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Análise do livro Memórias de Cibele com base nos Estudos Culturais 

 

 

No livro Memórias de Cibele temos o relato da educadora infantil Cibele e uma 

análise feita por Carolina Kondratiuk sobre a identidade dos diversos corpos de uma 

mulher: corpo criança, corpo mãe, corpo professora, corpo brincante, corpo viúva, etc. 

O livro trata sobre a vida de Cibele contada e editada por ela mesma ISSO FOI FEITO 

PELA CAROLINA. Após a leitura do depoimento encontramos os comentários e a 

análise de Carolina Kondratiuk sobre os corpos dessa educadora e uma tentativa de 

mostrar várias identidades do corpo de uma docente. 

A primeira análise feita por Kondratiuk foi quanto ao corpo brincante da 

educadora biografada. Há um trecho em que a autora destaca que  

 

Nos dias atuais, enquanto promove e valoriza as brincadeiras com seus 
alunos, Cibele os ajuda a construir uma autorregulação semelhante à que 
possuía em sua infância. Ela procura fazer que as crianças ajustem a 
brincadeira às características de cada espaço e de cada momento da rotina 
(Kondratiuk, 2013a p. 150).  

 

Esta é uma situação muito regular no ambiente escolar. Normalmente levamos 

os alunos a seguirem regras morais e sociais dentro das escolas, a fim de que se 

mantenham sãos e com um comportamento moralmente aceitável fora dos muros da 

escola também. No texto Governo dos corpos e Escola Contemporânea: Pedagogia do 

fitness encontramos menções a Foucault que se relacionam com essa realidade. 

Segundo o texto “a instituição escola constituiu um paradigma moderno da 

disciplinarização e do governo dos corpos, pois foi o lugar privilegiado das medidas 

higiênicas e alimentares destinada a garantir a saúde física e moral de jovens e 

crianças” (FOUCAULT apud CÉSAR e DUARTE, 2009 pp. 123-124). 

Em quaisquer que sejam as situações de regulações do corpo dentro da escola 

(lanche, escovar os dentes, sono etc.) isto será ensinado de acordo com um modelo do 

que os educadores e a escola esperam do aluno. Não se trata de ensinar o conteúdo 

das disciplinas mas nesse caso do papel da escola em regular comportamentos. Isso 

vai se internalizando nos indivíduos desde a infância e a educação escolar é parte 

fundamental desse sistema de controle dos corpos e incentivo a autorregulação. Essa 

não é apenas caracterizada pelas vontades e sentimentos individuais mas estimulada 
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pelos modelos sociais e morais vigentes, o que leva os alunos a se adequarem a 

exigências da sociedade e não biológicas e individuais.  

Posteriormente, Kondratiuk evidencia como se formou o corpo expressivo de 

Cibele. A autora ressalta que “as lembranças escolares mais prazerosas estão ligadas 

a contação de histórias, em contraponto à falta de interesse pelas aulas expositivas” 

(2013a p. 156). Neste trecho e com a leitura sobre a carreira de Cibele percebe-se que 

a atuação da biografada como educadora foi influenciada pelas suas boas experiências 

com professores cujos métodos de ensino Cibele se sentia instigada e que, quando se 

torna professora, incorpora em suas aulas tais recursos pedagógicos.  

No texto O corpo aprendiz, de autoria de Roseli A. Cação Fontana, a autora 

descreve e compara as aulas de Educação Física e de Inglês em sua fase escolar. Ela 

conta como eram aspectos físicos do seu corpo e como estes não se aproximavam do 

que era esperado nas aulas de educação física. Em um determinado momento, 

Fontana passa a nos contar sobre suas aulas de inglês e de como a professora a fazia 

se interessar ainda mais por leitura. A autora se recorda da postura corporal dessa 

professora e de como essa identificação com as características físicas e o método de 

ensino da professora de inglês do ginásio a  levaram a ser um determinado tipo de 

educadora e a desenvolver um determinado tipo de corpo (mais próximo da professora 

de inglês do ginásio do que da professora de educação física da mesma época).  

É interessante perceber que a formação escolar e o contato com professores 

de indivíduos que mais tarde serão educadores é determinante INFLUENTE em suas 

formas de atuação. No caso, Cibele e Roseli tiveram uma experiência com docentes 

cujas formas de ensinar as favoreceram e despertaram seu interesse pelas disciplinas 

ensinadas. Assim, ambas optaram por incorporar métodos ou ao menos aproximar 

suas características psicológicas ou físicas ao modelo apresentado por esses 

docentes. Em suas próprias carreiras de professoras agir de um determinado jeito ou 

ensinar através de uma determinada ferramenta, como a contação de histórias, CIBELE 

TENTA ENSINAR ATRAVÉS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS?  não implica que essas 

formas sejam as mais eficazes para todos os alunos. Na verdade, tem mais a ver com 

uma predileção e formação individual dos professores que transpassa a experiência 

vivida e se coloca como prática educativa. PRISCILA: PARECE ATRIBUIR UMA 

NOÇÃO FUNCIONALISTA ÀS PRÁTICAS ADOTADAS. CONTAR HISTÓRIAS PODE 
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NÃO SER UM MEIO DE ENSINAR, MAS SIM, FAVORECER A APROXIMAÇÃO DAS 

CRIANÇAS COM A LITERATURA 

Por sua vez, o corpo afetivo revela que o que guia esta educadora é a 

possibilidade de estar junto dos alunos e que sua trajetória como professora começou 

através das escolas em que sentia como se estivesse em casa. Primeiramente, no 

interior de São Paulo, em escolas rurais cabia ao professor tirar água do poço, cozinhar, 

plantar. Posteriormente na EVC a professora podia brincar com as crianças e 

desenvolver suas capacidades fora do contexto de sala de aula regular. O trabalho de 

Cibele é marcado para além do conteúdo curricular a ser ensinado. TALVEZ ISSO 

SEJA O MENOS IMPORTANTE Na verdade, o que mais se destaca no depoimento de 

Cibele é que o brincar e o envolvimento dela com as crianças e das crianças entre si, 

independentemente da instituição de ensino, é o que marca a sua carreira. As relações 

que Cibele é capaz de promover entre alunos de diferentes idades, origens e 

conhecimentos estimula uma ideia de que as crianças não precisam ter seu currículo 

escolar rígido e unificado, mas que o aprender pode vir através das outras crianças e 

do brincar. Essa é uma tendência comum entre os professores que buscaram 

inspiração em pedagogias da Escola Nova. ÓTIMO 

No entanto, não podemos afirmar de que através de uma prática mais afetiva 

e menos ligada ao currículo pedagógico formal NO CASO, BRINCAR FAZ PARTE DO 

CURRÍCULO FORMAL teremos alunos mais abertos a conhecer outras versões da 

história, de realidades etc. Cibele conta histórias para crianças, cria narrativas lúdicas 

e os ensina um pouco do conteúdo curricular através delas. Ainda assim “narrativas 

são cruzadas pelas linhas do poder, mas elas não existem num campo tranquilo de 

imposição. (...) Através das narrativas, identidades hegemônicas são fixadas, formadas 

e moldadas, mas também contestadas, questionadas e disputadas” (SILVA, 2011 p. 

199). BOA RELAÇÃO ENTRE AS NARRATIVAS E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES 

INFANTIS 

Por meio do afeto, Cibele desenvolve seus projetos como educadora em sala 

da aula e incentiva as trocas de conhecimentos e experiências entre alunos de 

diferentes origens. Mas sem apresentar histórias e discursos alternativos ao 

hegemônico para as crianças não é possível garantir a formação de indivíduos que 

integrarão uma sociedade diferente no futuro e que não reproduzirão os modelos 

hegemônicos já existentes. 
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Em sua infância, Ciba teve experiências com suas irmãs e irmãos que a 

levaram a participar de brincadeiras tipicamente masculinas e femininas na sociedade 

interiorana em que foi criada. Ao mesmo tempo que se interessava por costura e dança, 

também tinha interesse na brincadeira dos irmãos como bolinha de gude etc. Para suas 

práticas como educadora, ela leva para seus alunos a possibilidade que ela mesma 

teve de brincar e participar do universo de ambos os gêneros. No entanto, percebe-se 

em seu depoimento que a educadora trata como simples curiosidade a participação de 

meninos e meninas em papéis dos gêneros opostos e segue com um pensamento 

normativo do que é a identidade masculina e o que é identidade feminina. Por isso, 

quando alguns alunos demonstram muito interesse pelas fantasias e brincadeiras do 

sexo oposto, isso é visto como algo a ser acompanhando pelos profissionais da escola. 

ACERTADAMENTE VOCÊ CONSTATA A INFLUÊNCIA DA CULTURA 

NORMATIZANDO CORPOS 

Historicamente, a educação infantil é responsável por regular os corpos infantis 

e normalizá-los. Como ressalta Sobh Souza, “a educação infantil se inscreve na ordem 

do poder, por isso constitui veículo de produção de modos de ser e agir” (SOBH 

SOUZA, 2014, p. 115). Assim, apesar da educadora promover brincadeiras em que as 

crianças podem representar papeis de outros gêneros, a experiência deve ser apenas 

passageira, fruto de uma curiosidade infantil. Os corpos infantis que encontram em 

outros gêneros um lugar de interesse e/ou de identificação terão seus comportamentos 

normalizados. A escola dirigirá esse comportamento até que a subjetivação infantil seja 

na verdade formada por expectativas e diretrizes dadas pelos educadores e por sua 

família.  

O corpo feminino de Cibele ainda passa pelas experiências de esposa e mãe. 

Quanto a ser esposa, Cibele está condicionada ao papel de preservar a ordem do lar, 

de cuidar do marido depressivo. Essa responsabilidade, inerente ao papel que lhe foi 

construído socialmente, ainda era reforçada pela família do marido, Raul. Quando ele 

comete suicídio, a família cobra e culpa Cibele, como ela diz “eu fui muito acolhida por 

eles [família do Raul], muito valorizada, mas só enquanto tudo estava dando certo. No 

momento em que o Raul morreu, eles começaram a me culpar” (KONDRATIUK, 2013a, 

pp. 124 - 125). 

Como mãe de Julia, Cibele passa por situações em que não estava habituada. 

Jovem de classe média alta de Prudente e posteriormente esposa de um fotógrafo e 
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residente do bairro de Pinheiros, ao ter que cuidar da filha e continuar trabalhando como 

professora, Cibele se vê afastada de uma sociedade e de uma determinada classe 

social a que estava acostumada. Assim, identifica esses anos como os mais difíceis, 

principalmente financeiramente.  

Na identidade feminina dessa educadora tudo muda. Segundo Bassanezi, “o 

estilo de vida da mulher de cinquenta anos tipicamente moderna tinha como elemento 

central a conformação com o papel de esposa, dona de casa e mãe, sempre acolhedora 

e receptiva, retrato da passividade” (BASSANEZI apud KONDRATIUK, 2013b p. 177). 

Como esposa de Raul, a educadora comenta que o papel de provedor era dele. Porém, 

com a morte do marido, quando Cibele se vê afastada do estilo de vida que tinha, ela 

passa a trabalhar como animadora de festas além de professora, e a relação com a 

filha se compromete em relação ao tempo e ao estilo de vida que Julia estava 

acostumada a ter com a mãe. Cibele sai do papel de uma mulher moderna tradicional 

para assumir um papel ativo na condução de sua vida que a trouxe benefícios, como a 

independência moral e financeira, mas também a afastou de sua filha (mesmo que 

Cibele afirme que se dá bem com a filha hoje apesar de terem tido suas diferenças). 

Quanto a ao corpo de Cibele como professora, ficou claro que todos os seus 

outros corpos: afetivo, expressivo, feminino e brincante foram constituidores dessa 

identidade. ÓTIMO Afinal, “cada uma das facetas da corporeidade analisadas revela 

relações entre prática docente e experiências de vida” (KONDRATIUK, 2013a, p. 180). 

Como identificado no presente texto, as práticas de Cibele – como contação de 

histórias, relacionamento afetivo com os alunos, estimulo ao brincar e a troca de papéis 

de gênero – tiveram origem das experiências de vida de Cibele. No entanto, esses 

corpos não foram formados somente pelo que há de mais subjetivo e singular em 

Cibele, mas pela sociedade que Cibele estava imersa. Essa sociedade construiu suas 

subjetivações e constituiu suas práticas como docente, animadora de festas e 

educadora do Clubinho. Como destaca Sant’Anna “um corpo é sempre biocultural, tanto 

em seu nível genético, quanto em sua expressão oral e gestual” (2001, p.3). O corpo 

dessa docente é formado completamente pelas suas experiências sociais em família, 

com os amigos, na escola, nos bailes etc., experiências que a subjetivaram e que 

formaram seu senso critico, definiram suas escolhas e sua vida como mulher e 

educadora. 
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EXCELENTE ANÁLISE. O TEXTO ESTÁ BEM ESCRITO, ARTICULA 

ADEQUADAMENTE AS PASSAGENS NARRADAS POR CIBELE COM O 

REFERENCIAL TEÓRICO E ESTABELECE RELAÇÕES COM AS IDENTIDADES 

MENCIONADAS. PODE-SE INFERIR QUE COMPREENDEU OS PRINCIPAIS 

CONCEITOS DISCUTIDOS DURANTE O CURSO. 

 

Referências 
 

CÉSAR, M. R. A.; DUARTE, A. Governo dos corpos e Escola Contemporânea: 

pedagogia do fitness. Educação e Realidade. n.34, Ano 2, p.119-134, mai./ago. 2009. 

 

KONDRATIUK, C. C.; NEIRA, M. G. Memórias de Cibele. Caminhos trilhados, 

experiências corporais e identidade docente. São Paulo: Phorte, 2013a. 

 

KONDRATIUK, C. C; NEIRA, M. C. “Juventude e beleza ao alcance de todas”: análise 

dos discursos midiáticos sobre o corpo feminino. Intersecções, Edição 11, Ano 6, 

Número 3, pp. 170-188, novembro/2013b. 

 

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. É possível realizar uma história do corpo? In: 

SOARES, Carmen Lúcia (org.). Corpo e História. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2001. pp. 3-23. 

 

SOBH SOUZA, V.; NEIRA, M. G. A domesticação dos corpos infantis: em destaque 

as práticas escolarizadas na educação infantil. Conexões: revista da Faculdade de 

Educação Física da Unicamp, v. 12, n. 1, p.107-125, jan./mar. 2014. 

 

FONTANA, R. A. C. O corpo aprendiz. In: CARVALHO. Y. M. de.; RUBIO, K (org.). 

Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. pp. 41-52. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. Currículo e identidade social: territórios contestados. In: SILVA, 

T. T. et al. Alienígenas na sala de aula. Uma introdução aos estudos culturais em 

educação. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, pp. 185-201. 


