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Corpo, diferença e distanciamento:
desafios e possibilidades em tempos
de pandemia
Maria Aparecida Dias, Roseli Belmonte Machado, Arlindo
Fernando Paiva de Carvalho Junior e Rafael Costa Martins

Olhares para a inclusão e a diferença no Brasil
Os conceitos e sentidos da ‘inclusão’ e ‘diferença’ podem ser

abordados por distintos vieses. Os trabalhos, produções e
discussões a respeito dessas questões têm crescido na
contemporaneidade, adentrando as agendas políticas, econômicas,
culturais e sociais. Todavia, embora esse processo esteja se
colocando como central em muitos aspectos, ao mesmo tempo,
também pode ser entendido como um palco de disputas. Em
diferentes cenários, disseminam-se opiniões favoráveis ao lado de
olhares desconfiados. As ideias sobre inclusão são complexas e
plurais, diferem e convergem simultaneamente.

Os debates sobre inclusão estão presentes nos movimentos
reivindicatórios de direito das minorias, tais como grupos ligados a
movimentos étnico-raciais, de gênero, povos indígenas, pessoas com
deficiência, sem-terra, sem-teto etc., solicitam serem inclusos nos
direitos que o Estado, mediante a Carta Magna de 1988, institui
como direito de todos. Embora cada grupo esteja reivindicando
coisas diferentes e parta de situações e lugares diversos, com
visões heterogêneas em muitos aspectos, seus discursos são
reunidos pelo Estado, que, por vezes, lança mão dessas confluências
para o exercício de um modo de governo. Quando isso ocorre, como
uma operação de governo, as reivindicações passam a fazer parte



do rol de estratégias que compõem as políticas inclusivas, tornando-
se manifestações da governamentalidade do Estado.

Nessa lógica, podemos pensar que a inclusão – até recentemente
na política brasileira – estava sendo colocada como um imperativo
de Estado (Lopes, 2009), ou seja, como uma verdade, algo
inquestionável, que não se discute. Para Lopes e Rech (2013, p. 21),
inclusão como imperativo implica “[...] que ninguém possa deixar de
cumpri-la, que nenhuma instituição ou órgão público possa dela
declinar”. Nessa esteira, vimos a proliferação de leis e de ações que
regulamentavam e buscavam implementar as políticas inclusivas nos
mais distintos espaços, bem como assistíamos a sujeitos
trabalhando em prol da inclusão. Diferentes instituições,
organizações, universidades e demais espaços sociais se
debruçaram a mobilizar estratégias que caminhassem em direção a
uma forma de vida mais justa para todos.

Todavia, é preciso dizermos, tal movimento parece estar se
deslocando na realidade política do Brasil. Temos percebido práticas
que remetem à exclusão e desvalorização de certos grupos,
pautadas em preceitos racistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbicas
e de retirada de direitos. Tudo isso dentro de um quadro político que
incita ao ódio e à violência e que nos conduz a problematizar que
estamos caminhando para um modelo de fascismo brasileiro, em que
ações solidárias e uma postura empática para com as pessoas e
suas realidades são absolutamente desconsideradas.

De acordo com o pensador italiano Maurizio Lazzarato (2019, p.
20), “[...] a eleição de Bolsonaro para presidente do Brasil marca
uma radicalização da onda neofascista, racista e sexista que assola
o planeta”. Uma onda que chega para nós a partir de políticas que
tentaram a inclusão social por intermédio de políticas de
financeirização do crédito, mas que, para o autor, cria um ‘cliente
endividado’, gerando uma lógica de guerra, reintensificando “[...]
guerra de classe, de raça e de sexo, que é, desde sempre, o
fundamento do capitalismo” (Lazzarato, 2019, p. 37), sendo condição
de possibilidade para a instauração de uma micropolítica fascista. A
professora Kamila Lockmann expõe que



A pandemia do Coronavírus (Covid-19) coloca em xeque a ‘eficácia’ do
neoliberalismo na gestão da vida da população; evidencia que o
empresariamento da sociedade nada mais é do que a precarização da
existência humana; e expõe o viés fascista de um Estado cuja primazia da
economia faz, da (des)valorização de algumas vidas, uma forma de
governar na crise, a partir da materialização de práticas de exclusão
daqueles sujeitos e grupos que não respondem a um modelo instituído de
vida e de ordem (Lockmann, 2020, p. 1).

Nessa lógica, consideramos que estamos sob uma
governamentalidade neoliberal fascista, compreendida como uma
governamentalidade que “[...] mantém alguns princípios neoliberais,
mas articula a eles a face grotesca e ubuesca de um fascismo, ao
mesmo tempo estatal e cotidiano, ao mesmo tempo molar e
molecular” (Lockmann, 2020, p. 3). Uma forma fascista de governo,
que, dentre outras situações, reforça práticas de exclusão.

Ao considerar tal situação, os debates realizados dentro do Grupo
de Trabalho Temático Inclusão e Diferença, do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte (GTT 08), buscam outro direcionamento. Nosso
posicionamento à valorização do outro, à preservação da vida e a
práticas de inclusão que remetam à potência do estar e do viver com
o outro, com o diferente. Tal consideração pode ser vista a partir das
pesquisas e trabalhos desenvolvidos pelos membros do GTT,
identificados com o posicionamento do grupo.

O professor Claudio Mandarino materializa essas compreensões
em texto publicado nos Anais do V Congresso Sulbrasileiro de
Ciências do Esporte, ocorrido em Itajaí/SC. Ao olhar para a inclusão
dentro do viés escolar, o professor, a partir das colocações de
Veiga-Neto e Lopes (2007), destaca que a inclusão e a exclusão são
termos cuja invenção data na Modernidade em que, para estarmos
dentro do desejado, foi preciso inventarmos o espaço de fora e
quem está nele. Ao mesmo tempo, destacar o conceito de diferença
propicia deslocarmos o olhar sobre aquele que está fora da
normalidade – o dito anormal, a falta – e valorizarmos a sua
potencialidade. Sairmos da ideia de uma diversidade que fixa
identidades para nomearmos o diferente e avançarmos para
pensarmos na diferença.



Nesse sentido, a escolha da palavra diferença junto à inclusão, permite
fazer um deslocamento daquele lugar que está na anormalidade, falta,
oposição binária (normal/anormal). A diferença pensada dentro de um
potencial de resistência, tensão [...] (Mandarino, 2010, p. 6).

Ao levantarmos como têm sido construídas as questões sobre
inclusão no Brasil, olhando para o enfraquecimento dessas políticas
no contexto atual e destacando as posições deste GTT, justificamos
a necessidade de refletirmos sobre as questões que envolvem o
corpo e a diferença neste momento de pandemia. Para além do
difícil momento político brasileiro, percebemo-nos dentro da maior
crise sanitária a atingir o mundo neste século, a qual trouxe
mudanças nos distintos modos de vida. Tendo como elemento
norteador os apontamentos supracitados, apresentamos como
objetivo traçar reflexões sobre o corpo, o diferente em um cenário
caótico de pandemia, buscando problematizar as questões
educacionais do estudante com deficiência e contribuir com práticas
pedagógicas da educação física mais dignas, éticas e inclusivas.

Contextos da pandemia de Covid-19 no Brasil
Como temos vivido e sentido, o ano de 2020 trouxe, para este

início de século, o desafio de lidarmos com um vírus considerado
bastante agressivo. O denominado novo coronavírus, ou vírus Sars-
Cov-2, responsável por causar a doença Covid-19 (Brasil, 2020b),
impactou os diferentes modos de vida, ocasionando uma crise
sanitária mundial. Encontrado na cidade de Wuhan, na China, em
novembro de 2019, em pouco tempo se proliferou pelo território
mundial, sendo identificado no Brasil já em fevereiro de 2020. Para o
antropólogo e professor Jean Segata, o vírus Sars-Cov-2 é uma
tragédia sem precedentes, mas que não chegou sozinho.

Ele veio acompanhado das mudanças climáticas em escala global e de um
imenso emaranhado de miséria, sofrimento e falta de empatia que
desenham um futuro incerto e amedrontador. São os efeitos de um projeto
acelerado e destrutivo para o controle, o aprimoramento e o consumo da
natureza convertida em mercadoria (Segata, 2020, p. 303).



É preciso dizermos que a pandemia da Covid-19, a depender do
contexto e dos sujeitos que atinge, apresenta efeitos muito distintos.
No Brasil, se considerarmos a desigualdade existente em serviços
sociais básicos como água, energia elétrica, alimentação e
saneamento, compreenderemos as dificuldades de subsistência e de
vida que ficam latentes com a pandemia e reforçadas por uma crise
política de um governo neoliberal. Como nos traz Segata (2020, p.
303), “[...] o que temos vivido com a pandemia causada pela Covid-
19 é apenas mais um sintoma. A verdadeira doença ainda se chama
capitalismo”.

Os efeitos distintos e devastadores podem ser identificados
quando olhamos ao nosso entorno e consideramos as formas de
governo que se aproximam de um viés fascista. No caso desta
reflexão que se debruça a pensar no corpo e na diferença no
contexto da pandemia, muitas questões que reforçam a exclusão
podem ser destacadas como, por exemplo, a falta de acesso e de
acessibilidade que impossibilita os sujeitos a terem condições de
trabalho, de lazer e de educação, além do descaso do Estado em
relação a cada um, com suas especificidades e necessidades.
Contudo, neste momento, centrar-nos-emos nas questões que
atravessam o contexto escolar na relação com o corpo e com a
diferença.

Em março de 2020, buscando diminuir a propagação do vírus
Sars-Cov-2, as escolas e instituições educacionais suspenderam as
aulas presenciais forçando um distanciamento físico e diminuindo o
fluxo de pessoas nas ruas. Uma decisão que gerou bastantes
conflitos entre governantes de diferentes esferas e poderes,
aquecendo a crise política em nosso país. Diante da suspensão das
aulas presenciais e com a pressão neoliberal para que as escolas e
outros setores não parassem e aquecessem a economia, muitos
governos adotaram o denominado ensino remoto, realizado sem
planejamento, preparo ou capacitação. Um modo de ensino em que
as escolas e os professores planejam e organizam as aulas e os
alunos realizam em suas casas. Essas aulas, em sua grande maioria,
chegam aos alunos por plataformas digitais ou por meios impressos



que os alunos e famílias buscam nas escolas. Além disso, há a
realização de interações síncronas e assíncronas por meio de
diferentes plataformas virtuais. A pressão do governo para aquecer a
economia também pode ser vista por meio da campanha ‘O Brasil
não pode parar’, do governo federal, incentivando as pessoas a
abrirem os comércios e saírem às ruas (Lemos; Assis, 2020).

É importante salientarmos que a adoção do ensino remoto no
ensino básico não foi uma decisão da categoria de professores, foi
uma decisão política de governos. Durante o ensino remoto,
novamente os grupos minoritários ficaram à margem desse
processo, sem espaços físicos e adequados para estudarem em
casa, sem computadores, sem celulares, sem internet e sem
acessibilidade. As pessoas com deficiência foram algumas das mais
afetadas pela falta de acessibilidade. Como promover o ensino
remoto para um estudante com múltipla deficiência, com
surdocegueira ou transtorno do espectro do autismo? Como
promover a educação física a esses estudantes a partir do ensino
remoto?

Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas (2020),
intitulada ‘Inclusão Escolar em tempos de pandemia’, traz dados
importantes sobre essa situação. Foram 1.594 professores
entrevistados, sendo atuantes em classe comum com alunos público-
alvo da educação especial (67,5%); Atendimento Educacional
Especializado (AEE) (25,4%); escola ou classe bilíngue para surdos
(2,4%); e escola ou classe especial (4,7%). Desses, 7,3% relataram
que, até julho de 2020, a rede/escola ainda não havia se organizado
para o ensino remoto. Para os 92,7% que informaram estar
realizando atividades não presenciais, as estratégias mais utilizadas,
tanto na classe comum quanto no AEE e serviços especializados,
foram material impresso, seguido de aulas gravadas pelo professor e
aulas ao vivo. Sobre as aulas desenvolvidas, a pesquisa destaca o
desenvolvimento de currículo adaptado como a principal ação, tanto
na classe comum quanto no AEE e serviços especializados.

A segunda alternativa dos docentes da classe comum, destacada
na pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2020), foi manter o



currículo proposto, assegurando a acessibilidade. Os que trabalham
no AEE e nos serviços especializados destacam a elaboração de
novo plano de desenvolvimento individual. Em relação aos entraves
destacados pelos professores, a pesquisa traz a dificuldade do
ensino remoto e o estímulo do grupo para as aulas. Sobre as
dificuldades dos alunos, foram destacados, para mais de 70% das
professoras e professores, a alteração da rotina para o aluno na
realização das atividades em casa, a falta de mediadoras para
realização das tarefas e o acesso à internet e equipamentos tais
como celular, computador, notebook, tablet.

Sobre a especificidade da educação física escolar em tempos de
pandemia e as relações com alunos considerados incluídos,
destacamos a pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudos e
Pesquisa em Docência e Avaliação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (GEDAEF/UFRGS). Essa pesquisa teve como
objetivo ‘compreender o modo como a Educação Física escolar no
Rio Grande do Sul tem se posicionado no cenário das aulas remotas
em tempos de distanciamento social frente à pandemia de Covid-19’,
realizada com 118 docentes de educação física, utilizando como
instrumento de coleta de dados questionário com perguntas abertas
e fechadas, elaborado na plataforma Google Forms e analisado sob
um viés qualitativo. Um dos dados da pesquisa61 mostra que, no
tocante a aulas de educação física com sujeitos ditos incluídos,
temos um afastamento dos professores desses alunos, pois quem
tem trabalhado com eles são professores das salas de AEE ou
professores de serviços especializados. Isso, sobremaneira, dificulta
a vivência e a potência do trabalho com práticas corporais diversas.
Além disso, há um destaque para a dificuldade de apoio para os
recursos e adaptações necessários para o desenvolvimento das
aulas.

Desafios do corpo e da diferença em tempos de ensino
remoto



Neste ponto da nossa discussão, vale ressaltar o nosso olhar
sobre os corpos, e de que corpo falamos? Efetivamente o olhar que
temos sobre o corpo não é limitado a apenas uma compreensão
biológica e suas condições, mas envolve o espectro que compreende
a subjetividade inerente ao sujeito e sua história, implicando, assim,
inúmeras condições que marcam esse corpo-sujeito. Para o diálogo
com a compreensão de corpo aqui apresentada, convidamos
Merleau-Ponty (1999). Afirma o autor que

O corpo é o nosso meio geral de estar no mundo. Ora ele se limita aos
gestos necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em
torno de nós um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros
gestos e passando de seu sentido próprio a um sentido figurado, ele
manifesta através deles um novo núcleo de significado; ora enfim a
significação visada não pode ser alcançada pelos meios naturais do corpo;
é preciso então que ele se construa um instrumento, e ele projeta em torno
de si um mundo cultural (Merleau-Ponty, 1999, p. 203).

Essas singularidades corporais não podem ser esquecidas nestes
tempos de pandemia, fazê-lo é optar por uma compreensão restrita
diante do corpo-sujeito e suas realidades, é não respeitar a diferença
e suas implicações em ‘ser’ e ‘estar’ no mundo e nas relações
estabelecidas com o universo que habitamos.

A diferença é a base da inclusão e exclusão no processo social,
seja a diferença de gênero, de raça, de sexo, de classe social, de
região geográfica, de religião, de corpos, de culturas. Ser diferente
implica em ter uma identidade, uma subjetividade uma singularidade
própria da complexidade humana. Podemos dizer que a diferença é
uma característica humana e somos iguais por sermos diferentes em
nossa completude. Então, por que respeitar a diversidade
encontrada na escola é um problema?

Bem, a pergunta acima não tem uma resposta concluída, mas é de
possível análise. Segundo Lopes e Fabris (2013), o crescente
processo de inclusão cada vez mais tem sido potencializado com o
intuito de se minimizar as exclusões históricas, os prejuízos materiais
e sociais que foram gerados ao longo do tempo pelas práticas que
exploraram e discriminaram os segmentos sociais mais
desfavorecidos.



Todos aqueles e aquelas que sofreram discriminação, preconceito
e exclusão em distintos tempos e espaços não foram comtemplados,
aceitos, escutados e acolhidos pela sociedade (Lopes; Fabris,
2013), e a escola, sendo uma instituição de caráter social, tem
inúmeras dificuldades de abranger e concretizar as diferenças e
diversidades encontradas pelos sujeitos sociais que a frequentam,
pois é um processo histórico, duradouro que não se resolverá nos
contextos atuais político e econômico.

Diante de todo o contexto de pandemia, agravado por uma crise
política em nosso país, as desigualdades em nossa sociedade
ficaram mais latentes. As tensões sociais aumentaram e mais uma
vez as minorias ficaram à margem das ações do governo. Um
governo neoliberal à frente de uma sociedade com estrutura
patriarcal, capitalista e colonialista, que moldou a escola a partir de
um padrão de homem, de corpo e de sociedade, desconsiderando a
diferença como uma característica humana. Diante do cenário
caótico de pandemia, o governo brasileiro decidiu no primeiro
momento suspender as aulas presenciais, em seguida, com tensões
de instituições privadas, implantou o denominado ensino remoto e em
um terceiro momento flexibilizou a volta às aulas em função da forte
pressão de instituições privadas, mais uma vez colocando a
economia à frente da vida e de certa forma escolhendo quem vive e
quem morre, o que podemos considerar uma necropolítica (Mbembe,
2018).

Parece que as pessoas com deficiência foram esquecidas. Para
além de outras questões que envolvem a pessoa com deficiência, há
também, no cenário educacional atual, o problema da falta de
acessibilidade aos estudantes com deficiência ao ensino remoto.

As pessoas com deficiência vivenciam suas próprias deficiências
como um obstáculo a ser superado, não porque se sentem
deficientes, mas pelo fato de a maioria da população os perceberem
e os tratarem como (in)eficientes, (in)eficazes, deficientes. E esses
obstáculos são realmente causados pela própria sociedade
capitalista, a qual favorece a inacessibilidade, promove a ausência



de recursos materiais e de comunicação, como a ausência do uso da
libras, do Braille e de tecnologias necessárias à inclusão social.

Assim, segundo Diniz (2012), as pessoas com deficiência
passaram a compartilhar suas experiências de exclusão social em
razão das suas deficiências, e ainda afirma que o sistema capitalista
é quem mais oprime, pois se beneficia da quantidade excessiva de
pessoas com deficiência para oferecer-lhes condições precárias de
educação e emprego, formando um grande exército de reserva,
mantendo-as em uma posição social de inferioridade.

O estudante com deficiência é um dos mais prejudicados quando a
inclusão não é respeitada. Muitos governantes, em diferentes
esferas governamentais, implantaram o denominado ensino remoto
sem planejamento, preparo, capacitação e acessibilidade, com isso
muitos estudantes ficaram de fora desse processo e foram
excluídos, tendo seu direito à educação negado. Estamos nos
referindo ao estudante com deficiência que representa um público
diverso e que precisa ser respeitado e considerado nas políticas
públicas como as pessoas surdas, com deficiência visual, deficiência
intelectual ou física, o estudante surdocego, entre outros.

São sujeitos únicos com características e necessidades que
precisam ser atendidas para que tenham acessibilidade e a fim de
que haja a inclusão de todos no processo educacional.

Apontamentos para pensar o tempo presente
Nos encaminhamentos e proposições finais do texto, retomamos

nosso objetivo de discussão, posicionado em traçar reflexões sobre
o corpo, o diferente em um cenário caótico de pandemia, buscando
problematizar as questões educacionais do estudante com
deficiência e contribuir com práticas pedagógicas da educação física
mais dignas, éticas e inclusivas.

Diante disso, foi preciso abordarmos o quadro político brasileiro e
seus enredos e afastamentos em relação ao que estava sendo
construído em termos de uma política inclusiva no Brasil. Uma
política que, desde o início deste nosso século, veio se aprimorando



e dando voz à necessária inclusão, em especial no espaço escolar
regular, da pessoa com deficiência, a partir de políticas públicas
comprometidas com essa questão.

É importante lembrarmos aqui que, em função dos debates que
ocorriam não só no âmbito internacional como também em nosso
território, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu a
‘Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência’ (2007), o
que foi fundamental para o debate ocorrido na II Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em dezembro de
2008. Mais adiante, com a construção democrática do Plano
Nacional de Educação – PNE (Brasil, 2014), a Política de Educação
Especial em uma perspectiva inclusiva fica materializada na meta 04
– que traz como enfoque o acesso e permanência da pessoa com
deficiência no ensino regular público e ou privado.

Os avanços foram muitos até então, mesmo entendendo que
lacunas existem e que precisam de atenção constante, porém
acreditamos que os ganhos foram bem maiores e que não podemos
retroceder diante desses avanços como o que, por exemplo,
apresenta o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020 (Brasil
2020a). Esse decreto traz propostas retrógadas e foi construído de
forma arbitrária, pois não foi discutido de forma ampliada com a
sociedade que tem diálogo e conhecimentos acerca dessa temática.

A partir dessas demandas e ataques que a inclusão, neste recorte
da deficiência, vem recebendo, perguntamos: Como compreender e
atuar diante dos desafios que esta crise sanitária que estamos
vivendo traz para o corpo e a diferença em tempos de
distanciamento físico social? Certamente não temos respostas ou
receitas a serem seguidas. O que temos é uma proposta de reflexão
diante de tais demandas. Oferecemos a ideia de que podemos
desenvolver um olhar espectral diante da diversidade apresentada
neste momento.

Temos que considerar as especificidades de cada situação
apresentada. No que concerne ao quadro educacional, os
obstáculos, como já apresentados anteriormente, não perpassam
apenas por questões pedagógicas, temos que considerar as



questões estruturais de acessibilidade e de suporte emocional
vigente nas famílias das pessoas com deficiência que estejam
envolvidas no ensino remoto, considerando as mais variadas faixas
etárias e o processo de escolarização. Contudo, queremos levantar
as possibilidades de desenvolvermos um trabalho que potencialize o
viver, o estar e o sentir o outro nas mais distintas diferenças.

Ao considerarmos o universo amplo da deficiência, acreditamos
que criar possibilidades de escuta e de diálogo é fundamental nesse
processo. Também temos percebido que um trabalho voltado ao uso
de jogos, atividades lúdicas e brinquedos que estimulem o movimento
pode amenizar as dificuldades de convívio e de bem-estar que
surgem durante o isolamento físico e social da criança e do
adolescente com deficiência junto à sua família. Enfatizamos que a
forma de conduzirmos qualquer processo junto ao outro e com o
outro deve perpassar por uma ação pautada na afetividade.

Desse modo, reafirmamos a posição desejada neste GTT de não
olhar pelo discurso da “[...] deficiência, da necessidade especial,
que encerra a identidade do outro, mas sim pela potência que ele
produz” (Mandarino, 2010, p. 9, grifo do autor). Isso vai ao encontro
da possibilidade que uma pessoa tem, encerrando a ideia de
impotência e estabelecendo uma visão de direito e não de
impedimento.

Que tenhamos força, sabedoria, empatia e solidariedade diante
deste momento tão difícil que vivemos. Um momento que, ao mesmo
tempo, nos apresenta desafios e nos provoca aprendizagens. Fatos
que, cotidianamente, vêm nos modificando como seres humanos e
nos mostrando a grande responsabilidade que temos como
educadoras e educadores diante das demandas educacionais que
estamos vivendo, em especial junto aos sujeitos com deficiência que
estão na escola.
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