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RESUMO 

 
Esse trabalho buscou investigar a atual relação da Educação Física com as 
comunidades indígenas e quilombolas, para tanto foi realizado mapeamento dos 
trabalhos do campo da Educação Física já produzidos com essa temática. A partir 
desse mapeamento e análise dos trabalhos buscamos compreender as 
metodologias empregadas, instrumentos de análise mobilizados e os diálogos 
estabelecidos com essas comunidades. Em um segundo momento trabalhamos para 
apresentar possibilidades de qualificação do debate. Essa tentativa buscou abranger 
três percursos, no primeiro pensando na produção científico-acadêmica sobre o 
tema, no segundo refletindo sobre a importância desses saberes e da qualificação 
do mesmo para a formação docente e em terceiro sobre a importância dos mesmos 
para a prática docente nas escolas. 
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ABERTURA DO TRABALHO 

 
Esse trabalho de conclusão de curso, diz respeito tanto aos processos vividos 

dentro do mundo acadêmico, de meu percurso de formação profissional quanto de 

uma formação pessoal por ruas, comunidades, terreiros, candombes, reinados, 

rodas de capoeira, samba, maculelê, de conversa. Em mim se encontraram saberes 

tradicionais e científicos, cultura acadêmica e popular. Desses encontros, diálogos e 

tensões emergem questionamentos, buscas e perguntas de pesquisa. Dessa 

trajetória e desses caminhos vem o tom, o ritmo e a direção dessas palavras. 

Essa pesquisa busca compreender o atual diálogo existente entre a educação 

física, as comunidades indígenas e os quilombos. Quais são as produções 

acadêmicas que a Educação Física produziu sobre essas comunidades, sobre essas 

populações, essas culturas e saberes? Que tipos de abordagem e metodologias são 

empregadas nessas pesquisas e o que elas nos apresentam? Onde essas 

pesquisas foram realizadas, quem são seus pesquisadores e as comunidades com 

as quais trabalharam? O que significa a abordagem desses conhecimentos na 

formação e na prática docente? Essas são algumas das perguntas que norteiam 

esse trabalho, balizam sua escrita e dizem de seus interesses. 

 Se nem a todas poderemos, nessa incursão inicial ao tema, responder, 

buscaremos tocá-las da forma mais qualificada possível, satisfazendo nossos 

interesses iniciais, apresentando alguns possíveis caminhos posteriores e buscando 

sobretudo que essa pesquisa possa participar de forma construtiva e qualificadora 

de nossa formação docente. 

 

“O SINHÔ ME DÁ LICENÇA, ME DÁ LICENÇA. 
PR’EU CANTAR NESSA BAIXADA, NESSA BAIXADA, OOOIA”2 

 

A reflexão sobre as comunidades quilombolas e indígenas, as questões 

culturais, políticas, econômicas, territoriais que perpassam essas comunidades 

iniciam a demarcação dos passos desse trabalho. Indígenas e quilombolas são 

constantemente tratados como grupos homogêneos, nomenclaturas que parecem 

                                                
2 Canto ouvido no Candombe da comunidade do Açude, Serra do Cipó, MG.  
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dizer respeito a uma única realidade. Como se ao falar índio, ou indígena 

estivéssemos falando de uma realidade rapidamente cognoscível, homogênea, sem 

profundidade, o mesmo em relação a quilombo e quilombola. Perdemos de vista as 

várias etnias indígenas sobreviventes no Brasil, com várias línguas, várias culturas, 

várias localidades, tecnologias de sobrevivência, culturas de movimento, 

sensibilidades. Do mesmo modo perdemos de vista pluralidade semelhante no que 

se refere aos quilombolas. Perdemos de vista ou na verdade em momento algum 

nossas visões conseguiram efetivamente lidar com a complexidade, a riqueza e a 

diversidade que apresentam essas comunidades e seus sujeitos. Parte dessas 

generalizações demarcam e atestam, simultaneamente, nossa ignorância, nosso 

olhar empobrecido e o quanto precisamos buscar conhecer dessas comunidades, 

não só para  conhecê-las, não somente para dizer sobre elas, mas para dizermos de 

nós mesmo.  

O mapeamento da produção acadêmica no campo da Educação Física sobre 

os saberes tradicionais foi o ponto de partida para a realização desse trabalho além 

de ser um de seus objetivos mais concretos. Buscamos mapear a produção de 

conhecimento que dissesse respeito às comunidades indígenas e quilombolas, 

utilizando para isso as bases de dados Scielo, Capes e Currículo Lattes. Nesse 

primeiro passo, intentamos perceber a partir das produções como esses temas tem 

sido compreendidos na área da Educação Física, que conceitos e instrumentos de 

análise vem sendo mobilizados e como essas pesquisas vem sendo realizadas. 

 Para a discussão desse trabalho de conclusão de curso falaremos sobre os 

dados encontrados referentes às produções de artigos, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado. Mesmo que o mapeamento tenha registrado projetos de 

iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, livros e capítulos de livros, 

priorizaremos neste momento os trabalhos disponíveis em bases digitais. Essa 

escolha foi realizada pensando na disponibilidade e possibilidade de acesso a esses 

trabalhos pela comunidade de professores, estudantes e pesquisadores. A mesma 

justificativa fundamenta a escolha das bases digitais como local de busca e 

mapeamento. Pretendemos mapear o conhecimento circulante, aquele disponível 

em locais de ampla divulgação e compartilhamento da produção acadêmica. 

 Inicialmente mapeamos 12 produções dentro dos parâmetros já 

apresentados, 3 teses de doutorado, 3 dissertações de mestrado e 6 artigos. Dos 
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quais 5 publicações nos falam sobre comunidades e saberes indígenas outras 7 

sobre as comunidades e saberes quilombolas. Os termos de busca das produções 

foram educação física, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, saberes 

indígenas, saberes quilombolas, comunidades tradicionais, saberes tradicionais e 

cultura corporal. 

 

Tabela 1 – Mapeamento da produção sobre comunidades indígenas e 
quilombolas na Educação Física brasileira  
Autor/Estado Tipo/Ano Produção 
Marina Vinha 
Paraná 

Tese de 
doutorado em 
Educação 
Física/2004 

Corpo-sujeito Kadiweu: jogo e esporte. 

José Ronaldo 
Mendonça 
Fassheber 
 

Tese de 
doutorado em 
Educação 
Física/2006. 

Etno desporto indígena: contribuições 
da antropologia social a partir da 
experiência entre os kaiangang. 

Itamar Adriano 
Tagliari 
 

Tese de 
doutorado em 
saúde da 
criança e do 
adolescente/20
06 

Crescimento, atividade física, 
performance e ingestão alimentar em 
crianças indígenas, urbanas e rurais. 

Aluisio Fernandes 
de Souza 
 

Dissertação de 
mestrado em 
Educação 
Física/2008 

Atividade diária e (in)atividade física na 
sociedade indígena Terena: Aldeias 
Buriti e Córrego do Meio. 

Thaís Godoi de 
Souza 
 
Larissa Michelle 
Lara 

Artigo/2011 O Estado da arte de comunidades 
quilombolas no Paraná: Produção de 
conhecimento e práticas corporais 
recorrentes. 

Marcos Paulo de 
Oliveira Santos 
 

Dissertação de 
mestrado em 
Educação 
Física/2011 

As representações sociais das práticas 
corporais na comunidade Kalunga – GO 

Gislaine 
Gonçalves 
 

Dissertação de 
mestrado em 
Ciências da 
Saúde/2012. 

Práticas corporais afro-brasileiras em 
uma realidade quilombola no Paraná: 
perspectivas de uma ação interventora. 

Larissa Michelle Artigo/2012 Esporte e lazer em comunidades 
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Lara quilombolas no Paraná: identificando 
realidades e apontando desafios para 
implementação e/ou aprimoramento de 
políticas públicas. 

Ana Márcia Silva e 
José Luiz 
Cirqueira Falcão 

Artigo/2012 Práticas corporais na experiência 
quilombola: um estudo com 
comunidades do estado de Goiás/Brasil. 

Djanires Lageano 
Neto de Jesus 

Artigo/2012 La [re]tradicionalizacion de los territorios 
aborigenes por parte del turismo: un 
estudio comparativo entre los Kadiweu 
(Brasil) y los Maori (Nueva Zelanda). 

Antônio Carlos 
Monteiro de 
Miranda, Larissa 
Michelle Lara, 
Renato Alexandre 
Rangel 

Artigo/2014 Política pública de esporte e lazer no 
Feixo: experiências de pesquisa em 
uma comunidade quilombola no Paraná. 

Kalyla Maroun 
 

Artigo/2014. A construção de uma identidade 
quilombola a partir da prática 
corporal/cultura do jongo. 

 

 

 As pesquisas encontradas localizam-se no fim da primeira e início da segunda 

década do século XXI, o que sugere um investimento recente de Educação Física na 

proposta de pensar sobre saberes tradicionais, nos diálogos com a cultura de 

movimento de povos e populações indígenas e quilombolas.  

Registramos, como fato relevante, a lei nº 11.645, de março de 2008. É 

interessante observar uma confluência temporal da lei que determina a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em toda a 

rede educacional do país e a fermentação de trabalhos sobre o tema na Educação 

Física, apenas 3 dos trabalhos  apresentados na Tabela 1 antecedem o período de 

2008. Não apontamos para uma causalidade entre a lei n° 11.645 e a produção 

acadêmica na Educação Física, não há dados que nos certifiquem disso, tampouco 

os trabalhos detém-se na discussão da mesma. Indicamos somente uma 

emergência do tema, uma importância assumida por ele na última década, seja em 

termos políticos, legais, sociais, educacionais, seja na produção científica específica 

da Educação Física.  

Tanto a lei nº 11.645 quanto a emergência das produções sobre as 
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comunidades indígenas e quilombolas no campo da Educação Física parecem 

apontar para preocupações crescentes com essas populações, com a garantia de 

seus direitos, com a preservação de suas características e saberes. Essa 

emergência nos aponta relações e tensões sociais nos debates, embates e diálogos 

que envolvem preservação de terras e territórios, militância social pelo direito à 

preservação de culturas e saberes de povos tradicionais, valorização e 

reconhecimento social desses saberes. Saberes construídos sócio-historicamente, 

constantemente atualizados e reconstruídos na interlocução, nas interações internas 

e externas estabelecidas por essas comunidades e seus sujeitos. 

 Há um longo caminho a ser trilhado na mata cerrada que interfaceia o diálogo 

entre a academia e as populações tradicionais na constituição de um saber cultural a 

ser compartilhado, respeitado, compreendido, difundido. É preciso ainda apontar que 

pela hegemonia do saber acadêmico, pelo seu poder simbólico, há em nossas mãos 

armas capazes de abrir clareiras e descaracterizar a mata. O desafio que se 

apresenta, porém é de nos despojarmos do uso de nossos armamentos bélicos e 

aprender a caminhar entre as árvores, com as árvores. Aprender no corpo, enquanto 

totalidade e não em oposição à mente, aprender na produção de nossos 

conhecimentos a caminhar reconhecendo e respeitando alteridades. Reconstruindo 

(aprendendo a reconstruir) nossos próprios instrumentos de pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

 
1.1 Educação Física brasileira: buscando aproximações entre a educação e os 

saberes tradicionais 

 

 A possibilidade de um diálogo entre a Educação Física e os saberes 

tradicionais vai sendo aberta e faz-se necessária essa abertura, terra fecunda. Em 

2007, José Luiz Cirqueira Falcão em artigo publicado pela Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte apresentou pequeno histórico da relação da Educação Física 

com a cultura (sobretudo o que caracteriza como cultura popular), apontando para a 

necessidade do estabelecimento de um diálogo entre Educação Física e 

movimentos da cultura popular. Naquele momento o autor, que constatava a 

escassez da produção de conhecimentos da Educação Física que dialogassem com 

a cultura popular, dizia ser necessária a ampliação de horizontes e ruptura de 

paradigmas como a separação entre corpo e mente para que reais avanços 

pudessem ocorrer no campo. O autor defendia que uma Educação Física 

segmentada, que deixasse aquém em suas produções a cultura popular poderia 

sofrer pela perda da oportunidade de enriquecimento. Por outro lado, propunha uma 

“educação física jogante” na qual estivesse inclusa e da qual fosse pilar sustentador: 

 
a diferença, que por sua vez, leve em consideração a singularidade e a 
intensidade do processo de produção do conhecimento, no sentido de 
constituir propostas não hegemônicas nesse grande jogo que ainda não foi 
jogado. (FALCÃO, 2007, p.158) 

 

 Nesse trabalho não formulamos respostas às perguntas que o autor deixa em 

aberto, retomamos apenas o diálogo, lançamos novamente os olhares para as 

questões que o autor suscita e nesse movimento de lançar os olhares o que 

intentamos é tornar visível, reconsiderar a necessidade da discussão sobre o diálogo 

possível e necessário da Educação Física com a cultura, com os povos tradicionais, 

com todas as questões que daí surgem, sejam legais, étnicas, éticas, sociais, de 

classe, gênero, de territorialidade além daquelas que fazem parte de um leque de 

imprevistos. Retornamos a esse jogo ainda não jogado, buscando visualizar seus 

sujeitos, sujeitos “apagados” ao longo da história sem os quais o jogo continuará 

impossibilitado de ocorrer.   
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Dialogamos com o texto de Falcão oito anos após sua publicação, 

observando um aumento na produção acadêmica no campo da Educação Física que  

estabelece interlocução, ou que pelo menos fala sobre as comunidades tradicionais. 

Se essas pesquisas vão ao encontro das mesmas ou não é discussão para as 

próximas páginas. Retomamos o texto do referido autor também para dizer da 

necessidade da estruturação e qualificação das pesquisas, da necessidade de sua 

continuidade, já que nossa observação inicial nos mostra um processo incontínuo, 

por vezes fragmentado e repleto de rupturas. 

 Nossos questionamentos buscam compreender até que ponto a Educação 

Física tem trazido esses saberes tradicionais e a seriedade de se pensar na 

formação dos sujeitos como um encontro de alteridades para seu debate, sua 

organização e sua constituição. As produções que mapeamos nos apresentam 

indícios de que Educação Física tem estabelecido o diálogo, nos importa nesse 

momento compreender como esse diálogo se constitui, como efetivá-lo enquanto 

ação formativa, enquanto experiência, enquanto sensibilidade. Aqui já deixamos 

claro que nossas intenções não vão ao encontro de tratamentos pedagógicos para 

os saberes das populações indígenas e quilombolas, passam ainda pela tangente 

das discussões que já foram feitas sobre isso, como apresentam alguns dos 

trabalhos que mapeamos ao discutirem as noções de jogo, esporte e etno-desporto. 

O que buscamos aproxima-se da noção de constituição de uma sensibilidade, uma 

sensibilidade para estar com o outro, para encontrar o outro. Sensibilidade com a 

qual a Educação Física enquanto campo de pesquisa, enquanto local de formação 

de professores e estudantes, enquanto componente curricular das escolas de 

educação básica é chamada a contribuir e para isso tem condições. 

 Falar da Educação Física como campo de pesquisa, área de formação de 

professores e componente curricular dos currículos da educação básica nesse 

trabalho é falar um pouco além de conhecimentos técnicos e instrumentais, é falar 

em formação de sujeitos. Em uma formação que busque uma sutileza para a qual 

deixamos de olhar com atenção e apreço, que deixamos de perceber como 

essencial. Na conhecida carta do Chefe Seattle3 o cacique relata: 

 
 

                                                
3 Carta enviada ao presidente dos Estados Unidos pelo chefe indígena Seatle em 1854 em resposta à 
proposta do governo norte americano para comprar a terra indígena. 
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Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de seus pés são as cinzas 
de nossos antepassados; para que tenham respeito ao país, conta a teus 
filhos que a riqueza da terra são as vidas da parentela nossa. Ensina a teus 
filhos o que temos ensinado aos nossos: que a terra é nossa mãe. Tudo 
quanto fere a terra - fere os filhos da terra. Se os homens cospem no chão, 
cospem sobre eles próprios. De uma coisa sabemos. A terra não pertence, 
ao homem: é o homem que pertence à terra, disso temos certeza. Todas as 
coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está 
relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. 
Não foi o homem quem teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da 
mesma. Tudo o que ele fizer à trama, a si próprio fará.  

 

 Tantos valores que nos parecem estranhos enquanto sociedade ocidental, 

podem em realidade tocar nos pontos sobre os quais buscamos nos atentar nesse 

trabalho. Pedras preciosas para lidar com o outro, para pensarmos as racionalidades 

preconceituosas construídas ou reafirmadas nas escolas, no caso desse trabalho 

sobretudo a do racismo. Barreira que nos impede de chegar verdadeiramente ao 

encontro do outro, que nos talha a possibilidade de um encontro de alteridade, um 

encontro real com a potencialidade de uma experiência que nos toque e transforme 

as sensibilidades, que permita constituir novas sensibilidades. 

 Nesse mesmo sentido, Gusmão (2013) nos apresenta algumas 

potencialidades do diálogo entre Educação, que aqui consideramos também em 

termos de Educação Física e Antropologia: 

 
Evidencia-se assim, que ela, escola, existe na dupla dimensão da 
educação: a dos saberes tido como universais e a dos saberes produzidos 
por diferentes processos educativos. Portanto, superar racismos, 
discriminações, reconhecer valores e práticas diversas próprias de 
diferentes grupos etnicorraciais tem sido um desafio do campo educacional, 
como também o é no campo da Antropologia, como ciência do concreto que 
tem na diferença e na alteridade suas principais ferramentas para pensar a 
realidade social. 
Nesse contexto, a Antropologia por sua tradição e debate, possibilita 
compreender cultura geral e local, as condições objetivas da vida em 
movimento, mas também, os sentimentos, emoções e representações sobre 
o que é vivido. A reflexão antropológica coloca em jogo pensar as relações 
que nos constituem enquanto um nós coletivo, parte da realidade de sujeitos 
em relação, no interior de um contexto comum que partilhamos e, no qual se 
complementam e se confrontam negros, brancos e indivíduos de todas as 
cores. (GUSMÃO, 2013, p.48) 

 

 A autora elucida o desafio a ser enfrentado pela educação, seja em níveis de 

educação básica, ou superior, ela nos evidencia a necessidade de qualificar o 

diálogo com as questões étnico-raciais de grupos não hegemônicos, como negros e 

indígenas. A problemática apresentada pela autora toca o centro das preocupações 
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desse trabalho, é preciso olhar para o outro, é preciso encontrá-lo, tocá-lo mas 

também por ele ser tocado, é preciso qualificar esse encontro o que exige um 

deslocamento de posição, um abandono do lugar de poder, hegemônico, 

secularmente construído por uma tradição ocidental eurocêntrica. Não afirmamos 

aqui que os conhecimentos centrados e fundamentados no eurocentrismo são 

menos importantes ou devem ser desconsiderados, no entanto há muito mais. Uma 

infinidade de possibilidades se abre quando olhamos além disso e esse parece ser 

atualmente o movimento necessário, sob o risco de cada vez mais perdermos a 

oportunidade de enriquecermos nossas formações e também de sermos capazes de 

nos tornarmos agentes não de perpetuação de uma dominação, de um genocídio 

cultural, de preconceitos e desigualdades que permeiam nossa sociedade, mas sim 

de questionadores dessa realidade, de reconstrutores. Importante ainda dizer  que a 

academia não será vanguarda nesse processo de contestação, de busca de 

transformação da realidade, essas comunidades tradicionais há séculos e a seu 

modo vem fazendo isso. 

  

1.2 “Tem ouro, tem prata, tem diamante o que nos alumeia”4 

 
 O desafio apresenta-se também como uma oportunidade, uma rica 

oportunidade, o “ouro que nos alumeia”, a possibilidade de saída de uma 

monocultura escolar, pelo menos enquanto cultura que organiza e direciona as 

práticas escolares. Sabemos que os sujeitos são ativos e inventivos e que 

resistências e possibilidades múltiplas são por eles apresentadas constantemente à 

educação, no entanto é preciso reconhecer que há uma cultura hegemônica 

legitimada, todo o “resto” fica à margem, nas periferias. O que se propõem aqui é 

que as periferias e o centro sejam dialógicos e mesmo instáveis, intercambiáveis até 

o ponto que possamos falar e pensar em uma formação escolar multicultural. Até 

que possamos, na Educação Física, falar em uma multicorporeidade, em vários 

corpos, ou várias possibilidades de corpo e de “culturas” de movimento. Um corpo 

que possa ser esportivo mas também festivo, mágico, ritualístico, dançante, jogante 

dentre várias outras possibilidades.  

 Voltamos a dizer que mais que nos conhecimentos técnicos, a possibilidade 

                                                
4  Corrido cantado nas rodas de capoeira, assim como canto de terreiros de umbanda. 
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de construção dessa realidade está antes na formação de sensibilidades, na 

construção de novas sensibilidades, na reflexão que deve compor todo processo 

educativo sobre a visão e ideia de mundo que são combustíveis da ação educativa.  
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CAPÍTULO 2 

 
2.1 Diálogo com as produções da Educação Física brasileira sobre contextos, 

saberes e povos tradicionais. 

 
Abordaremos agora as produções encontradas no campo da Educação Física 

que nos falam sobre as comunidades indígenas e quilombolas, assim como sobre 

seus saberes. Buscaremos apresentar essas produções, suas contribuições assim 

como tentar compreender suas metodologias e desdobramentos. Dialogaremos com 

elas pensando em possibilidades de qualificação do debate feito pelo campo da 

Educação Física sobre as comunidades e saberes aqui abordados. 

Em O Estado da arte de comunidades quilombolas no Paraná: Produção de 

conhecimento e práticas corporais recorrentes, Thais Godoi de Souza e Larissa 

Michelle Lara apresentam mapeamento e análise da produção acadêmica sobre 

comunidades quilombolas no estado do Paraná, com a intenção de compreender 

categorias de análises utilizadas nos estudos e a recorrência dos estudos sobre 

cultural corporal.  Com a publicação do artigo as autoras atestavam para aquele 

estado “pouco investimento teórico em investigações acerca das práticas corporais 

nas comunidades quilombolas no Paraná” observando que esse mesmo fato abria 

vasto e fecundo campo a ser explorado pela Educação Física brasileira, “que pouco 

tem se voltado para o estudo das minorias alijadas de condições dignas de 

existência e de sua produção cultural” completam as autoras. Tal afirmativa no que 

tange aos grupos estudados nesse trabalho de conclusão de curso permanece atual 

e válida. Ainda é embrionário o investimento nos estudos voltados para comunidades 

quilombolas e indígenas no campo da Educação Física. Em seu estudo as autoras 

mapearam todo o conhecimento sobre quilombos no estado do Paraná, 

independente da área de pesquisa, justamente com o intuito de compreender quais 

áreas debruçavam-se sobre a temática. Aqui buscamos a produção nacional 

específica da Educação Física, diagnosticando assim a relação dessa área de 

conhecimento, área de minha formação, com as comunidades indígenas e 

quilombolas.  

 É importante observar que as pesquisas encontradas são localizadas, 

pontuais, focam realidades particulares, não falam sobre quilombolas ou indígenas 
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como uma categoria unificada, como se quilombo representasse uma única 

realidade, ou como se comunidade indígena representasse uma única realidade. 

Cada comunidade tem suas particularidades, sua própria cultura, sua própria cultura 

corporal e buscando o reconhecimento das mesmas é preciso olhar para cada 

comunidade com cuidado. A unificação dos nomes como quilombola ou indígena 

esconde várias e várias particularidades e é preciso atentar para que não caiamos 

em generalizações incompatíveis, empobrecedoras e redutoras. 

 Kalyla Maroun em pesquisa realizada na comunidade quilombola de Santa 

Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, RJ apresenta a importância do jongo5 no 

processo de construção e reafirmação identitária. Nessa comunidade o jongo 

apareceu como elemento de significativa importância na autoatribuição e 

autoreconhecimento como quilombola, sobretudo para os jovens e crianças. A autora 

ainda demarca importante relação da militância na qual essa juventude vai se 

formando com processos de reconfiguração da prática do jongo que recebe novos 

contornos políticos e sociais, novas formas de ser apropriado e compreendido na 

comunidade. 

Outras manifestações da cultura corporal como o candombe e o congado 

aparecem em comunidades quilombolas de maneira semelhante ao jongo nessa 

comunidade do Rio de Janeiro, como manifestação identitária da comunidade, como 

forma de reafirmação de trajetória histórica e identidade étnica, conferindo a essas 

comunidades visibilidade política e social, apresentando para as mesmas 

perspectivas de sobrevivência coletiva como apresentado por Kalyla. Como exemplo 

do que dissemos apresentamos as comunidades dos Arturos em Contagem/MG, 

Mato do Tição em Jaboticatubas/MG, Açude na Serra do Cipó/MG, Carrapatos em 

Bom Despacho/MG comunidades quilombolas com as quais tivemos contato em 

suas festividades e também nas disciplinas Saberes Tradicionais oferecidas no 

segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015 na UFMG. 

 Um dos aspectos importantes apresentados por Kalyla é um envolvimento da 

juventude com as tradições de sua comunidade. A partir desse movimento, essas 

práticas culturais comunitárias vão sendo resgatadas, transmitidas dos mais velhos 

                                                
5 O Jongo pode ser compreendido como uma prática que integra canto, dança circular e percussão de 
tambores. Pertence aos grupos étnico-linguísticos de origem bantu, vindos de países atualmente 
nomeados Moçambique e Angola. Essa manifestação consolidou-se nas senzalas do sudeste 
brasileiro e também pode ser conhecida como caxambu ou tambu. (MAROUN, 2014) 
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aos mais novos, reconstituídas passando então a figurar também como instrumento 

de luta na busca de reconhecimento externo, luta por território, por direitos sociais 

relacionados a saúde, saneamento básico, políticas públicas de esporte e lazer. Nas 

comunidades mineiras visitadas observamos o envolvimento de crianças, 

adolescentes, adultos, idosos nas festividades, nas rezas, nos cantos. No primeiro 

contato com essas comunidades isso foi algo que nos chamou a atenção e 

despertou o interesse antes mesmo que essa pesquisa fosse vislumbrada.  A autora, 

a partir de um trabalho de observação etnográfica, realiza sua pesquisa por uma 

fecunda interface entre Educação Física e Antropologia. Ela analisa a cultura 

corporal compreendendo-a como um processo de transmissão de memória e 

construção de identidade, alargando desse modo a forma pela qual a interlocução 

acadêmica com essas comunidades observa essa constituição de memória, que 

segundo a autora, anteriormente pautava-se sobretudo na territorialidade e 

espacialidade. 

 
Logo, a relação privilegiada entre memória e corpo, possibilita-nos refletir 
sobre a ancestralidade do grupo, bem como sobre a história de sua 
formação a partir de uma remissão ao passado africano. (MAROUN, 2014, 
p.13) 

 

 Nesse mesmo artigo há ainda uma fala do coordenador geral da associação 

de moradores do quilombo na qual podemos observar como são amplos os 

horizontes da cultura corporal nessas comunidades, como são abrangentes os 

significados do corpo, da cultura que nele se inscreve e que por ele é escrita “Para 

mim o jongo é o território, pra mim o jongo é saudar os antepassados. Pra mim o 

jongo é agradecer a esses antepassados por eu ter uma raiz, por eu ter uma 

memória.” (MAROUN, 2014, p.14)  

 Nos trabalhos que lemos para a construção deste texto alguns aspectos e 

categorias são constantes, apresentam-se com frequência nos estudos sobre 

comunidades e saberes indígenas e quilombolas como a luta por terras, pelo direito 

e legalidade das terras, assim como o conceito de comunidade tradicional, 

comunidade indígena, quilombo e identidade. Pensar as práticas corporais e a 

cultura de movimento nessas comunidades exige capacidade de interlocução e 

interpenetração de diversas áreas de conhecimento, é preciso reconhecer que o 

caminho que nos propomos fazer agora outras áreas já vem percorrendo, como a 
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antropologia e a sociologia. Se nesse momento começamos a formular nossas 

próprias questões que em muito podem contribuir, não podemos por outro lado crer 

que partiremos de um marco zero. Categorias e saberes anteriormente produzidos 

podem nos auxiliar, nos apontar caminhos, possibilidades, desafios. Valer-nos de 

instrumentos empíricos, de categorias teóricas de outras ciências nos possibilita a 

qualificação de um diálogo, a qualificação da interlocução com as comunidades 

tradicionais, com seus sujeitos, sua cultura, sua cosmologia, seus saberes. 

  

2.1.1 Descrição das pesquisas realizadas nas comunidades indígenas 

 

 Em Corpo-sujeito Kadiwéu: jogo e esporte, Marina Vinha busca compreender 

o ser indígena Kadiwéu como modo de ser complexo e particular. Atenta-se para a 

transformação do corpo guerreiro Kadiwéu da aldeia Alves Barros no Mato Grosso 

do Sul em situações de jogos tradicionais e esporte. A mudança de comportamento, 

habitus e poder estão no centro das preocupações do trabalho. A autora estabelece 

um profícuo diálogo entre antropologia, história e educação física, mobilizando base 

de dados sócio-histórica, antropológica do grupo Mbya-Guaicuru e Kadiwéu, com os 

quais faz dialogar os dados que a mesma construiu em trabalho etnográfico, 

utilizando nas análises também teorias do campo da Educação Física e do Esporte.  

A autora constrói um inventário de jogos populares da comunidade, assim 

como atesta que a maioria deles está em desuso, o registro da autora foi feito 

sobretudo a partir da memória dos mais velhos. Marina apresenta que o lugar central 

da prática dos jogos eram as festas da cultura (termo usado pelos nativos na 

definição de suas festas), com e ressignificação, mudança de papéis sociais e 

sentidos das festas os jogos foram sendo colocados de lado na vida da comunidade. 

 A autora registra ainda a chegada dos esportes na comunidade, sobretudo o 

futebol e o vôlei, os quais segundo ela estão ainda em fase de significação. Sendo 

fenômenos recentes, decorrentes do contato com o mundo urbano não tem ainda 

significados e simbologia ratificada na comunidade. Ela mobiliza relatos sobre o 

Kadiwéu dos séc. XVI ao XIX, relatos construídos por militares, viajantes e padres, 

etnografias de Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro, Jaime Siqueira Jr., Mônica 

Pechincha e Filomena Sândalo. Dialogando com as Ciências da Educação Física e 

do Esporte mobiliza o sociólogo Norbert Elias e a teoria dos “processos 
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civilizadores”, o historiador da Educação Física Ademir Gebara que voltou-se ao 

estudo das especificidades do esporte no contexto brasileiro em diálogo com as 

teorias de Norbert Elias. Os antropólogos e profissionais em Educação Física, Maria 

Beatriz Rocha Ferreira e Roland Renson. Mobilizou ainda, fontes de seu trabalho de 

campo realizado entre 1997-1999 e 2000-2004, além de fotos, jornais, filmes e sites. 

 O trabalho de Marina Vinha apresenta dados importantes sobre a entrada do 

esporte, sobretudo o futebol, mas também o vôlei e o atletismo na comunidade 

Kadiwéu no Mato Grosso do Sul. Realiza uma análise sócio histórica de condições 

que permitiram essa entrada como a fixação territorial desse povo que outrora fora 

nômade, o contato com as cidades circundantes.  

Em sua análise, a autora realiza um rico registro de jogos tradicionais 

Kadiwéus, mesmo aqueles que foram ficando em desuso, registra as funções sociais 

que cumpriam, os contextos nos quais estavam inseridos, transformações que foram 

sofrendo, assim como registra os signos que são atribuídos ao esporte, as tensões 

sociais que ele gera, resistências, ressignificações, apropriações. As relações jogo-

esporte são cuidadosamente exploradas pela autora, o que engloba a relação entre 

paradigmas como função social, aptidão, resultado, variação nas noções de eficácia 

corporal e do jogo-esporte. Ela observa essas relações do ponto de vista das 

ciências sociológica, histórica, antropológica, do ponto de vista nativo Kadiwéu, 

assim como da imprensa sobretudo na divulgação dos “Jogos dos Povos Indígenas”. 

 O registro da autora ainda enriquece as reflexões sobre as relações entre a 

escola e as comunidades tradicionais, na relação que se estabelece entre a forma 

escolar, com seus tempos, códigos, regras e a forma de vida nessa comunidade 

Kadiwéu.  

 Outro autor a trabalhar com os Kadiwéu é Djanires Lageano Neto de Jesus. 

No trabalho intitulado La [re]tradicionalizacion de los territorios aborigenes por parte 

del turismo: un estudio comparativo entre los Kadiweu (Brasil) y los Maori (Nueva 

Zelanda) é realizado um estudo comparativo dos impactos do turismo em duas 

comunidades, na comunidade aborígene Maori, na Nova Zelândia e na comunidade 

indígena brasileira dos Kadiwéu. O estudo foi realizado a partir de leituras 

bibliográficas sobretudo produzidas nos campos da geografia, turismo e antropologia 

e também com trabalhos de campo.  

As aproximações das realidades Maori e Kadiwéu foram realizadas a partir 
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dos trabalhos e diários de campo, com as observações e entrevistas. O autor 

apresenta que na realidade neozelandesa o turismo teve como impacto a 

potencialização da cultura local, pela dança, artesanato, agricultura, língua e busca 

compreender como esse processo poderia ser adaptado e apropriado pra realidade 

brasileira. 

 O autor opera com uma noção de atividade turística na qual pode haver 

valorização espacial, conservação e revitalização cultural a longo prazo oposta a 

uma noção de turismo de massa considerado por ele aquele que tem como atrativo 

principal o dinheiro fácil e rápido, com resultados imediatos. As comparações 

realizadas entre os aborígenes neozelandeses e os indígenas brasileiros ocorrem a 

partir da observação de um processo já solidificado na Nova Zelândia e uma 

potencialidade no caso brasileiro, buscando compreender e apontar formas 

enriquecedoras de condução do processo no Brasil, especificamente no caso dos 

Kadiwéu. 

 A pesquisa busca uma compreensão ampla, mesmo que superficial, de 

aspectos diversos da cultura Kadiwéu, tentando entender e também apontar 

possibilidades de atrativos turísticos assim como pontos a serem preservados e 

vitalizados. Dentre eles o autor fala sobre o artesanato das mulheres Kadiwéu, a 

iconografia, a organização familiar e hierarquização social, a economia, a língua 

nativa, danças, festas, rituais, vestimentas, pinturas faciais e corporais, cavalgadas, 

as casas, a alimentação, o ócio e o entretenimento. 

 Em Etno desporto indígena: contribuições da antropologia social a partir da 

experiência entre os kaiangang, José Ronaldo Mendonça Fassheber  trabalhou junto 

aos Kaingang das terras indígenas de Palmas, Mangueirinha, Rio das Cobras e 

Marrecas dos Índios no Paraná, além de Xapecó em Santa Catarina. Buscou 

compreender a noção de corpo Kaingang, sobretudo como os mesmos 

compreendem a força, além das relações entre a identidade corporal e a identidade 

do desporte. O trabalho de Fassheber ocorre em torno da dinâmica do futebol nas 

comunidades Kaingang, pensando em uma mesma terra indígena, na interação 

entre terras indígenas e também na interação de indígenas com não-indígenas.  

O autor construiu o trabalho a partir de uma pesquisa etnográfica. Optou 

ainda por trabalhar com instrumentos teóricos antropológicos propostos por Marcel 

Mauss, inter-relacionando-os com referenciais teóricos das Ciências Sociais do 
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Esporte, partindo das proposições de Norbert Elias. Na compreensão corporal e da 

corporalidade dos Kaingang utiliza ainda os trabalhos de Eduardo Viveiros de 

Castro. Além de corpo teórico específico sobre os Kaingang.  

O trabalho etnográfico de Fassheber foi o primeiro empreendido pelo 

pesquisador, de tal modo que, como o mesmo apresenta, o modo de fazer foi se 

revelando e configurando durante o campo. O interesse inicial do autor passava pela 

compreensão das noções de corporalidade e gênero e o mesmo explicita que tais 

focos foram sendo reconfigurados pelo diálogo e pelos interesses dos Kaingang com 

os quais ele trabalhou. 

O autor se instrumentaliza com aportes teórico-práticos da antropologia social, 

afirmando a relevância de seu diálogo com a Educação Física e constituição de seus 

conhecimentos. Ele se alonga na argumentação sobre a antropologia e suas 

possíveis fronteiras a serem exploradas em um diálogo com a Educação Física, se 

alonga mas não aprofunda a argumentação. O trabalho de Fassheber sendo um dos 

primeiros encontrados na linha temporal que construímos é enriquecedor na 

apresentação de possibilidades, de caminhos existentes. O autor da pesquisa não 

se preocupou em destrinchar todos esses caminhos, como não lhe era possível ou 

necessário. Ele se aprofunda em um dos caminhos, no que envolve os Kaingang e o 

etno-desporto. Um breve diálogo é estabelecido com o conceito de cultura, o qual é 

utilizado para demarcar a ideia de que as culturas indígenas se atualizam, se 

transformam, não são cultural estáticas. Afirma o autor reconhecer que o contato 

com os povos não indígenas pode transformar a velocidade e os modos de 

atualização das culturas indígenas, mas faz-se necessário  compreendermos que a 

capacidade e a possibilidade de se atualizarem faz parte dessas culturas, para 

entendermos que elas não são somente transformadas pelo que vem “de fora”, mas 

também o modificam, se apropriam, transformam.  

Fassheber trabalha com conceitos da Antropologia do Corpo dialogando com 

Marcel Mauss, Norbert Elias e Eduardo Viveiros de Castro a partir do qual importa a 

noção de encorporação no lugar de incorporação, dialogando com a proposição do 

perspectivismo ameríndio do mesmo autor. 

O Etno-desporto Kaingang, conceito central da tese apresentada, é definido 

pelo autor como:  
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Processo pelo qual a mimesis do esporte Kaingang – pela via da 
transformação dos Jogos Tradicionais e de incorporação do Futebol – 
permite-nos pensar a afirmação da identidade étnica de forma ímpar, se 
considerarmos a construção e o uso específico que o grupo faz de sua 
corporeidade. (FASSHEBER, 2006, p.29) 

 

 Para discutir esse conceito o autor nos apresenta e fala tanto sobre os jogos, 

Jogos Tradicionais Kaingang, quanto sobre o esporte, invenção moderna 

incorporada por aquela comunidade e sobretudo do diálogo e das transformações 

que ambos sofrem e provocam no contexto Kaingang a partir do contato entre os 

mesmos e seus signos. 

 Na definição e contextualização que o autor realiza dos Kaingang ele retorna 

a uma discussão relevante das ciências sociais, a terra e o território indígena e 

apresenta brevemente desafios e lutas atuais desses povos pela terra, por terras 

imemoriais que lhes foram tiradas. O autor discorre sobre a terra como materialidade 

significativa na possibilidade ou não da sustentação das comunidades indígenas 

com seus modos de vida e relações com a natureza, como possibilidade de uso de 

suas tecnologias de sobrevivência ou não, como a caça e coleta de remédios do 

mato. 

 Em Crescimento, atividade física, performance e ingestão alimentar em 

crianças indígenas, urbanas e rurais, Tagliari (2006) investigou o crescimento, a 

atividade física, a performance e a ingestão alimentar em crianças de 8 e 9 anos, 

residentes em Terra Indígena e em zonas rural e urbana em Nova Laranjeiras, 

Paraná. O estudo avaliou parâmetros como peso, estatura, dobras cutâneas, 

diâmetros ósseos e circunferência. Tipos de alimentos ingeridos, tipos de atividades 

físicas praticadas e quantidade.  

Testes de performance serviram de avaliadores, como: salto horizontal, shuttle 

run, sentar e alcançar, sentar e deitar. O estudo realizado foi comparativo dos testes 

entre as crianças de terras indígenas, crianças de zonas urbanas e crianças de 

zonas rurais. As explicações para as semelhanças e diferenças nos resultados 

obtidos foram buscadas em fatores genéticos e de estilos de vida. 

 O autor inicia o trabalho buscando investigar a origem dos povos indígenas 

americanos a partir de estudos arqueológicos apresenta hipóteses existentes, 

semelhanças dos mesmos com aborígenes australianos, negros africanos e também 

com povos asiáticos. Tagliari pincela a questão sem no entanto discuti-la com 

profundidade, assim como  faz para realizar uma descrição sócio-histórica dados 
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Kaingang, falando dos mesmos a partir do contato com os brancos cerca de dois 

séculos atrás, contato conflituoso segundo a autor a partir do qual a maior parte 

desses indígenas foi conquistada no século XIX e os que ainda resistiam foram 

conquistados até a década de 1930. O autor realiza posteriormente uma 

caracterização das comunidades com as quais realiza o estudo, indígena, urbana e 

rural em termos de número de habitantes, principais formas de subsistência, 

principais atividades laborais, formações familiares, meios de transporte. 

 Tagliari (2006, p.28) opera com os conceitos de crescimento enquanto 

“aumento físico do corpo, como um todo ou em suas partes, o qual pode ser 

quantificado em centímetros ou gramas”. Sistema nervoso, sistema endócrino e 

genótipo são os três fatores intrínsecos relevantes apresentados pelo autor para 

determinar o crescimento, enquanto fatores extrínsecos o autor fala em atividade 

física, alimentação e estimulação biopsicossocial.  Ao falar de atividade física o autor 

mobiliza a um conceito baseado na biologia, considerando-a toda contração 

muscular de músculos esqueléticos que resulte em gasto energético. Além de um 

conceito na “visão sociocultural” na qual a atividade física seria considerada uma 

atividade humana, com formas distintas de manifestação e significados dentro de 

uma sociedade e nas relações entre sociedades. O primeiro conceito apresentado 

pelo autor é desdobrado e melhor discutido e apropriado pelo autor na construção 

do texto. 

 O estudo realizado foi de caráter comparativo, utilizando-se de três 

amostragens distintas de sujeitos, crianças de 8 a 9 anos, sendo divididas em 

grupos de crianças das terras indígenas e das terras não indígenas, sejam elas das 

áreas urbanas ou rurais. Participaram do estudo 100 crianças moradoras de zona 

urbana, 99 de zona rural e 78 das terras indígenas. Como objetivo principal do 

estudo encontra-se a realização de um diagnóstico sobre a saúde nas populações 

indígenas. 

 A construção do trabalho apesar de citar superficialmente fatores sócio, 

históricos culturais não os utiliza de forma consistente nas discussões e busca de 

compreensão para as questões apresentadas. Os dados das medições 

antropométricas, dos testes e entrevistas são os indicadores de saúde e condições 

de vida mais utilizados pelo autor. Para a sua construção e discussão é que apontam 

os investimentos percebidos na construção do texto.  
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O movimento e sua compreensão no trabalho de Tagliari aproximam-se do 

conceito utilizado para definir atividade física. As descrições dos arranjos sociais, de 

questões apresentadas no início do trabalho como a luta por terras não retornam no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Em Atividade diária e (in)atividade física na sociedade indígena Terena: 

Aldeias Buriti e Corrego do Meio, Aluísio Fernandes de Souza avalia o nível de 

Atividade Física entre os índios Terena do Mato Grosso do Sul. Buscando uma 

compreensão histórica da Atividade Física o autor utiliza conhecimento da história 

étnica, mitos e territorialidade contextualizando-os à análise da Atividade Física. O 

autor empregou questionários qualitativos e quantitativos, para isso selecionou como 

sujeitos líderes esportivos das comunidades e jovens e adultos Terena, homens e 

mulheres. Além disso, aplicou o International Physical Activity Questionnaire – IPAQ. 

O estudo mobiliza conhecimentos associados à saúde, ao esporte, ao jogo e 

também à antropologia para sua construção.  

 Para compreensão histórica, comportamental e do percurso da etnia Terena 

foram mobilizados os estudos de Roberto Cardoso de Oliveira, Fernando Altenfender 

Silva e Kalervo Oberg, Maria Elisa Ladeira e Gilberto Azanha, Julio Cezar Melatti e 

Darcy Ribeiro. Na interlocução com saúde, esportes, jogos e atividade física 

recorreu-se aos autores Vivian H. Heyward, Ana Dâmaso, David Nieman, Marcus 

Nahas, Maria Beatriz Rocha Ferreira, Marina Vinha e José Ronaldo Mendonça 

Fassheber. 

 No trabalho desenvolvido por Aluisio Fernandes de Souza o autor busca 

compreender saúde em diálogo com outros aspectos apontados pelo mesmo como 

essenciais para o desenvolvimento dos modos de vida indígena como, por exemplo, 

a territorialidade. O autor problematiza a constante redução das terras indígenas, 

seja pelo crescimento urbano ou pelos latifúndios que se espalham, muitas vezes 

utilizando de processos de grilagem no que diz respeito às terras indígenas. A 

observação do crescimento de doenças hipertensivas e diabete melitus entre os 

indígenas e de ampla maneira entre os índios Terena, além da escassez de estudos 

sobre atividades físicas nessa sociedade indígena motivaram a pesquisa de Aluisio. 

A problematização da territorialidade indígena na pesquisa é intrinsecamente 

relacionada à atividade física, o autor busca compreender os impactos da inserção 

cada vez maior dos indígenas Terena em localidades urbanas, com modo de 
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organização e vida urbanos. O diálogo que o autor estabelece e o estudo dos modos 

de vida presentes nas aldeias, incluindo seus mitos, organização familiar, percurso 

histórico, territorialidade ocorre a partir de revisão bibliográfica.  

 A compreensão de saúde utilizada por Aluísio dialoga incialmente com uma 

abordagem que é distinta apenas da ausência de doença, uma abordagem que 

busque uma análise holística e individual dos sujeitos, compreendendo saúde 

também a partir de um contexto e uma formação social. O autor chega a citar 

superficialmente uma compreensão geral indígena da saúde e da doença, fala 

brevemente sobre a relação da feitiçaria xamânica com a saúde e a doença, o que 

também interferiria nos desdobramentos da doença, nos processos de cura. No 

entanto, para a pesquisa e o trabalho de campo o autor opta por uma abordagem 

epidemiológica do conceito de saúde, buscando estabelecer indicadores relativos 

relacionados à saúde. 

 Para a compreensão da atividade física o autor utiliza conceito que a define 

como processo biológico complexo, movimento voluntário por contração da 

musculatura esquelética o que gera gasto energético superior àquele encontrado no 

estado de repouso. O que ocorreria tanto em atividades esportivas quanto laborais, 

podendo relacionar-se ao atraso e mesmo reversão de algumas doenças. 

 Por fim o autor faz considerações e uma breve analise sobre o jogo e o 

esporte nas aldeias Terena estudadas. 

 Os trabalhos realizados sobre as comunidades indígenas apresentados nos 

mostram um interesse crescente com relação à compreensão da atividade física e 

da saúde nessas comunidades, assim como em relação à compreensão de corpo. 

Esses mesmos estudos evidenciam também que se faz necessária uma qualificação 

da instrumentalização para o diálogo e para o encontro com essas comunidades. 

São ainda raros os momentos nesses trabalhos nos quais as vozes de sujeitos 

dessas comunidades aparecem, raros os momentos nos quais observa-se com 

atenção os modos pelos quais essas comunidades compreendem saúde e atividade 

física e traduz isso aos leitores. Há estudos sobre comunidades indígenas, no 

entanto ainda carecemos do encontro, de um encontro com essas comunidades e 

uma qualificação das pesquisas no sentido de dar voz a esses sujeitos, de ouvi-los 

no que toca os problemas de pesquisa do campo da Educação Física, para que 

nesse encontro de alteridade possamos ver o outro ao mesmo tempo em que 
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possamos olhar para nós mesmos com a rica possibilidade de nos transformarmos, 

de sermos tocados pelo outro.  

 O trabalho de Marina Vinha vai a esse encontro e estabelece de forma mais 

aberta esse diálogo, abrindo espaço para a voz e o corpo do outro. 

 Um enriquecimento das pesquisas da Educação Física sobre comunidades 

indígenas carece de um maior espaço para o corpo do outro, para a voz do outro, 

para os mitos, os ritos, as festas do outro. O diálogo com os pares do campo da 

Educação Física, da Educação, da Medicina também é enriquecedor, no entanto 

para falar das comunidades indígenas parece necessário ouvi-las, deixar que as 

vozes mostrem seus cantos, suas rezas, suas falas. É verdadeiramente ao lugar do 

outro que estamos indo e nessa ida é possível que o encontro nos evidencie que 

nossos velhos instrumentos de pesquisas não são capazes de lidar com a 

complexidade nova que se apresenta. Mais que uma afirmativa, isso é uma hipótese 

e também um convite para a experimentação e para a experiência. 

 Parâmetros de saúde consolidados em nossa sociedade, parâmetros para 

compreensão da atividade física, assim como das funções dos corpos precisam ser 

revisitados e algumas vezes mesmo colocados ao lado para que a compreensão de 

saúde, de doença, de movimento corporal indígena possa ser compreendida. E no 

caso das comunidades indígenas é preciso buscar a compreensão desse complexo 

existencial para os Kaingang, para os Terena, para os Kadiwéu como para tantas 

outras etnias ocupando terras brasileiras. 

 Avaliar segundo parâmetros exógenos as condições de saúde ou as práticas 

corporais dessas comunidades pode apresentar-nos resultados e visões 

equivocadas, tais estudos podem sim guiar-nos em direção à afirmação de direitos 

básicos a serem oferecidos a essas comunidades, mas nesse trabalho gostaria de 

observar que o direito mais básico de um Terena é poder ser um Terena, de um 

Kadiwéu é poder ser um Kadiwéu, de um Kaingang é poder ser um Kaingang. A 

partir disso, é necessário que na observação de qualquer parâmetro que seja 

olhemos para a sociedade sobre a qual ele diz, é importante dialogar, levar em 

consideração o que essa comunidade nos diz sobre esses parâmetros. Levar em 

consideração o que essas comunidades nos dizem é muitas vezes aprender a 

silenciar conceitos preestabelecidos e ouvir, compreender e dar voz a outras falas. 
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2.1.2 Descrição das pesquisas realizadas nas comunidades quilombolas 

 

 Em O Estado da arte de comunidades quilombolas no Paraná: Produção de 

conhecimento e práticas corporais recorrentes, Thais Godoi de Souza e Larissa 

Michelle Lara analisam a produção acadêmica produzida no estado do Paraná. 

Analisam para a construção do trabalho produções de todas as áreas de 

conhecimento, mapeando quais delas preocupavam-se até então com a temática 

das comunidades quilombolas e também que instrumentos de pesquisa estavam 

sendo mobilizados. Por fim as autoras buscam estabelecer possibilidades para 

futuras pesquisas da Educação Física relacionadas às comunidades quilombolas.  

 As autoras mapearam 21 produções distribuídas nas áreas das ciências 

agrárias, ciências humanas (história, geografia, sociologia, antropologia) e ciências 

da saúde (educação física). São retratados temas como cultura, trabalho, segurança, 

luta pela terra, dança, identidade étnica e produção do conhecimento. Apresentam 

ainda o pouco investimento do campo da Educação Física em pesquisas nessas 

comunidades, abrindo ao mesmo tempo um amplo campo de possibilidades. 

 Em As representações sociais das práticas corporais na comunidade Kalunga 

– GO, Marcos Paulo de Oliveira Santos pesquisa as representações sociais das 

práticas corporais em comunidades remanescentes de quilombo ou quilombolas em 

Goiás. O estudo dedicou-se a um estudo qualitativo na comunidade Kalunga, na 

qual o método etnográfico foi utilizado. O trabalho buscou compreender a 

manifestação cultural sussa, seus sujeitos, seus signos e implicações. O autor 

apresenta também que analisando um protagonismo juvenil na comunidade encontra 

ressignificações da dança sussa, atualizações e também significativa presença do 

forró o qual passou a ser relevante na pesquisa e compreensão da dinâmica social 

da comunidade Kalunga. 

O autor busca compreender a dança dentro de uma polissemia corporal que 

se manifesta nos quilombos, como parte significativa de uma cultura complexa da 

qual não podemos desconsiderar a religião, as línguas, a alimentação, etc. Ele 

apresenta um redimensionamento da compreensão do corpo a partir dos estudos de 

Marcel Mauss, redimensionamento que passou a compreender o corpo não apenas 

como uma unidade bio/fisiológica, no entanto apresenta ainda que a Educação 
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Física ficou à margem desses estudos e trabalhos, dessa ressignificação do corpo, 

predominando na mesma uma compreensão dimensionada por aspectos biológicos 

e fisiológicos. O autor apresenta possibilidades de expansão e construção de novos 

estudos, com outros paradigmas e problemas de pesquisa sobre o corpo. 

O trabalho de Marcos Paulo de Oliveira Santos é realizado a partir das 

pesquisas bibliográficas assim como do trabalho de campo orientado pela etnografia, 

utilizando-se de fotografias, registros no diário de campo, filmagens e entrevistas. O 

autor faz um estudo bibliográfico sobre o significado da palavra quilombo, 

remontando os tempos de Brasil Império, seus significados dentro da escravidão e 

as transformações desses significados. Essa mesma discussão é também 

responsável por demarcar a condição de ser negro no Brasil, fala, portanto, sobre 

resistências, racismo e preconceito. Todo o percurso histórico realizado por Marcos 

Paulo é em busca de situar e compreender o corpo negro em nossa sociedade, a 

constituição desse corpo, dos olhares sobre o corpo, dos sentidos a ele atribuído, 

desse corpo na geografia das cidades, o mesmo corpo na sensibilidade social. 

No trabalho encontramos referências sobre duas danças na comunidade 

Kalunga, a sussa e o forró. A sussa compreendida como uma produção interna, com 

cantos de transmissão oral, que versam sobre os fenômenos da natureza, 

estabelecendo contato com a terra e o forró como uma produção externa que 

adentrou o quilombo e por vezes torna-se ponto de discordâncias e tensões entre 

gerações distintas. 

O choque e a constante luta pela terra também é relatado e exposto no 

trabalho, o direito à terra das comunidades quilombolas aparece em disputa com os 

latifundiários, com os grileiros. 

O trabalho etnográfico busca uma descrição cuidadosa do quilombo, de seu 

espaço físico-geográfico, de sua organização, das possibilidades de lazer, das 

relações com a natureza, das relações com o poder público, da acessibilidade.  

Passando às observações da religiosidade, das festividades, nas quais 

também é encontrada a sussa, o autor enfoca uma segregação existente entre as 

gerações, os mais velhos envolvidos pela festa, pelo ritual religioso e os mais jovens 

descritos pelo autor desde o princípio optando por envolver-se com o forró eletrônico 

e não acompanhar as festividades comunitárias. Quando relata a sussa o autor 

enfatiza o mesmo ponto e com um pesar no relato diz que a mesma durou cerca de 
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20 minutos apenas, sendo posteriormente substituída pelo forró eletrônico, nesse 

momento, com o fim do ritual religioso dançado por parte maior da comunidade. Na 

descrição o pesquisador apresenta ainda que a dança sussa não causava nos seus 

participantes e nas pessoas da comunidade o mesmo “brilho nos olhos” que o forró. 

Posteriormente ele envolve-se na análise e busca de uma descrição minuciosa da 

sussa, como ocorre, quais movimentos ocorrem, que partes do corpo se movem. 

Por fim o trabalhou buscou compreender os meandros da relação entre o 

forró e a sussa como expressa o autor: 

 
O semblante de todos se modificou ao toque do forró. Pareceu-me muito 
mais contagiante que a sussa. Essa, embora seja rápida e animada, não era 
vivenciada do mesmo modo por todos os circundantes. Cabe agora 
compreender os motivos pelos quais tal dança tem sido esquecida. E para 
responder a essa indagação, recorreu-se a opinião juvenil, pois eles eram 
os protagonistas do seu principal “adversário”, o forró. (SANTOS, 2011, 
p.80) 

 

 Na busca dessa compreensão o autor aproxima-se dos jovens observando 

como os mesmos são marcados por signos exógenos à comunidade, por circularem 

e terem parte significativa de seu dia-a-dia em grandes centros urbanos. Aponta para 

um não reconhecimento de pertencimento à comunidade. Entre os jovens as 

reações à saída para os centros urbanos eram distintas se em alguns casos o autor 

relata um processo de aculturação e mesmo renegação da cultura da Kalunga para 

encontrar aceitação e um lugar de pertencimento nesses centros, em outros 

apresenta a saída da Kalunga como ponto de fortalecimento do pertencimento, 

marcado por um retorno constante à comunidade e suas tradições. 

 Nas observações e registros que compilou o autor ainda apresenta que 

mesmo o forró cresce na comunidade por “duas vertentes”. Os jovens preferem o 

forró eletrônico, simultaneamente os mais velhos dançam o forró mas entoados pelo 

som de uma banda montada na própria comunidade que toca forró. Esses dois 

“estilos” são reconhecidos respectivamente como forró eletrônico e forró pé-de-serra. 

 O trabalho é estruturado a partir de um afunilamento constante, o autor parte 

de uma realidade geral e ampla, analisa o contexto da escravidão, de formação dos 

quilombos, posteriormente a identidade e o corpo negro no Brasil, seus sentidos e 

significados, partido depois para a comunidade da calunga e por fim para a festa na 

qual encontra a sussa e o forró. O relato é enriquecedor para pensarmos em tensões 
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e relações que se estabelecem nessas comunidades, nas tensões geracionais, na 

relação e mutua influencia do meio externo nas comunidades e vice-versa, seja a 

partir dos próprios moradores do quilombo ou por várias outras instâncias como 

ações do poder público relacionadas a saneamento, preservação ambiental, 

iluminação, preservação cultural, seja ainda nos embates e disputas por terras e 

direitos. 

 Gislaine Gonçalves em Práticas corporais afro-brasileiras em uma realidade 

quilombola no Paraná: perspectivas de uma ação interventora estuda como são 

desenvolvidas práticas corporais afro-brasileiras em uma comunidade quilombola no 

Paraná e ao mesmo tempo como essas práticas constituem-se como formas de 

intervenção social. A comunidade estudada foi Invernada do Paiol de Telha, na 

mesma uma companhia de dança foi analisada, a Companhia de Música e Dança 

Afro Kundun Balê, a construção de dados para o trabalho foi realizada a partir de 

fotografias e entrevistas semi-estruturadas, nesse trabalho a autora analisa a 

companhia como um ator social, não somente dentro da comunidade Kalunga mas 

também na comunidade externa e elementos como religiosidade, africanidade, 

identidade negra são analisados.  

 A autora busca conhecer e compreender as interlocuções entre práticas 

corporais afro-brasileiras e a escola. Ela faz uma incursão etnográfica buscando 

conhecer a comunidade Invernada do Paiol de Telha, registrar aspectos históricos, 

culturais e sobretudo relacionados às práticas corporais. 

 O primeiro momento da dissertação é dedicado à compreensão do que é ser 

quilombola e o que é ser negro, além da interlocução desses dois aspectos. A 

discussão é realizada a partir da bibliografia assim como a partir de diálogos e 

pesquisas com comunidades quilombolas no Paraná. A pesquisa etnográfica 

abrange toda a comunidade, mas tem uma lente focal mais aproximada dos 

integrantes da Cia de Música e Dança Afro Kundun Balê. Gislaine Gonçalves a 

presenta que 

 
Com essa investigação, foi possível entender como se constituem as 
práticas corporais afro-brasileiras em uma comunidade quilombola e como 
elas se configuram em intervenção social. Tal entendimento poderá 
subsidiar ações pedagógicas de valorização dessa cultura em diferentes 
setores, contribuindo para que as pessoas exerçam ações políticas de 
reconhecimento da diversidade, intensificando esforços no intuito de 
construir uma sociedade menos excludente e mais humanizante, em que o 
“outro” seja valorizado na sua condição de “outro”, num processo 
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democrático e emancipador, de não assujeitamento. (GONÇALVES, 2012, 
p.19) 

 

 A comunidade quilombola Paiol de Telha é apresentada, incialmente a partir 

de seu percurso histórico de constituição e logo depois a partir da imersão da 

pesquisadora. A luta pelas terras mais uma vez aparece como problema de 

pesquisa, questão recorrente nos estudos sobre as comunidades quilombolas, assim 

como sobre as indígenas. A autora apresenta a dinâmica social da comunidade, 

formas de sustento e trabalho, a organização geral da comunidade enquanto uma 

agrovila. Relata ainda a presença de associações comunitárias e três religiões 

principais, o catolicismo, o candomblé e a religião evangélica.  A organização da 

comunidade tem relação intrínseca com a religiosidade segundo a pesquisadora, 

que identificou três lideranças principais sendo uma de cada religião. Ela relata a 

inexistência de saneamento básico e que a água chega às casas por meio de 

bombas. Os tempos livres são aproveitados na natureza que circunda a 

comunidade, matas, rios, cachoeiras. Foi possível perceber também a presença do 

futebol e de problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, que a 

autora correlaciona à inexistência de mais opções de lazer. 

 As práticas corporais, no trabalho de Gislaine Gonçalves, são compreendidas 

como expressão de um determinado pertencimento sócio-histórico-cultural, no caso 

específico o pertencimento a uma cultura afro-brasileira, que opera com um corpo 

presente que se movimenta em um universo de significados e é inclusive uma 

herança dos ancestrais. A compreensão apresentada por Marcel Mauss é apropriada 

pela autora no desenvolvimento da pesquisa. 

 Os trabalhos de pesquisa e dança no Kundun Balê relacionam-se ao resgate 

e manutenção de uma identidade negra, afro-brasileira, busca o conhecimento de 

uma raiz de pertencimento. As religiões presentes na comunidade são causas de 

conflitos diversos inclusive em relação ao grupo de dança, já que o mesmo tem 

características de reconhecimento e muitas vezes de culto e representação dos 

orixás. Ainda assim a autora observa uma solidez e crescimento nesse grupo que 

tem mesmo ultrapassado os limites da comunidade e atingido suas cercanias para 

diálogo com as escolas, universidades e a sociedade de um modo geral. Segundo a 

autora: 
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A dança, para o grupo Kundun Balê, ajuda a revelar suas origens, bem 
como determina as formas de luta por seus direitos, trazendo subsídios para 
a divulgação da cultura afro brasileira por meio de suas apresentações e 
participações em eventos pelo Paraná e também por outros Estados 
brasileiros. O grupo tornou-se referência para a comunidade e região, 
participando das discussões sobre a inclusão da história e cultura afro-
brasileira nas escolas, referente à Lei nº. 11.645/2008 (BRASIL,2008). 
Preserva a luta por suas terra no Fundão, embora cultive também as terras 
em que os quilombolas estão assentados, buscando infraestrutura para as 
famílias. Tem por meta levar às outras comunidades quilombolas a cultura 
afro-brasileira que muitos desconhecem que herdaram de seus 
antepassados. Ainda busca a garantia da inserção das crianças e jovens na 
escola e nas universidades da região, pois entende que nenhum integrante 
pode estar fora desses espaços, condição essencial para o seu 
desenvolvimento e aprimoramento. (GOLÇALVES, 2012, p. 61) 

 

 Interessante observar como vários aspectos das manifestações corporais já 

são nesse trecho problematizados, tocados como sua dimensão histórica, política, 

educacional e cultura. Gislaine registrou algumas práticas corporais na comunidade 

como o futebol, andar a cavalo, danças da moda, dança afro e dança ligadas aos 

orixás, pescar, nadar, brincar em rios e cachoeiras, brincar com animais e 

brinquedos, capoeira, pingue-pongue, baralho, videogame, benzimentos, tocar 

instrumentos musicais e cantar, realizar oferendas aos orixás. As oferendas aos 

orixás, danças afro e ligadas aos orixás e a capoeira não foram observadas nos 

integrantes das igrejas católicas e evangélicas. Na última ainda, outras práticas não 

foram observadas como os baralhos e o videogame. 

 A autora observou uma festividade organizada pelos integrantes do Kundun 

Balê na comunidade, na qual aspectos míticos, religiosos, culturais, rituais foram 

acompanhados e descritos. Na descrição a autora evidencia o processo de 

construção assim como o lugar dessa festividade na comunidade, o distanciamento 

ou não reconhecimento por sujeitos não integrantes do Kundun Balê e divergentes 

em termos religiosos das concepções do mesmo. Os relatos abrangem também 

eventos diversos na comunidade como um velório na igreja evangélica, eventos que 

vão dando os contornos das relações e interlocuções sociais. Dentro do próprio 

Kundun Balê a autora vivencia momentos de conflitos e tensões epistemológicas, 

relacionadas à cultura e ao reconhecimento e proteção de uma cultura. 

 A imersão da autora na comunidade quilombola gerou um relato denso e rico 

sobre a mesma, sobre seus integrantes, seus questionamentos, suas lutas, suas 

práticas corporais dentro de um contexto cultural complexo. 
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 Em Esporte e lazer em comunidades quilombolas no Paraná: identificando 

realidades e apontando desafios para implementação e/ou aprimoramento de 

políticas públicas, Larissa Michelle Lara analisa práticas da cultura de movimento em 

quilombos com perfis distintos: um quilombo assistido por um programa de políticas 

públicas, o Feixo, na Lapa; um quilombo que guarda traços da etnia africana, Manoel 

Ciriaco dos Santos, em Guaíra; um em que práticas afro-brasileiras são significativas 

e visualizadas dentro e fora da comunidade, Paiol de Telha, em Guarapuava e outro 

carente de condições materiais para sobrevivência, no qual a religião representava 

fator central de seu cotidiano, Córrego do Franco, em Adrianópolis. Portanto 5 

quilombos foram estudados, buscando-se compreender junto dos atores/moradores 

desses quilombos as necessidades dos mesmos e sobretudo o interesse e 

necessidade em relação a políticas públicas de esporte e lazer. Com o trabalho a 

autora e sua equipe de pesquisa foram atuantes nas comunidades nas discussões 

sobre as hierarquias das necessidades como saúde, alimentação, saneamento, 

educação, buscando construir com os moradores uma compreensão sobre as 

necessidades do esporte e do lazer e dos mesmos como direitos a serem garantidos 

pelo Estado. 

 Larissa Lara apresenta a necessidade de que políticas públicas de esporte e 

lazer nessas comunidades sejam constituídas interligadas a uma série de outros 

fatores, como a conscientização do direito às mesmas, o resgate de práticas das 

comunidades, além da garantia de outras necessidades básicas como melhorias no 

campo do trabalho, alimentação, moradia, saúde, educação e segurança pública. Há 

ainda a necessidade de que para a instalação de uma política pública em uma 

comunidade ela seja pensada para aquela comunidade, dialogando com suas 

características e especificidades, para o que seria essencial uma imersão verdadeira 

nos anseios comunitários, em sua cultura, em sua organização. 

 Em Práticas corporais na experiência quilombola: um estudo com 

comunidades do estado de Goiás/Brasil, Ana Márcia Silva e José Luiz Cirqueira 

Falcão estudam 5 comunidades quilombolas de Goiás, mapeiam suas práticas 

corporais mais comuns e as investigam. Os autores mapeiam as práticas corporais 

encontradas sendo elas o forró, a sussa, a catira, as folias, a capoeira, o futebol. 

Eles analisam de um modo geral a formação histórico-cultural dos quilombos na 

região de Goiás. Observam posteriormente uma hibridização cultural no que se 



34 
 

 
 

refere às práticas corporais, muitas delas tem origem nos quilombos, na cultura 

tradicional, mas são permeadas por signos externos e, por outro lado, práticas das 

comunidades externas adentraram as comunidades quilombolas mas são 

constantemente transformadas e apropriadas pelos seus sujeitos. Além disso, 

apresentam que a maior parte das práticas corporais dos quilombos não encerram-

se nos mesmos, estão presentes em ambientes externos à comunidade, a análise 

dessas práticas é o foco do trabalho, delas enquanto signos socioculturais. 

 Os autores observam condições espaciais e geográficas, além das histórico-

sociais de constituição dos quilombos buscando compreender as práticas corporais 

imersas nessa realidade, buscando compreender os sujeitos em suas relações 

sociais e ambientais. As questões relacionadas à territorialidade, à certificação e 

titulação dos quilombos são retomadas, mais uma vez como ponto relevante para a 

compreensão da dinâmica de constituição quilombola, assim como de sua 

transformação e da construção de suas práticas corporais. 

 Em Política pública de esporte e lazer no Feixo: experiências de pesquisa em 

uma comunidade quilombola no Paraná, Larissa Michelle Lara e Renato Alexandre 

Rangel avaliam a implementação da política pública de esporte e lazer na 

comunidade do Feixo que recebeu a implementação do Programa Segundo Tempo. 

O trabalho objetiva caracterizar a comunidade  assim como as consequências da 

implementação do Programa, observando sua efetividade e também os limites 

apresentados na implantação da política pública, em termos de aparelhos de lazer e 

também de diálogo e atendimento aos interesses emergentes na comunidade. 

 Os autores definem comunidades remanescentes de quilombos como  

 
(...) agrupamentos de famílias que comungam espaço comum de moradia, 
com laços históricos relacionados à etnia afro brasileira, marcados por 
processo de exclusão relacionado, especialmente, à cor, à cultura, à terra, à 
religião e ao trabalho. (LARA; RANGEL; MIRANDA, 2013, p.4) 

 

 Eles falam ainda de um processo de uma cultura de embranquecimento 

ocorrida no pós-escravidão, a qual significou também o sacrifício de diversas 

manifestações culturais quilombolas e mesmo uma perda de identidade quilombola, 

de identificação com as histórias e culturas negras no Brasil. Apresentam então as 

políticas públicas como instrumentos de qualificação da qualidade de vida dessas 

populações, buscando minimizar, suavizar os impactos de uma marginalização 
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culturalmente construída.  

 A pesquisa foi realizada a partir de uma etnografia, que em última instância, 

segundo os autores, foi além dos limites inicialmente estabelecidos para a mesma, 

desencadeando uma mobilização política e uma ação efetiva dos pesquisadores na 

comunidade. Entrevistas e diálogos foram construídos buscando compreender as 

necessidades e anseios da população do Feixo no que dizia respeito a políticas 

publicas de esporte e lazer. 

 Diversos problemas e reivindicações são registradas pelos pesquisadores, 

relacionadas à saúde, ao transporte público, às possibilidades de acesso e usufruto 

do espaço público urbano. O trabalho volta-se ainda à análise do Programa Segundo 

Tempo implantado em escola pública que atende à comunidade do Feixo, programa 

denominado “Vem Ser”. Tal programa tem objetivo de democratização do acesso à 

prática e à cultura esportiva, buscando promover desenvolvimento integral de 

crianças, jovens e adultos, tendo em vista a formação de cidadãos e melhoria da 

qualidade de vida em áreas de vulnerabilidade social. 

 Essa foi a única política pública de esporte e lazer encontrada relacionada à 

comunidade do Feixo, apresentando diversas lacunas para uma implementação 

efetiva e qualificada como o transporte público e acesso ao local onde as oficinas 

ocorriam, a qualificação dos oficineiros, assim como dos instrumentos de avaliação 

do programa. 

 Nos campos realizados pelo grupo eles propõem atividades diversas de 

reflexão sobre o esporte e lazer enquanto direito social, assim como práticas 

corporais como caminhadas com as mulheres no período da manhã. 

 O trabalho apresenta caminhos de organização comunitária no Feixo, que 

possibilite articulações políticas e efetivação de direitos, assim como a necessidade 

de investimento por parte do poder público nas políticas públicas e nas condições 

necessárias à sua manutenção e ao cumprimento de seu papel. 

 Em A construção de uma identidade quilombola a partir da prática 

corporal/cultura do jongo, Kayla Maroun intenta percorrer o processo pelo qual a 

prática do jongo e a reafirmação, reconstrução de uma identidade quilombola se 

interconectam. Em seu trabalho o papel de militância da juventude conecta-se 

fortemente ao resgate e à prática do jongo como prática que reafirma uma negritude, 

uma africanidade. É possível observar como essa prática vai ganhando um lugar de 
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destaque na comunidade e como esse processo exige também que a mesma vá se 

transformando e se atualizando. 

 Kayla realiza a pesquisa a partir do método etnográfico, buscando estabelecer 

diálogo entre conceitos e métodos antropológicos e educação física para a 

compreensão das relações entre corpo e cultura. A autora traça um percurso 

semântico-histórico do termo quilombo para apresentar uma compreensão 

contemporânea de quilombo. Posteriormente descreve de modo geral a comunidade 

com a qual trabalha e como foco final passa a observar a prática do jongo, prática 

que integra dança, canto e percussão de tambores. 

 O trabalho caminha estabelecendo diálogo entre registros históricos do jongo, 

seus significados, seus sentidos, suas origens e o significado do mesmo na 

comunidade no tempo contemporâneo, significados captados pela observação da 

pesquisadora assim como pelas entrevistas construídas para a pesquisa. As práticas 

corporais enquanto possibilidade de transmissão de saberes, reafirmação da 

condição étnica e manutenção e atualização cultural são reflexões significativas 

apresentadas por Kayla Maroun. 

 A leitura dos trabalhos sobre as comunidades quilombolas nos permite um 

vislumbre e aponta para um encontro iniciado, podemos dizer que as pesquisas 

analisadas por esse trabalho nos indicam uma interface estabelecida entre a 

Educação Física e as comunidades quilombolas. Neles a busca de uma 

compreensão contextual, cultural aparece de modo significativo. Vozes quilombolas 

são ouvidas aqui e ali. Essa interface estabelecida não parece ser ainda satisfatória 

e suficiente, muito ainda há por pesquisar, por aprender, por compreender. 

 Os trabalhos nos evidenciam ainda categorias de análise recorrentes   

utilizadas para a compreensão da realidade dessas comunidades, preocupações 

que parecem fazer parte do cotidiano das mesmas, transformando-se também em 

problemas de pesquisa como as lutas por terras, terra que traz significados 

históricos, culturais, memoriais. A preocupação com a definição teórica de quilombo 

e comunidade quilombola compreendida como elemento importante na constituição 

de uma identidade quilombola. 

 A compreensão do corpo e da corporeidade nesses trabalhos considera 

aspectos sociais, históricos e culturais, buscando também nos corpos e nos seus 

movimentos significados de pertencimento e apropriação do mundo. O corpo 
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também pode ser visto nesses trabalhos como linguagem, como falante, fala que 

festeja, que luta, que resiste, que guarda e revive saberes culturais, saberes dos 

ancestrais. 

  

2.2 Mapeamento das pesquisas 

 

 Com o mapeamento inicial podemos traçar linhas mais precisas sobre o 

trânsito de pesquisas e de publicações no campo da Educação Física sobre as 

comunidades indígenas e quilombolas, observamos que os pesquisadores assim 

como as comunidades pesquisadas encontram-se nas regiões sul, sudeste e centro 

oeste do país. No total as 11 pesquisas que lidam diretamente com as comunidades 

e o trabalho de campo estiveram junto de 11 comunidades quilombolas e 6 

comunidades indígenas.  

 A Figura 1 nos permite observar ainda a constituição de algumas redes e 

interlocuções de pesquisa, seja como grupos de pesquisadores voltados para 

interesses comuns como fica evidente nas pesquisas com as comunidades 

quilombolas no Paraná,  seja com grupos distintos de pesquisadores que interagem 

uns com os trabalhos dos outros por meio da comunidade escolhida, mesmo que o 

tema central dos trabalhos sejam distintos. 

 Esclarecemos que para a construção da Figura 1 não nos preocupamos com 

a localização exata das comunidades ou grupos de pesquisadores dentro dos 

estados, o que poderia nos dar visão ainda mais clara sobre os trânsitos e conexões 

das pesquisas, porém optamos nesse momento por uma visão macroscópica que 

apresentasse um delineamento inicial tendo como referência o território nacional e 

como pequenas unidades os estados. 
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Figura 1 – Mapeamento dos estados correspondentes às comunidades pesquisadas 

e aos grupos de pesquisadores. 

 

 
  

   

A partir da figura vislumbramos ainda fecundas possibilidades de pesquisa e 

constituição de redes de pesquisa, redes que agreguem e interliguem o que já foi 

produzido e também que estenda seus fios aos lugares nos quais as pesquisas não 

foram ainda empreendidas. Temos consciência das limitações desse trabalho e 

desde já dizemos que um mapeamento que incluísse todas as pesquisas realizadas 

e não somente as que estão dentro dos critérios que apresentamos anteriormente 

para a realização desse trabalho tornaria mais complexa e ampla essa rede, no 

entanto a amostra com a qual trabalhamos também parece possibilitar 

considerações relevantes.  

 A identificação de lacunas na produção acadêmica da Educação Física sobre 

comunidades e saberes quilombolas e indígenas é sintomática, dentro de um 

contexto mais amplo nos diz um pouco de nossa história, da formação de nosso 

povo. Nos fala de uma história de genocídio e de genocídio cultural, nos fala de um 

apagamento compulsório da história, dos costumes, da cultura afro-brasileira e 
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indígena. Por outro lado, o embrião crescente dessas pesquisas nos atesta uma 

história de resistência, nos alerta para a necessidade de ampliarmos os olhares e os 

horizontes de nossas pesquisas dentro de nosso território, dentro de sua riqueza e 

diversidade cultural, como possibilidade de reconhecimento de saberes, de culturas, 

de povos. Como possibilidade de legitimação social desses saberes, assim como de 

promoção de justiça social. Um campo fecundo se abre para as pesquisas, campo 

que pode contribuir para a valorização de saberes e comunidades indígenas e 

quilombolas em diversas instâncias sociais, mas campo também fecundo para a 

própria pesquisa em Educação Física. O encontro com essas comunidades pode 

significar em alguma medida a necessidade de refazimento de algumas premissas 

da pesquisa, pode tornar mais substanciais e efetivos alguns diálogos 

interdisciplinares como entre a Educação Física e a Antropologia, a Sociologia, a 

História. Entre a Educação Física e outras cosmologias, cosmologia desses grupos 

aos quais vamos ao encontro, um encontro de alteridades, de descoberta mútua. Um 

encontro com outras compreensões de corpo, de significação do corpo e do 

movimento. 

 Para uma qualificação e ampliação dessas pesquisas não se apresenta um 

único aspecto relevante, pelo contrário, é necessária uma articulação de aspectos 

distintos, essa ampliação carece desde uma ampliação geográfica até uma 

ampliação epistêmica. Aspectos esses que segundo Boaventura de Sousa Santos 

(2007), estão intimamente conectados. O autor nos alerta para a necessidade de 

que um pensamento abissal seja contraposto e reformulado, como característica 

fundante deste pensamento abissal ele aponta a impossibilidade da presença 

simultânea dos dois lados da linha6 em uma co-existência dialética e dialógica. O 

que buscamos apontar como possibilidades e necessidades de pesquisa interage 

com as propostas de Boaventura na medida em que uma sensibilização para uma 

convivência contemporânea é o que nos toca. Estar no mundo, estar na presença de 

outros sujeitos, que possam se expressar, que tenham seus lugares e que tenham o 

direito de serem como são, um encontro com o outro que não pressuponha o 

apagamento do outro, seja este apagamento geográfico, ideológico, cultural, 

epistemológico, ou de qualquer outra ordem. Pensar isso em termos de produção 

                                                
6 A linha em Boaventura de Sousa Santos indica uma demarcação geo-histórica e também 
epistemológica. Deste lado da linha está o pensamento colonizador, europeu, científico. Do outro lado 
da linha está a inexistência, a invisibilidade, determinada e imposta por este lado da linha. 
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acadêmica e de formação de professores nos pede uma transformação radical, 

mesmo que paulatina e parcimoniosa, como propõe Santos (2007, p.85): 

 
O pensamento pós-abissal pode ser sintetizado como um aprender com o 
Sul usando uma epistemologia do Sul. Ele confronta a monocultura da 
ciência moderna com uma ecologia de saberes, na medida em que se funda 
no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo 
um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas 
entre eles sem comprometer sua autonomia. A ecologia de saberes se 
baseia na ideia de que o conhecimento é interconhecimento. 
Assim, a primeira condição para um pensamento pós-abissal é a co-
presença radical. A co-presença radical significa que práticas e agentes de 
ambos os lados da linha são contemporâneos em termos igualitários. 

 

Pensar nessa co-presença radical na produção acadêmica do conhecimento, 

na formação de professores e na escola é inevitavelmente introduzir uma realidade 

que interpela os modos atuais de pensar. Interpela a produção científica, a 

construção da academia enquanto lugar de formação de professores e a escola 

enquanto ambiente de formação dos sujeitos.  

Retomando os vislumbres iniciais desse trabalho, passamos nesse momento, 

a partir do que foi apresentado a dialogar observando três pontos direcionadores: 1) 

Qualificar o reconhecimento de uma produção que vem sendo realizada; 2) Pensar 

em como isso qualifica a formação profissional dos professores de Educação Física; 

3) Pensar sobre como esses conhecimentos passam a interpelar o cotidiano escolar. 
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CAPÍTULO 3  

 
Buscando relações, elos e aberturas com comunidades e saberes tradicionais 

 

Tá caindo flor, tá caindo flor.  

Vem do céu, cai na terra.  

Olele tá caindo flor7. 

 

 Na chegada ao quilombo, estrada de terra. No horizonte dançam as árvores, 

no céu o clarão da lua cheia. A noite é de festa, as casas estão abertas, tambus no 

calor da fogueira. 

 As orações são feitas por todos, homens, mulheres, crianças, idosas, idosos, 

moradores e visitantes. Todos reunidos na frente da primeira casa, na entrada do 

quilombo. Cada um tem sua vela na mão, balanceando com o sopro do vento as 

chamas iluminam rostos, guardando fé. Após as orações todos juntos caminham, 

passo lento, cadenciado, ao som de canto e violão. A caminhada percorre todo o 

quilombo, chão de terra sob os pés, terra vermelha, terra seca. Paramos diante da 

última casa, onde os tambus estão aquecendo, onde a bandeira de Nossa Senhora 

do Rosário é hasteada, onde o fogão à lenha guarda o café doce, o bolo de fubá, 

biscoito, chá e quentão para toda a comunidade e seus convidados. 

 As velas são colocadas aos pés do mastro da bandeira de Nossa Senhora do 

Rosário, cada um com sua fé, com seu pedido, com seu agradecimento, vozes em 

uníssono entoam, “tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, vêm do 

céu, cai na terra olele tá caindo flor”.  

O toque dos tambus inunda a noite de som, de cantos, de dança. Uma roda 

se forma, todos cantam, todos dançam e oram em alegria, agradecendo e louvando 

Nossa Senhora do Rosário, saudando os ancestrais e as raízes daquele povo. Um 

cantador entra no centro da roda, puxa um canto, simultaneamente dança e todo o 

coro responde. Vários moradores fazem a vez do cantador, moças, rapazes, 

crianças, idosas, homens, cada um na sua vez. Quem vem de fora também pode 

puxar o canto, mas não é de qualquer jeito, há que ter e respeitar o fundamento.  

                                                
7 Canto ouvido no Candombe da comunidade do Açude, Serra do Cipó, MG. Em outras ocasiões o 
mesmo canto foi ouvido como ponto cantado em terreiro de umbanda em Belo Horizonte. 
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 A celebração do Candombe rompe noite adentro, nas cercanias da Serra do 

Cipó em Minas Gerais é o Quilombo do Açude que está em festa, é o povo de Dona 

Mercês que festeja. 

Quando buscamos para a construção desse trabalho os conceitos de 

comunidades tradicionais e saberes tradicionais foi nas fontes que a antropologia 

vem abastecemos que enchemos nosso cantil. Não apresentamos portanto uma 

novidade, nos apropriamos de conceitos e ideias já correntes em outras áreas de 

estudo que nos apresentaram diálogo fecundo. Esse é um primeiro movimento de 

apropriação desses conceitos que fazemos, por necessidade de constituição do 

trabalho, por necessidade de clarear e melhor compreender o debate que diz 

respeito aos povos com os quais estamos lidando nesse trabalho. 

 Um primeiro ponto que apresentamos então é a necessidade de ruptura de 

um raciocínio que nos impele, ao falar em comunidades indígenas e quilombolas, a 

pensarmos nessas comunidades tais como foram descritas no passado. Como se 

elas estivessem naquele momento findadas, estagnadas e não participassem 

também da vida em termos de mutação, adaptação, transformação e atualização 

cultural. As culturas tradicionais não são estagnadas, continuam também se 

constituindo em diálogo com o mundo que se lhes apresenta. Considerar que em 

séculos passados tais comunidades estivessem esgotado seus saberes, suas 

formas de apreender, experimentar e responder ao mundo parece antes um passo 

na direção de uma desvalorização desses saberes, ou valorização somente como 

relíquia. O que em segundo momento nos levaria necessariamente a acreditar que 

algo, alguma cultura externa precisaria levar àqueles “povos atrasados” respostas 

atualizadas, respostas adaptadas às transformações e modernização do mundo. É 

preciso compreender que dentro dessas comunidades suas próprias tecnologias e 

respostas foram sendo constituídas e formuladas.  

 Segundo Cunha (2014, p.300) 

 
as populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando 
para conquistar (prática e simbolicamente) uma identidade pública 
conservacionista que inclui algumas das seguintes características: uso de 
técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização 
social, presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas 
leis, liderança local e, por fim, traços culturais que são seletivamente 
reafirmados e reelaborados. (Grifo da autora) 
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 Na continuação de seu trabalho Manuela apresenta pontos relevantes na 

diferenciação de saberes tradicionais e científicos, a autora afirma que a diferença 

entre esses conhecimentos é substancial, muito além de seus resultados. É enfática 

em distinguir esses conhecimentos por todo o modo como operam a vida. Sua 

primeira afirmação é quanto a uma tolerância que reside nos saberes tradicionais 

em contraposição a uma universalidade pretendida pela ciência acadêmica, que se 

diz una e que por isso apresenta dificuldade em lidar com o diferente, o destoante, o 

discordante, em geral caminha buscando uniformidades. As respostas e saberes das 

comunidades tradicionais, segundo Manuela, são locais e incorporadas em um povo, 

uma paisagem, uma natureza, dialogam com uma realidade particular, a realidade 

vivida pelo povo que a formulou, dando respostas às perguntas emergentes de 

condições de vida particulares e por essa razão não excludente a outras formas de 

compreensão de realidades distintas.  

 É importante neste ponto dizer que não há um consenso na antropologia para 

a definição de comunidades tradicionais, populações tradicionais e também saberes 

tradicionais. Cunha (2014) opta pelo que nomeia de uma descrição extensional das 

populações tradicionais, o que explicaria seu emprego propositalmente abrangente 

do termo “populações tradicionais”. Essa definição extensional enumeraria os 

membros atuais caracterizados como integrantes das populações tradicionais, além 

de candidatos a membros. A operação desse conceito tem seu foco na apropriação 

de categorias e na formação de sujeitos por novas práticas. Essa apropriação de 

categoria ocorreria tanto em termos de produções acadêmicas quanto pelas próprias 

comunidades, que passariam, a exemplo do que ocorreu com a denominação 

quilombola, (titulação que passou a ser requerida por diversas comunidades nos 

últimos anos) a se denominar como tal de forma incorporada e politicamente 

operativa, mesmo que dentro de uma mesma denominação diversas realidades 

sejam englobadas. 

 A generalidade e o caráter extensional pelo qual opta Manuela Carneiro da 

Cunha são questionados por outros autores como Henyo Barreto Filho. O autor 

questiona a proposição do conceito de “comunidades, povos ou saberes 

tradicionais”, proposição que não é somente de Manuela Carneiro. Henyo interpela a 

fundamentação do conceito de comunidades tradicionais em uma identificação dos 

grupos como parte da paisagem natural, desconsiderando em profundidade a 
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simbologia da práxis humana. A análise de Henyo Barreto, assim como a fundação 

do termo comunidades tradicionais, dialogam intimamente com os movimentos de 

preservação ambiental e também de preservação cultural. Henyo atesta que na 

constituição do conceito que critica há possibilidades de apropriações utilitárias, que 

demarquem ainda mais processos de segregação social, que estabeleçam pactos 

com essas comunidades impondo-lhes condições de vida relacionadas aos 

processos de manejo sustentável do meio ambiente de acordo com parâmetros 

exógenos. Há ainda questionamento da opção por uma conceituação extensional, 

apoiada no tempo que apague singularidades e distinções a favor de uma orientação 

censitária. 

 Henyo Barreto propõe o uso do termo “pessoas e/ou grupos sociais 

residentes”, deslocando os parâmetros de definição dessas populações da 

temporalidade para a espacialidade, buscando incluir maiores possibilidades de 

autodefinição e de atendimento a populações que foram se apropriando e sendo 

transformadas por signos modernos. Com isso o autor busca ainda uma ruptura com 

ideias de essencialização dessas populações e de suas relações com a natureza. 

 Essa discussão nos é cara e necessária, não em termos de escolha de um ou 

outro conceito, de apropriação e defesa de um ou de outro, mas como possibilidade 

de uma compreensão qualificada dos debates políticos e acadêmicos que se 

relacionam às comunidades e aos saberes indígenas e quilombolas, que se por um 

lado circunscrevem as possibilidades epistemológicas de compreensão desses 

povos, por outro em alguma medida no diálogo direto com eles vão sendo 

constituídas e constituindo-os na atualidade o que também é apropriado e 

significado pelos corpos e sua corporeidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na disciplina Tópicos em Educação: História e cultura afro-brasileira e 

indígena, cursada no segundo semestre de 2015, na Faculdade de Educação da 

UFMG a professora Ana Rabelo Gomes fez dois relatos de situações que gostaria de 

trazer para a finalização desse trabalho. Na primeira situação, uma professora 

adentrou a sala de aula e observou os estudantes simulando uma batalha, uma luta. 

Essa professora dava aula para crianças de 5 anos, aproximou-se delas e perguntou 

o que faziam, elas então responderam “Nós estamos lutando contra os índios.”, “Nós 

quem?”, perguntou a professora, “ Nós os humanos.” disseram as crianças. O 

segundo relato de Ana dizia respeito à preparação de uma encenação em uma 

escola, nessa encenação um dos papéis seria o de Jesus Cristo . Os professores 

abriram para os estudantes a escolha dos papéis, um menino negro disse então que 

gostaria de representar Jesus, fala seguida por um silêncio completo e duradouro, 

ao fim do qual o próprio menino disse que não gostaria mais de representar esse 

papel. 

 Os dois relatos me impactaram ao serem ouvidos, não pelo encontro com 

uma realidade distinta, não pelo encontro com exceções mas pelo encontro com a 

construção constante e por vezes pouco percebida de diferenças, hierarquias e 

preconceitos. Os quais não precisam ser ditos explicitamente, estão em nossos 

gestos, em nossos silêncios, dispersos por nossas ações cotidianas, com as quais 

muito ensinamos e aprendemos. A conclusão desse trabalho inicia com esse relato, 

pois em suma é disso que ele gostaria de falar. O que ele apresenta é um longo 

caminho a ser percorrido, uma necessária e profunda transformação que passa pelo 

que pode ser dito, pelo não dito, por nossos gestos, por nossa capacidade de 

encontro com o outro. Os questionamentos que emergem a partir desses dois 

relatos são a que tipo de aprendizagem nossas práticas cotidianas dão lugar? A que 

tipo de aprendizagem não somente técnica, mas ética nossas práticas escolares dão 

lugar? 

 Retomando o pensamento de Boaventura de Sousa Santos, indago se 

estamos preparados e nos preparando enquanto academia formadora de 

professores, enquanto professores que vão permear os ambientes escolares e 

enquanto sujeitos, para uma co-presença radical. Uma co-presença radical que é 
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necessariamente desafiadora e questionadora. Uma co-presença radical que passa 

a interpelar o cotidiano escolar, suas temporalidades, sua organização, as vivências 

do conhecimento. Pergunto ainda como é possível nos prepararmos, que ações são 

possíveis e necessárias? 

 No início desse trabalho dialogamos com Neusa Maria Mendes de Gusmão, 

tanto para dizermos de um fecundo e possível diálogo a ser estabelecido entre 

educação/ educação física e antropologia, assim como para dizer de uma educação 

que se preocupe também com a formação de sensibilidades. Retomamos o diálogo 

com Neusa para falarmos agora dos processos de formação docente, a autora 

refletindo sobre essa questão nos apresenta inicialmente a necessidade de que os 

processos de formação de professores lidem para além de competências específicas 

com a capacitação de sujeitos “para reconhecer as concepções de sociedade e de 

política presentes na atividade profissional que irá exercer” (GUSMÃO, 2013, p.47). 

Para os professores brasileiros a autora indica a conscientização sobre a 

complexidade e formação social do país, além da contextualização no que diz 

respeito ao racismo como pontos significativos do processo de formação 

profissional. Questões que por vezes não adentram as salas das universidades, 

limitação na formação docente que, ainda como nos apresenta Neusa, aparecerá 

posteriormente como “desafio na prática pedagógica que ocorre no chão da escola, 

lócus por excelência de encontro da diversidade social e cultural de nossa 

sociedade”. (GUSMÃO, 2013, p.47)  

 O questionamento permanece, como lidar com essas questões em uma 

sociedade racista e desigual? Racismo e desigualdade que não são abstrações 

produzidas por esse trabalho, muito pelo contrário, estão encarnadas, incorporadas 

em nosso cotidiano, nas nossas ações, no nosso dia a dia, nas nossas emoções e 

pensamentos. A pequena produção acadêmica relacionada às comunidades e 

saberes indígenas e quilombolas no campo da Educação Física é aqui mais um fato 

que dá indícios sobre uma hierarquização de saberes e conhecimentos arraigada, 

solidificada e que apesar de solidificada ganha a sutileza de ações cotidianas 

naturalizadas. O racismo e a hierarquização de conhecimentos, saberes, povos, 

culturas se constrói diariamente, não só na escola, não só nas universidades. Ocorre 

de forma dispersa assim como generalizada em nossa sociedade, mas também nas 

universidades, também nas escolas e nesse ponto, refletindo sobre a 
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responsabilidade e potencialidade social desses lugares nos é lícito questionar um 

“silenciamento inocente”, nos é lícito e necessário pensar possibilidades de ação e 

intervenção, assim como apresentar iniciativas que vem sendo realizadas sobre o 

tema, como algumas das pesquisas analisadas na tessitura deste trabalho.  

 Qual a relevância nesse contexto de estudar e analisar as produções 

acadêmicas sobre quilombos e comunidades indígenas? Sobre cultura quilombola e 

cultura das comunidades indígenas? Quais as possíveis contribuições desses 

trabalhos? 

 Os trabalhos e pesquisas sobre essas comunidades podem inicialmente 

romper com um silenciamento histórico dessas culturas, podem torná-las parte dos 

conhecimentos acadêmicos enquanto temática discutida (apesar de aqui 

apontarmos para a necessidade de transformações epistemológicas no próprio 

sentido e metodologia de pesquisa, transformações que já vem sendo realizadas). 

Fazer desses temas parte do cotidiano acadêmico por mais um viés, sendo esse o 

da pesquisa, possibilita enriquecimento das reflexões, das discussões, das tensões 

necessárias à construção e incorporação de respostas qualificadas para lidar com o 

tema. Os resultados dessas pesquisas, as riquezas culturais com as quais se 

deparam, sem perder de vista as tensões e precariedades que comumente 

acompanham essas populações, podem significar um empoderamento de tais 

comunidades, das populações e culturas indígenas e quilombolas, pela afirmação e 

reconhecimento, tardio mas necessário, de toda uma cosmologia, uma produção 

cultural, de movimentos, de ritos, festas, mitos de sentidos, significados e 

sensibilidades corporais. 

 A circulação desses saberes na academia, no espaço formador de 

professores é uma das formas mais eficazes de garantir que os mesmos saberes 

adentrem nas escolas, sem que pra isso dependam de uma formação extra-

acadêmica dos professores. Quando dialogamos com parâmetros legais que visam 

garantir a abordagem de temas da história e cultura afro-brasileira e indígena nas 

escolas, a garantia do acesso a saberes que capacitem os professores a atuar em 

tais campos não pode ficar dependente de uma formação externa ao lugar 

responsável pela preparação desses professores. Ou desse modo assumimos que 

os professores podem continuar ou não sendo capazes de lidar com a história e 

cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino responsáveis pela 
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educação básica. Assumimos que os professores podem continuar ou não sendo 

capazes de lidar de forma qualificada com os desafios representados pelo racismo 

que permeiam diariamente nossa sociedade, nossas escolas e universidades.  

 A qualificação das pesquisas na produção de conhecimentos a serem 

compartilhados, discutidos, abordados nas instituições formadoras de professores é 

uma das possibilidades de enraizamento desse conhecimento. Quando falamos de 

conhecimento, lidamos com todas as suas dimensões culturais, políticas, morais, 

éticas, tudo que a produção científica do conhecimento envolve, as escolhas que 

antecedem a pretensa objetividade e neutralidade das pesquisas. Dimensões essas 

que são em nosso ponto de vista potencialmente transformadoras, defender a 

expansão e qualificação das pesquisas, pela continuidade do trabalho, pelo encontro 

real com o outro, pela qualificação e expansão (geográfica, epistemológica) das 

discussões é, portanto, também uma ação política que pode auxiliar-nos na busca 

de respostas melhores, nesse caso, nas questões relacionadas ao racismo, à 

valorização da cultura afro-brasileira e indígena, ao conhecimento das histórias afro-

brasileiras e indígenas. 

 Dialogando com Boaventura sobre as relações entre geografia, epistemologia, 

hierarquização de conhecimentos, de formas de conhecer o mundo e do direito de 

compartilhar essas formas queremos aqui também instigar a reflexão sobre uma 

territorialidade do currículo escolar. Não aprofundaremos o trabalho nos debates 

sobre as questões curriculares, ainda assim optamos por pontuar a importância de 

refletirmos sobre os currículos e currículos ocultos que adentram nossos espaços 

formativos. 

 Por último gostaríamos ainda de uma breve reflexão sobre a implicação da 

entrada desses conhecimentos, conhecimentos produzidos por populações afro-

brasileiras e indígenas nas escolas. Como abordar, como falar dos mesmos, como 

lidar com o profundo questionamento que eles nos apresentam, não só de conteúdo, 

mas estrutural. Como lidar com esses questionamentos diante da atual sensibilidade 

da escola, de dentro da mesma já que a formação dos professores passa também 

necessariamente por ela?  

Esse breve questionamento nesse momento de encerramento do trabalho é 

também um indicativo e um desejo de que o mesmo tenha desdobramentos. 

Desdobramentos que possam apontar caminhos, possibilidades, alternativas, não 
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somente pelo viés da pesquisa acadêmica mas também na prática cotidiana no 

“chão da escola”, no encontro que a mesma possibilita, com outros sujeitos, com 

outras práticas. Na demanda que esse chão produz de que estar nele seja um 

refazer-se constante e um refazer constante de nossas práticas buscando 

possibilidades, saídas, soluções formativas que a todo momento são também auto 

formativas. Possibilidades formativas intimamente conectadas a uma perspectiva de 

transformação social, de constituição de uma sociedade mais igualitária, não pelo 

apagamento mas pelo reconhecimento e respeito às diferenças. Na qual os sujeitos 

possam ser críticos e atuantes. Que se desenvolva, além disso, não somente 

baseada em tecnologias exatas, em minas e metais, em competições e técnicas 

mais e mais eficazes, mais e mais eficientes, sob comando do capital, sob comando 

de poderosas minorias, mas na qual “tecnologias do encontro e da convivência” 

sejam cuidadas e desenvolvidas como sementes preciosas. Tecnologias muito 

humanas e talvez utópicas, que ainda assim escolho para encerrarem esse trabalho.  

Tecnologias para ver o outro e encontrá-lo, com respeito, com cuidado, com 

carinho. Tecnologias que nos permitam o cultivo das preciosas sementes de justiça e 

direitos sociais, valorização cultural, respeito ao próximo e a si mesmo. Tecnologias 

de uma sutileza, conectadas não à vitória ou à derrota, não à adequação a uma 

sociedade que querem fazer ser naturalmente competitiva e destrutiva, mas 

conectadas ao desenvolvimento de riquezas pelas quais não precisamos competir 

um com o outro, muito pelo contrário o ganho de um é também a possibilidade do 

ganho do outro e de todos.  

Riquezas essas ligadas à crença e à esperança numa sociedade melhor, na 

qual o cuidado com o outro figure como importante valor. Finalizo dizendo que essa 

esperança não é acomodada e imóvel, pelo contrário é plenamente ativa e mantém-

se viva pois a possibilidade de que essas sementes sejam cultivadas ainda 

permanece em cada sala de aula, um espaço de autonomia de professores e alunos, 

no qual ainda podemos nos deparar com preciosidades de encontro e formação. 
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