre políticas públicas não só através de seu voto, mas através de sua voz direta 

expressada nas ruas ou em outros fóruns participativos.  

O que mudou de 2013 para 2015 é que esses jovens aprenderam muito com a 

experiência, e nisto reside a contemporaneidade que a escola precisa absorver para 

manter-se coerente com seu tempo e público. Ambos os movimentos começaram com 

uma causa definida e cresceram de forma orgânica, o que significa que não tinham um 

planejamento complexo, nem a dimensão que resultou quando foram iniciados. Só que 

no caso de 2013, onde a bandeira inicial era o protesto contra o aumento das passagens 

de ônibus em São Paulo e que deixava claro que isso era apenas a ponta de um iceberg 

que falava do direito à mobilidade urbana; os jovens ocuparam as ruas num movimento 

aberto e aglutinante de várias outras causas que foram sendo aderidas, permitindo 

também que oportunistas menos bem intencionados desviassem o foco do movimento 

originário em ações mais violentas, perdendo parte de sua legitimidade diante da 

opinião pública. Em 2015, os alunos secundaristas também trouxeram um tema para 

protesto que era a não reorganização da educação que fecharia diversas escolas também 

como a ponta de um iceberg que tratava da qualidade do ensino e da participação 

juvenil nesse tema. Só que neste momento, a força desse movimento e sua legitimidade 

foram alcançadas no próprio espaço de batalha, a Escola. Ao ocuparem o equipamento 

público, promovendo melhorias dos espaços, levando atividades culturais e de 

cidadania, os alunos ressignificaram o conceito do que é público e das formas e lugares 

de aprender. 

Na educação, se pegarmos a definição de António Carlos Gomes da Costa, 

reconhecido pedagogo mineiro, sobre um conceito colocado como meta de 
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desenvolvimento pedagógico já há algumas décadas - o protagonismo juvenil - , 

veremos que o que ele diz sobre o assunto,  

“é a participação do adolescente em atividade que 

extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e 

familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos 

âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e 

até mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de 

campanhas, movimentos e outras formas de mobilização que 

transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário ” 

(Costa, 1996:90), 

Foi exatamente o que se viu durante as ocupações das escolas em 2015 e que 

acabou servindo como um novo modelo de protesto nos acontecimentos desdobrados 

com a crise política de 2016 quando, por exemplo, diante do encerramento do 

Ministério da Cultura, vários prédios de representações regionais no país foram 

ocupados por profissionais da cultura, desenvolvendo nestes espaços diversas atividades 

artísticas, culturais e cidadãs, aos moldes das ocupações dos secundaristas em 2015. Em 

todas estas ocupações o que se viu foi a importância das lutas para se questionar 

discursos vigentes, para propor novos discursos e significados. 

Para Kondratik e Neira,  

“Onde há relação, existe disputa pela validação dos 

significados. Trata-se de saber-poder. O poder marca as 

relações de identidade, que sejam etnia, gênero, classe, 

sexualidade, idade, profissão, locais de moradia ou estética 

corporal. O poder está imbricado em toda e qualquer relação. 

O que se discute são as formas de democratiza-lo. Afinal, os 

sujeitos pensam e agem em conformidade com a 

complexidade do contexto sócio-histórico, dos sistemas 

simbólicos nos quais estão inseridos e em meio à luta 

contínua pela significação da qual participam, uma luta por 

saber-poder.”11 
 Essas relações no corpo-escola dizem mais respeito aos espaços de 

reconhecimento onde as aprendizagens acontecem, ou em outras palavras, onde as 

aprendizagens são legitimadas e por quem. Neste contexto, a luta pela validação de 

significados é travada entre gestores e alunos na comunidade escolar. Não há 

pressuposto teórico que afirme que a sala de aula é o único lugar de aprendizagem 

válido ou que o que se aprende no pátio da escola é de menor importância, mas a 

atenção que se dá a um espaço e o desvelo com que o outro é tratado mostra as 

significações hegemônicas no âmbito da escola pública. Outro exemplo é a forma como 

a gestão escolar gerencia os espaços da sala de artes ou da biblioteca, que diz muito 

sobre suas concepções acerca da importância da arte e da cultura para as aprendizagens. 
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Atualmente na rede estadual de educação, grande parte das bibliotecas escolares são 

coordenadas por professores que foram afastados da sala de aula (não do trabalho), por 

problemas médicos, em sua grande maioria de origem mental relacionadas aos desgastes 

da própria função, ou seja, foram afastados de suas funções que incluíam quase que 

exclusivamente o convívio com os alunos. HÁ UMA ENTIDADE QUE REÚNE 

BIBLIOTECÁRIOS QUE ENTROU COM UMA AÇÃO CONTRA ESSA DECISÃO 

DO GOVERNO. Ao serem colocados à frente da gestão das bibliotecas, estão 

materializando o significado que a escola dá a este espaço tanto na comunidade escolas, 

como para as aprendizagens que se desenvolvem neste espaço. Neste exemplo, a 

biblioteca assume uma função exclusiva de depósito do acervo de livros e não como um 

espaço de interações e aprendizagens. 

 

5. Ressignificação do corpo-escola 

A importância e justificativa para se intervir na materialidade das formas de 

aprender, ou nos espaços físicos da escola – corpo-escola – para efetivamente atualiza-

las e torna-las coerente com seu tempo, está na afirmação de Kondratik e Neira sobre a 

centralidade da cultura na atualidade quando alerta que  

“É importante esclarecer que não se trata de uma teoria 

conspiratória e reducionista, segundo a qual um grupo regula 

a cultura para, por meio dela, regular a sociedade. Foucault 

(1993) desvincula, a partir de século XVIII, o conceito de 

poder da ideia de dominação ou imposição violenta de regras 

pelas quais instituições e aparelhos sujeitariam um dado 

grupo a outro. No lugar dessa relação dual, o autor introduz 

uma concepção de poder enquanto trama complexa de 

relações móveis, em constante transformação, já que 

inseridas em um jogo de lutas. O poder é entendido, portanto, 

de forma relacional e dinâmica, e não estática e dual. Neste 

prisma, a produção de saberes está diretamente ligada a 

relações de poder. Não existe um discurso dominante e outro 

excluído, mas sim, um emaranhado constituído por inúmeras 

relações.(...) São as relações de poder que definem o que 

deve ser dito e como deve ser dito. É a estreita relação entre o 

discurso e o poder que coloca em movimento efeitos de 

poder. Mais do que descrever fatos sobre a realidade, tal 

relação constrói a realidade. O discurso, permeado pelo 

poder, torna as coisas verdadeiras.”12 
Neste contexto, por exemplo, a sala de aula organizada em fileiras com o 

professor no centro discursa sobre quem tem o poder do saber, em contrapartida, neste 

mesmo contexto, um pátio durante o intervalo de aula, sem a presença do professor 
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carrega o discurso de que neste momento e neste espaço não há aprendizagem 

legitimada, ou ela é “menos importante”.  

É válido ressaltar que “o significado não está no objeto e nem tão pouco 

coincide com ele. O significado está no significante apenas como traço. Sua suposta 

presença é uma ilusão que faz com que o signo funcione em um sistema de 

comunicação, independentemente da presença de quem o validou (...), cada signo traz o 

rastro de outros signos” (DERRIDA, 2001).  

Contudo, no sentido de contribuir com novas e atualizadas formas de aprender 

em oposição a modelos mais tradicionais, intervir concretamente nos espaços físicos 

mostram-se potentes na formulação de novos discursos e sentidos nas relações de 

poder-saber no interior do corpo-escola. Um exemplo, que vale como materialidade de 

mudança de discurso, mas ainda não totalmente ideal ou contemporâneo é a Escola da 

Ponte em Portugal e a Escola Municipal de Educação Fundamenta Amorim Lima, 

ambas realizaram mudanças significativas em seu modelo educacional entre elas, tornar 

as relações interpessoais menos hierárquicas, ou empoderar o aluno e concretizaram 

essa intenção derrubando as paredes das salas de aula, transformando-as em grandes 

salões onde os alunos se organizavam em pequenos grupos de estudo. 

Hoje, estas escolas, embora inovadoras em seu contexto histórico, ainda não se 

mostram como modelos contemporâneos atualizados, pois ainda concentram a relação 

de poder-saber na figura do professor apenas, embora já legitimem bem mais as trocas 

entre os alunos como fonte de aprendizagem que modelos mais tradicionais de 

educação. BOM  

Uma versão mais contemporânea de escola, ainda a ser criada, para atender a 

demanda de seus alunos, precisa compreender de fato, quem é esse aluno.  

“ O indivíduo não é dotado de uma identidade prévia, 

original. Ele constrói sua identidade a partir dos aparatos 

discursivos e institucionais que o definem como tal. Não há 

como, portanto, negligenciar o papel dos discursos em 

circulação na constituição do sujeito. (...) Sinteticamente, a 

identidade pode ser vista como o conjunto de características 

que afirmam quem “nós” somos e quem são os “outros”. A 

identidade define quem é o sujeito e ao mesmo tempo quem o 

sujeito não é. A identidade – aquilo que “nós” somos – é uma 

construção discursiva tanto quanto a diferença – aquilo que 

“nós” não somos.”13 

                                            
13 KONDRATIUK, Carolina Chagas e NEIRA, Marcos Garcia. Juventude e beleza ao alcance de todas. 

Intersecções – Edição 11 – Ano 6 – Número 3 – novembro de 2013, p.175 
 

Formatado: Realce

Formatado: Realce



As ocupações escolares de 2015 em São Paulo “quebraram” um discurso 

hegemônico de aluno desinteressado e passivo, por isso foi tão simbólico a resistência 

às mudanças impostas pelo governo do estado através da ocupação física dos prédios 

escolares. 

Um fenômeno que ficou típico na atuação dos alunos nessa série de ocupações 

de 2015 e que num primeiro momento parecia a reprodução de jograis educativos mais 

ingênuos, demonstrou-se algo mais simbólico e profundo no contexto geral: toda 

palavra de ordem e reivindicação era levantada por uma voz e reproduzida 

imediatamente pelo conjunto de alunos. 

E o discurso propagado nessas dinâmicas foi que os alunos não queriam ter 

líderes, não queriam mais ser representados, ao contrário, desejavam ser protagonistas e 

atores principais de sua formação, produtores de sua ação diretamente, sem 

intermediários. 

O que carregava o discurso dos alunos nas manifestações é que são plenamente 

capazes de falar por si. Que desejam participar da vida social, que inclui a rua, a escola, 

as pistas de skate, os centros culturais, a política (não necessariamente partidária) e etc 

por si mesmos. Querem e têm com que contribuir na construção de uma cidade/pais 

mais justo e igualitário para todos. Suas atitudes durante as manifestações carregavam o 

discurso de novas identidades juvenis, onde colocavam-se não como cidadãos e cidadãs 

do futuro, mas do presente.  

Alunos protagonistas, com vozes críticas querendo participar ativamente de sua 

educação é uma identidade nova para alunos de escolas públicas. Mas, na prática, como 

não perder toda essa potência em aulas enfadonhas de 50 minutos desenvolvidas em 

salas apertadas e apenas com os recursos da lousa, giz e apostilas de conhecimentos 

fragmentados? 

E qual é o papel dos educadores nessa nova conduta? Nas ocupações, eles não 

tiveram destaque porque o protagonismo era dos jovens, mas muitos tiveram papel 

fundamental no apoio, no questionamento e na orientação das inquietações estudantis, 

neste momento, numa situação informal. Na sala de aula, do mesmo jeito, eles não 



precisam ser o centro, mas têm um papel fundamental de estabelecer pontes entre o 

currículo proposto pela educação formal e os anseios dos alunos. 

Existem novas formas, e outras por serem criadas, de dialogar com todas essas 

vozes ao mesmo tempo e agora. E é na criação de espaços inovadores e formatos 

alternativos de educação dentro do espaço escolar que precisamos nos debruçar para não 

perder a energia crítica, criadora e transformadora gerada pelas ocupações das escolas 

em 2015. 

A Escola como um lugar que abriga um grande número de alunos em uma 

mesma etapa de seu desenvolvimento e por um longo espaço de tempo ainda é o locus 

privilegiado de produção de conhecimento em relação aos demais espaços de práticas 

sociais. Principalmente por que ele possibilita a convivência de uma grande diversidade 

de identidades corporais num mesmo espaço, com trocas e interesses a serem 

negociados para serem construídos coletivamente e está aí a atualização da função 

social da Escola: aprender a dialogar efetivamente e criativamente para fazê-lo da 

mesma forma nos demais espaços de convivência social como a cidade e o mundo. 

As políticas públicas precisam abrir espaço para projetos inovadores, onde a 

experimentação possa (re)oxigenar as práticas já estabelecidas. Precisamos de fóruns e 

instâncias de identificação e reconhecimento destas experiências para que elas possam 

ser disseminadas e contribuam com o cenário formal da educação. 

A busca por melhorias da educação não pode ficar reduzida a melhorias de notas 

nas provas externas como SARESP, ENEM e ETC que oprimem a possibilidade de 

experiências mais subjetivas e constitutivas da formação integral dos alunos. A 

melhoria da educação engloba o pleno exercício dos direitos culturais dos alunos, assim 

como sua formação integral. 

“O poder é independente do conhecimento (o saber), pois 

o saber está imbrincado no modo como se estrutura e regula o 

comportamento daqueles que se encontram submetidos ao 

poder. O saber é o condutor do poder. Onde há saber, há 

vontade de poder. É o saber que neutraliza o poder de modo 

que haja consentimento de todos os envolvidos na sua trama. 

Saber e poder não são a mesma coisa, são dois lados do 

mesmo processo. No interior das relações de poder, em toda a 

trama social, todos estão envolvidos, todos são ativos, 



ninguém está isento das relações saber-poder. Então, a 

questão principal passa a ser como se exerce o poder.”14 

 As atitudes e discursos dos alunos, materializadas nas ocupações dos prédios 

escolares de 2015 mostram que, ao contrário de relações hierárquicas e /ou lineares 

existentes no interior do corpo-escola, essa nova identidade juvenil construída nessa 

vivencia coletiva das ocupações, deseja e luta por relações de poder-saber mais 

horizontais e colaborativas e demandam por inovação no campo da educação para que 

sejam facilitadas. 

 Propor novos arranjos no interior dos espaços físicos da escola, propor um novo 

corpo-escola tem como foco a legitimação de novos espaços de aprendizagem no 

interior do espaço físico da escola, ressignificando-os. 

 Existem algumas propostas que estão inovando na educação, trazendo os saberes 

da comunidade para dentro da escola como por exemplo o Programa Mais Cultura nas 

Escolas ou o Mais Educação, ou abrindo a escola para a comunidade do entorno, como 

o Bairro-escola Aprendiz ou o movimento Cidades Educadoras.  

São experiências bem-sucedidas que enriquecem a aprendizagem. Contudo, 

ainda é preciso intervir intencionalmente e sistematicamente no cotidiano e 

materialidade dos espaços de aprender no interior da escola. É preciso desconstruir os 

sentidos existentes nas salas de aula superlotadas , nos pátios abandonados e banheiros 

“pelados” de humanidade para que novas relações de aprendizagem se constituam e 

potencializem toda essa cultura contemporânea que está adentrando ao corpo-escola. 

Ela precisa abrir seus braços para os novos convidados: arte, cultura, tecnologia... 

“Michel Foucault é, sem dúvida um autor cuja 

contribuição é inegável quando tematiza o corpo afirmando, 

sobretudo, serem os nossos gestos construções culturais 

historicamente datadas. Ao analisar determinadas instituições 

como escolas, fábricas, hospitais, prisões ele fala não apenas 

do corpo, mas ainda do poder que investe no corpo diferentes 

disciplinas de forma a dociliza-lo, a conhece-lo e controla-lo 

no detalhe. Seu objeto de investigação não está centrado no 

corpo, mas nas práticas sociais, nas experiências e nas 

relações que o produzem, num determinado tempo/local, de 

uma forma específica e não de outra qualquer.” 

(FOUCAULT, 1992: 77) 

Um corpo está sempre em um local, ambos como construções culturais, são 

influenciados por determinadas práticas sociais, experiências e relações de poder e que 

podem ser alteradas a partir das transformações físicas que se operem nestes espaços, no 
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caso do corpo-escola, que materializam  as identidades sobre os lugares de aprender. 

Para que a arte e a cultura incidam efetivamente no currículo da educação e com isso 

atendam a demanda por uma educação mais integral e integradora é preciso que elas 

penetrem no “olho do furacão”, ou seja, no cotidiano que não está no contra turno das 

aulas ou nas atividades extra curriculares, mas durante as aulas regulares. É deste 

local/tempo que a arte e a cultura precisam dialogar com as demais disciplinas para 

promover uma educação integral dos corpos. 

O espaço físico da escola expõe uma narrativa visual que pode ser lida e a arte é 

uma das vias que intensifica esse exercício de leitura e expressão entre significante e 

significado. Ela joga e brinca com este diálogo, possibilitando a seus jogadores maior 

domínio e competência no exercício de simbolizar, ou seja produzir sentido. 

Ela – a arte – é uma potente ferramenta para se intervir na trama de significações 

e identidades construída neste espaço de práticas sociais que é a Escola com a finalidade 

de ressignificá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTE TEXTO. COM LINGUAGEM FLUIDA E RIGOROSA, 

ESTABELECEU UM DIÁLOGO INTERESSANTE ENTRE A OBRA 

Intervenção artística 

do Atelier Aberto de 

Arte Urbana 

promovido em 2015 

pelo Instituto Choque 

Cultural nas Escola 

Estadual Mauro de 

Oliveira, ao lado e na 

Escola Caetano de 

Campos, abaixo. 
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(EMBORA RAPIDAMENTE), A BIBLIOGRAFIA DO CURSO, A 

QUESTÃO ARQUITETÔNICA E OS MOVIMENTOS JUVENIS DE 

2013 E 2015. CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE TRABALHOS QUE 

POSICIONAM OS JOVENS COMO PROTAGONISTAS. EIS UMA 

AÇÃO EDUCACIONAL EM PROL DE UMA SOCIEDADE MAIS 

JUSTA.   
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