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Corpos em contextos pandêmicos:
como experiências decorrentes do
Covid-19 evidenciam abismos
socioculturais
Dulce Filgueira de Almeida, Raimundo Nonato Viana, Tadeu
João Ribeiro Baptista e Maria Cecilia de Paula Silva

Introdução
[...] para a perspectiva crítica do Hemisfério Sul, o tempo educacional é o da
descolonização, portanto, tempo de algo como reeducação ou a
reinvenção dos sistemas de ensino, com vistas à diversidade simbólica
entrevista na dissolução das grandes explicações monoculturistas do
mundo. Embora esse Sul possa ter perdido o velho significado nacionalista
em face da esclerose progressiva do Estado-Nação e de sua confirmação
como periferia dependente do sistema-mundo, a concomitante perda de
força do eurocentrismo estimula a reflexão e ação política sobre as facetas
remanescentes da dominação colonial em que ganha vulto a educação
(Sodré, 2012, p. 15, grifo nosso).

Entre a primavera e o início do verão de 2020, no Brasil, a vida
segue nos braços das ondas da pandemia causada pela Síndrome
Aguda Respiratória Severa resultante do coronavírus (SARS-CoV-2),
denominada, de forma simplificada, de Covid-19 (da sigla em inglês
CORONA VIRUS DISEASE; 19, remetendo-se ao ano em que
surgiu, a saber, 2019) em todo o mundo (Oliveira et al., 2020). Um
tempo de incerteza se abate sob o céu nebuloso de nosso horizonte
real e imaginado.

Se tínhamos uma sociedade hierarquizada e marcada por grandes
contradições sociais e econômicas, na atualidade esses aspectos
ganham novos contornos com tons mais fortes e ecos amplificados.



Pensar a educação física e as ciências do esporte na atualidade nos
remete, desse modo, a refletir o tempo, o presente, ou seja, buscar
a compreensão das conjunturas socioeconômica e política em que se
demarca com evidência a condição sanitária vivida no país desde
que aqui se instaurou a pandemia, em meados de março de 2020.
Nesse cenário de isolamento ou distanciamento social, o corpo e
suas inter-relações são o foco central do debate, posto que nós –
seres humanos – somos corpos agentes tomados pela “onda”
pandêmica e suscetíveis aos novos processos sociais.

Ampliar espectros da reflexão mais do que nunca é imprescindível,
pois refletir nos sugere a ideia de pensar duas vezes, de ser
prudente e de construir, na medida do possível, uma capacidade de
sistematização e crítica acerca da realidade que nos cerca.
Presenciamos que direitos como saúde, educação, esporte e lazer
foram relegados a políticas acessórias, por meio de uma gestão
pública propositadamente ineficiente e com gestores que não
apresentam a qualificação necessária para a administrar a ‘coisa
pública’. No tocante aos direitos individuais e humanitários,
evidenciamos, de modo continuado, ataques à liberdade de
expressão; assassinatos de mulheres, pretos, indígenas; e toda
sorte de ataques, inclusive, pondo-se em xeque a necessidade de
vacinar ou não a população, quando a ciência e o mundo acreditam
ser essencial (Oliveira et al., 2020).

A epígrafe de Muniz Sodré, acima reportada, trata do tempo. O
tempo presente. Lançando mão de um poema épico, o autor fala de
um tempo que é “[...] a tardança do que está por vir” (Sodré, 2012,
p. 15). Desse modo, no tempo do devir abrem-se possibilidades para
o novo, para mudanças, para transformações, com base na dialética
da história. Baseados nessa assertiva e acreditando que o tempo da
educação e, neste particular, da educação física e das ciências do
esporte é a descolonização de saberes e de visões, traremos aqui
uma reflexão sobre o tempo de resistências em que se colocam
corpos como sujeitos do processo, sem, todavia, olvidar que estão
imersos em uma sociedade marcada por profundas desigualdades



sociais (Brasil, 2020; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, 2020).

A inferência acerca do tempo trazida com fundamento em Sodré
(2012, p. 15) é aqui, portanto, propositiva. Isto é, para nós, tem
como significado refletir a “[...] delonga do que se antevê no futuro
[...]”, mas igualmente considerar o presente, prospectivando e
esperançando algo diferente para um futuro próximo. Outra interface
que nos alça para a reflexão conjuntural é ponderar o tempo de
descolonização, reeducação e reinvenção de saberes e de
processos do conhecer, que é por nós entendido como culturalmente
constituído. Nomeadamente, tratamos, sobretudo, de nos atentar
para os contextos sociais que são múltiplos e ricos, exatamente por
serem distintos. Mostramos diversidades econômicas, sociais,
culturais, étnicas e simbólicas, que são, por seu turno, marcadas e
enunciadas em corpos do/no tempo presente.

De que corpos falamos? Os corpos da/na pandemia
Quando no contexto da pandemia do Covid-19 um jovem

Yanomami de 15 anos foi sepultado longe da aldeia onde vivia e sem
o conhecimento dos pais, sem haver respeito aos processos rituais
daquele povo, desconsiderando-se as particularidades culturais,
passamos a entender como o motor – propulsor – das desigualdades
econômicas, sociais e culturais gira (Maisonnave, 2020). Assim como
este caso, outro similar – o das valas abertas (Albuquerque, 2020) –,
ocorrido no cemitério de uma das capitais brasileiras, Manaus,
Estado do Amazonas, onde corpos foram enterrados uns por cima
dos outros sem que os familiares pudessem acessar o local,
somados, ajudam a demonstrar ‘de que corpos falamos’.

Essas mortes, para além de serem números, e hoje já passamos
de 180 mil pessoas falecidas decorrente da Covid-19 no país (Brasil,
2020), expõem a face de uma sociedade desigual, injusta e que
desconsidera os direitos humanitários e sociais da população bem
como as especificidades culturais.



Na nossa compreensão, os corpos são construções
biopsicosociais, revestindo-se, portanto, tanto de aspectos físicos,
biologicamente dados, quanto de caracteres psicológicos que se
põem em razão dos comportamentos individuais e aspectos sociais /
culturais, entendendo nesse âmbito que os homens e mulheres fazem
parte de sociedades humanas, com referenciais culturais
determinados. Com essa perspectiva, que diz respeito à noção de
fato social total (Mauss, 2004), o ser humano é materializado,
forjando suas corporeidades / corporalidades em um movimento
contínuo entre a experimentação e a imaginação (Ingold, 2019).

A relação entre experimentação e imaginação parte do
pressuposto de que aqui – neste mundo – estamos vivos e o mundo,
igualmente, está vivo para nós (Ingold, 2019). Conquanto, é preciso
refletirmos que o mundo atende a uma provisoriedade, que a
estrutura e a composição do mundo não estão acabadas, o que nos
possibilita pensar na possibilidade de resistência humana. Diz-nos o
autor:

Precisamos forjar abordagens alternativas ao problema de como viver, que
possam sanar a ruptura entre os modos de conhecer o mundo e os de
habitá-lo, entre a ciência e a natureza. Essa conciliação é um passo
necessário em direção a um futuro indefinido e sustentável (Ingold, 2019, p.
19).

A necessidade de conciliação entre ciência e natureza nos coloca
diante de uma questão fundamental para a antropologia / sociologia
do corpo e, no nosso caso, para os estudos do corpo no âmbito da
educação física e das ciências do esporte, qual seja, a necessidade
de compreendermos que precisamos estabelecer um diálogo com a
vida humana, tendo por base uma relação que é mediatizada pela
experiência no / pelo corpo, com compromisso e responsabilidade
que são indispensáveis ao tratarmos de vidas humanas.

Nesse caso, vale lembrarmos que, como anteriormente
mencionado, para os povos Yanomami, a relação entre o corpo e
morte recebe um tratamento bem distinto do das sociedades urbano-
industriais. Os corpos das pessoas que morrem são ‘chorados’ por
aproximadamente 30 dias, e nesse tempo a aldeia e os familiares



vivem o luto, enquanto o corpo é purificado. Só após o luto é que os
corpos serão cremados e as cinzas guardadas para purificação. Não
há separação entre natureza e cultura, ambas estão imbrincadas
dialeticamente.

De outra parte, podemos exercer nossa capacidade reflexiva para
compreender a forma / modo como agimos sobre os outros em
nossa sociedade. Apontando para uma concepção metodológica
para o estudo das vidas humanas (corpos), Ingold (2019) nos traz a
constatação de que precisamos ‘levar os outros a sério’, isto é,
temos o compromisso ético de construir análises que considerem o
ponto de vista dos outros como fundamentais fontes de aprendizados
e saberes. Assim, muito do que nos dizem os povos tradicionais, os
povos das florestas, os povos periféricos urbanos, os povos das
favelas, os pretos, os pardos, os indígenas, as mulheres, as
pessoas trans, enfim, todos e todas aqueles e aquelas que estamos
interessados em pesquisar, temos, na verdade, com eles e elas
muito a aprender.

Essa perspectiva, que traduz também uma abordagem
metodológica, avança no sentido de superarmos a noção, cara à
medicina convencional, do corpo fragmentado. Compartilhamos da
crítica feita por Le Breton (2016, p. 12, grifo nosso) ao afirmar que
“[...] a medicina trata a máquina humana, isto é, o corpo [numa
acepção meramente biologicista], e não o filho ou o amigo, isto é, o
homem em sua singularidade”. Com efeito, nos casos inicialmente
mencionados – o do jovem indígena Yanomami e o dos corpos
jogados em ‘valas comuns’ em Manaus –, temos a constatação de
que o paradigma biomédico e a forma como a sociedade trata
aqueles / aquelas que estão à margem não estão distantes da forma
embrionária de como a medicina via os corpos humanos, isto é, por
meio de uma natureza inorgânica (corpo máquina).

Esse fato se assemelha à maneira como a peste foi tratada no
século XVIII. De acordo com Foucault (1999), as pessoas mortas
eram apenas colocadas em sacos e lançadas nos cemitérios,
principalmente, próximo aos muros. Chegou-se ao ponto de os muros
caírem dentro de casas circunvizinhas provocando forte cheiro fétido



decorrente da decomposição corporal, apenas aí, as autoridades se
preocuparam em enterrar as pessoas de forma mais digna. Parece
que, no Brasil, estamos retornando no tempo, para um tempo não
vivido no Brasil.

Na nossa sociedade, no contexto pandêmico em que vivemos, já
verificamos que esses corpos postos à margem são os corpos
daqueles / daquelas de que a sociedade pode dispor e indispor.
Tratam-se de vidas humanas transformadas em corpos
anatomizados que podem ser a qualquer tempo ‘desfeitos’. Desse
modo, o lugar do simbolismo desses corpos está perdido ou imerso
nas ambivalências e desigualdades sociais e econômicas e, hoje,
podemos reforçar, sanitárias, a que estão suscetíveis, enquanto suas
materialidades são enterradas em qualquer vala aberta.

No entanto, diante do ‘enterro’ simbólico ou real desses corpos,
como resistir? Pois bem, a capacidade de recriação humana, aquilo
que nos unifica como seres humanos, é a possibilidade de
pensarmos como ‘cultura humana’. Essa é a alternativa dada por
Ingold (2019), ao construir uma forte crítica à disciplina
antropológica. Ele afirma que a saída que teve a antropologia no seu
afã de se racionalizar, ao ser institucionalizada como campo
disciplinar, foi admitir a existência de culturas diferentes – e aqui não
podemos esquecer que sempre há uma relação marcadamente
hierarquizada entre culturas (inicialmente o civilizado e o não
civilizado; as sociedades ditas ‘simples’ e as sociedades complexas).
Enfim, essa forma de se construir como tal, ao invés de dar margem
ao respeito à diversidade da espécie humana e às formas como
constroem culturas na antropologia, acabou por reforçar
estereótipos.

Voltemos, então, ao nosso tempo presente para nos indagar
novamente: em tão pouco tempo, seria agora o momento de nos
reinventarmos, nos reeducarmos frente a situações pandêmicas que
estão remetidas a contextos políticos, socioculturais e sanitários?
Para tanto, acreditamos que é imprescindível reconhecermos a
latência e coexistência (o que é próprio dos fenômenos humanos em
todas as esferas de existências) de um abismo que se coloca entre



os seres humanos. O que evidenciamos no tempo presente é que os
corpos que são submetidos a condições sanitárias mais precárias,
que foram muitas vezes ‘impedidos’ de manter o distanciamento
social em razão das condições econômicas e da necessidade de
sobrevivência, são os corpos dos pobres, dos pretos, dos favelados,
daqueles e daquelas que precisam utilizar, por exemplo, o transporte
público.

Silva (2020a, p.18) destaca que as situações de desigualdade e
exploração de corpos humanos são vivenciadas no Brasil “[...] ainda
no século XIX, o Império do Brasil, a única nação independente à
época, mantinha o tráfico negreiro em grande escala, apesar de
inúmeras leis contrárias”. Neste ponto, cabe chamar a atenção que
temas do tempo presente “[...] como a consideração do corpo
objeto, da hierarquização e modelação corporal e do corpo negro e
indígena como quase humanos já estavam presentes. Uma lógica
sectária e discriminatória foi desenvolvida no seio da sociedade”
(Silva, 2020a, p.19).

Em As veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano (2010)
afirma que os fantasmas de todas as revoluções estranguladas ou
traídas, ao longo da torturada história latino-americana, emergem
das novas experiências, assim como o tempo presente, pressentidos
e engendrados pelas contradições do passado. Para ele, a história é
um profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi e contra o que
foi, anuncia o que será, corroborando, assim, ao que nos referimos
sobre o provérbio africano tradicional entre os povos de língua akan
da África Ocidental (Gana, Togo e Costa do Marfim), que nos diz que
devemos ‘aprender com o ‘passado’ para entender o ‘presente’ e
moldar o ‘futuro’.

Às reflexões de Galeano e o provérbio africano somam-se ao que
diz o autor:

A evangelização dos pagãos, a civilização dos selvagens e o mito do
desenvolvimento dos subdesenvolvidos e da globalização econômica e
cultural atual são períodos de um mesmo processo histórico de dominação
econômica, política e cultural por meio da imposição do etnocentrismo
ocidental no mundo e em suas constantes redefinições de ocidental, como
a visão de mundo e o conjunto de seus sistemas de valores como



universais, em relação a os outros. A dominação cultural com as
características próprias de cada período foi precedida pela dominação
política e econômica (Marín, 2006, p. 35, grifo nosso).

Concordando com os autores, temos um tempo em que o sentido
de globalização produz sua própria necessidade de mudança, cuja
implicação é a redefinição do modelo universal do Ocidente, que se
assentava no mito de desenvolvimento dos subdesenvolvidos, como
enfatizado pelos autores, e, portanto, compreendendo que a luta não
cessou no processo de busca para estancar o sangue daqueles que
nos antecederam.

Diversos teóricos, dentre eles, podemos citar Elias e Scotson
(2000), mencionam que pensar o tempo presente e suas implicações
sociais é buscar compreender um longo processo que se assenta em
uma lógica de dominação, em formas de desigualdades sociais e de
práticas autoritárias, como ocorre, por exemplo, com o nazismo na
Alemanha na década de 1940.

Durante a dominação nazista, os judeus foram considerados
outsiders dentro de seu próprio território e corpos sem valor. Tratava-
se de corpos desprezados em relação ao de outros, sob os
auspícios de uma política de controle corporal eugênica, que
buscavam reforçar parâmetros estabelecidos pela cor branca, cor
dos olhos, tipo e cor do cabelo, esbelteza e robusteza. Estes eram
elementos vitais. Com efeito, as relações entre os estabelecidos e
os outsiders (os excluídos) são múltiplas e diversificadas, em um
espectro que alcança desde pequenas comunidades, grupos
caracterizados por sua procedência ‘étnico-racial’, homens,
mulheres, partidos políticos, entre outros. “A exclusão pode variar
em modo e grau, pode ser total ou parcial, mais forte ou mais fraca.
Também pode ser recíproca” (Elias; Scotson, 2000, p. 208).

A estigmatização do outro (notadamente do diferente) e as
práticas nacionalistas, racistas e xenófobas são o corolário também
do século XXI. Trata-se de práticas que aprofundam as crises social,
econômica, cultural e política. A reflexão sobre o corpo se impõe no
tempo presente como algo necessário e urgente. Notadamente, Le
Breton (2016), já em 1990, anunciava que o corpo, para além de



uma matéria de sentido, é o instrumento primeiro para se apreender
o mundo.

Conquanto esses corpos que apreendem o mundo, são corpos
que, na maioria das vezes, são expropriados de suas condições de
vida, moradia, transporte, saneamento, alimentação, acesso às
políticas de lazer, educação e saúde. São corpos que, ao longo do
processo civilizatório, foram preponderantemente ‘afastados’ do
centro para a periferia, como analisa Foucault (1999). A nova
constituição dos outsiders (Elias; Sctoson, 2000) é perceptível
quando observamos dados como o nível de ocupação dos domicílios
no Brasil, de acordo com informações da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais estão
sistematizados pelo próprio instituto no ano de 2020, a partir das
informações coletadas no ano de 2019 (IBGE, 2020), como
verificamos pelo excerto abaixo:

Também o acesso aos serviços de saneamento básico (abastecimento de
água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora e coleta
domiciliar direta ou indireta de lixo) revela-se fortemente relacionado à
pobreza monetária [...]. No conjunto da população, 90,6% residia, em 2019,
em domicílios com coleta direta ou indireta de lixo, 84,7% em domicílios
com abastecimento de água pela rede geral, e 65,8% em domicílios com
esgotamento pela rede coletora ou pluvial. Destacando apenas as pessoas
com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 PPC por dia, os
resultados são de 78,9% em domicílios com coleta de lixo, 73,5% com
abastecimento pela rede geral e 44,8% com esgotamento por rede coletora
ou pluvial. A combinação entre ausência dos serviços públicos de
saneamento e situação de pobreza monetária pode significar uma
vulnerabilidade maior [...] (IBGE, 2020, p. 79).

Esse documento revela ainda a grande discrepância entre as
diferentes regiões do país, sobretudo, quando consideramos a
distribuição contínua de água sendo a de Estados do Nordeste
Brasileiro, particularmente o Estado de Pernambuco, uma das mais
desiguais nacionalmente, sobremaneira, pela seca severa ocorrida
no Estado em 2019 (IBGE, 2020). Esse aspecto traz para os corpos
empobrecidos uma primeira dificuldade em contextos de uma
pandemia como a de Covid-19. O simples ato de lavar a mão torna-



se complicado quando as pessoas não têm acesso à água tratada
diariamente em suas casas.

Um segundo aspecto ainda relacionado à higiene é a presença de
banheiros individuais dentro dos domicílios. De acordo com o mesmo
estudo, 5,4 milhões (2,6% dos habitantes) de pessoas viviam em
casas sem banheiro exclusivo e o percentual atingia 8,1% das
populações com renda abaixo de US$ 5,50 PPC (IBGE, 2020) e,
para além desse aspecto, há o adensamento de pessoas por
cômodo:

[...] o adensamento domiciliar excessivo, definido como uma situação em
que o domicílio tem mais de três moradores para cada cômodo utilizado
como dormitório. Essa inadequação atingiu 5,6% da população em geral e
14,6% da população com rendimento domiciliar per capita inferior a US$
5,50 PPC por dia (IBGE, 2020, p. 76).

Em um momento em que a condição de isolamento social e a
manutenção da distância entre as pessoas é essencial para se evitar
contágios, existir adensamento é extremamente preocupante,
principalmente, quando as famílias que demonstram maior
adensamento são os lares de casais com filhos e de arranjos com
mulheres sem companheiros/as e com filhos com idade até 14 anos.

E, neste momento, o que pensamos sobre as possibilidades de
continuarmos a existir, resistir e termos esperança? Em tempos
críticos e delicados como o que estamos vivendo, necessitamos
pensar sobre outras possibilidades do fazer científico. Santos
(2019), a esse respeito, sinaliza a importância de considerarmos a/o
cientista um/a artesã/o. Ao refletir sobre resistências e produção do
conhecimento, esse autor indica que grupos sociais subalternos
vivem (ou viveram) vidas complexas que apontam para um marco que
ultrapassa o que denominamos de resistência ou luta.

Assim, se a todo o instante a existência reclama a unidade dos
sentidos, uma experiência do sentido no mundo é algo inconteste (Le
Breton, 2016, p. 53), vislumbrando a possibilidade de “[...]
desdobrar-se como sujeito e acolher a profusão do exterior”.

Frente à realidade social, percebemos a necessidade de nos
atentarmos para os corpos reais. Corpos de mulheres e homens que



são marcados pelas sociedades excludentes, desempregados/as,
subnutridos/as, trabalhadores/as. Em obra mais recente, Silva
(2020b) retoma a discussão do corpo em relação à ciência, sua
necessidade e importância no tempo presente e suas contradições
em vista de tamanha desigualdade econômica e social no mundo e,
de forma específica, no Brasil.

Diante do movimento científico e frente à desigualdade e às
situações de injustiça social global, associadas a uma injustiça
cognitiva global, Santos (2019) sugere, como possibilidade
superadora, uma episteme inovadora que confronte a ciência
moderna (monocultural) pela diversidade de saberes – a ecologia
dos saberes – a fim de promover uma justiça cognitiva, indispensável
à justiça social. Essa propositiva científica pode ser tomada como
uma alternativa para que compreendamos, conforme Sarlo (2005, p.
180), que no tempo presente estamos a viver uma situação mundial
em que não estamos livres “[...] de senhores brancos que usavam
bonés de explorador, como se via nos filmes”. A essa sua
constatação, segue outra, a de que, certamente, “[...] algo desandou
no meio do caminho” (Sarlo, 2005, p. 180).

Em texto que discute os corpos na rua em aliança e políticas,
Butler (2018) levanta essa mesma perspectiva da resistência
necessária como uma luta coletiva e representativa dos princípios
democráticos pelos quais lutamos. Para ela, uma resistência plural e
corporificada é crucial neste momento, pois, assim, “[...] ela vai
implicar a reunião daqueles que não são passíveis de luta no espaço
público, fazendo da sua existência e da reivindicação por vidas
visíveis a demanda por uma vida anterior à morte, algo exposto de
maneira simples” (Butler, 2018, p. 238, grifo nosso).

Ao refletir sobre a pandemia e a necessária estruturação social
decorrentes do novo padrão de vida imposto de forma drástica e
imediata em fins de 2019 e que se estendeu durante todo o ano de
2020, Zizek (2020, p. 85) afirma que o maior desafio decorrente
deste novo tempo

[...] é o prevalecimento de um novo capitalismo bárbaro: muitos fracos e
idosos serão sacrificados e abandonados à morte, os trabalhadores terão



de aceitar um padrão muito mais baixo de vida, o controle digital de nossa
vida perdurará como uma característica permanente, as distinções de
classe devem se tornar ainda mais que hoje uma questão de vida ou
morte... Quantas das medidas comunistas, que aqueles no poder agora se
veem obrigados a aplicar, permanecerão?

Dos aportes imprescindíveis que em tempos difíceis como este
que estamos a atravessar, é necessário que nos coloquemos como
intelectuais diante desta encruzilhada da vida a criar possibilidades
alternativas para essa ‘teia da vida’ que estamos a tecer. Desta
metáfora tão expressiva, ‘teia da vida’, é fundamental elaborarmos
possibilidades que efetivamente passem pelo reconhecimento de
nossas ações, interações e disseminações que superem as
condições de injustiças, desigualdades e práticas autoritárias como
vemos eclodir no tempo presente.

Augé (2012), em Para onde foi o futuro?, reflete sobre o tempo
presente para responder a essa pergunta que, certamente, não é só
dele, mas também de grande parte da população mundial, e
escrutina múltiplas dimensões da mundialização. Passa por aspectos
simbólicos, científicos e políticos até chegar à reflexão sobre
possíveis causas da crise atual. E, como consequência desse
passeio interessado, aponta-nos uma perspectiva de esperança no
futuro.

E é esta a nossa aposta, na esperança. De esperança no futuro.
Encontramo-nos imersos em ideologias de fim de mundo, em guerras
reais e ameaças imaginárias, na pobreza imensa, em um mar de
abundância que pode ser usufruída por poucos. Silva (2020b, p. 21)
completa: em “[...] tempos críticos, de uma brutalidade e perda de
humanidade do ser humano, precisamos de esperança e de utopia.
Necessário retornar a utopia para podermos construir um mundo
melhor, uma sociedade mais justa e igualitária, econômica e
socialmente”.

Na mesma linha de raciocínio, Harvey (2009) apresenta a
necessidade de desenvolvermos espaços de esperança que nos
coloquem à frente como ‘arquitetos rebeldes’, a saber:

Enquanto nós, arquitetos rebeldes não conhecermos a coragem de nossa
mente e estivermos preparados para dar um mergulho igualmente



especulativo em algum desconhecido, também nós continuaremos a ser
objetos da geografia histórica (como abelhas operárias) em vez de sujeitos
ativos que levem conscientemente ao limite as possibilidades humanas
(Harvey, 2009, p. 334).

Defendemos aqui que, seguramente, os limites das possibilidades
humanas são infinitos em corpos que são sujeitos ou agentes do
processo. Portanto, a linguagem corporal apresenta o maior
potencial expressivo do ser humano no meio social. Ou seja,
compreendemos que os corpos, em suas potencialidades, podem
ser responsáveis, por meio de seus entrelaçamentos culturais, pela
constituição de outra episteme. São, por assim dizer, corpos
capazes de escancarar resistências ao que está posto e mudar /
transformar histórias. Vale ressaltar que, para nós, a realidade
histórica é viva e vivida por por cada um de nós que a tecemos na
‘teia da vida’. Essa realidade histórica é eminentemente corporal.
Então, uma questão que nos move como partícipes da comunidade
científica que produz conhecimento tendo como foco de investigação
a temática do corpo e cultura continua a ser sobre ‘o que pode o
corpo no tempo presente?’, especialmente, neste tempo de
desigualdades e incertezas diante de um contexto pandêmico.

Neste ponto ajuda-nos a compreensão apresentada por Le Breton,
quando aborda as emoções como expressão dos sentimentos e
nesse âmbito capaz de mobilizar os seres humanos a fim de se
tornarem humanos. Para ele, “[...] a existência é um fio contínuo de
sentimentos mais ou menos vivos ou difusos, os quais podem mudar
e contradizer-se com o passar do tempo e de acordo com as
circunstâncias. O gozo do mundo é uma emoção que cada situação
renova de acordo com suas próprias cores” (Le Breton, 2019, p.
137).

Em outro momento o autor, apresenta-nos a perspectiva corporal
do ser e do aprender, desde o momento inicial da vida, pelos
sentidos, pelo corpo:

A criança abre-se a um mundo de sentidos e significados, aprendendo tudo
do seu corpo. “No meio da evidência há o vazio”, escreveu Edmond Jabès,
ou seja, a liberdade, a capacidade de cada um para criar as fronteiras do
mundo em que se pretende viver o mais feliz possível. A condição do ser



humano permanece incompleto, com uma infinita capacidade de, a cada
momento, entregar-se ao mundo. A melhor aquisição da criança não é a de
armazenar o conhecimento, e sim de não ignorar que no mundo, que lhe é
dado, jamais se termina de aprender (Le Breton, 2020, p. 28).

Com essas sinalizações aqui pontuadas que depreendemos como
inclusivas, afirmamos a necessidade de mantermos o debate aberto,
em especial nos temas referentes ao corpo e à cultura no tempo
presente. Um tempo em que, paralelamente ao recuo momentâneo
das ruas para o espaço privado, vivenciamos uma ampliação e
mergulho profundo nas janelas e caminhos virtuais. Uma exigência de
estarmos ligados e imóveis na frente das telas televisivas e
computacionais por longo e exaustivo tempo. Uma ampliação que
exige outras aprendizagens e muitas outras indagações e
questionamentos, até podermos alcançar novamente o espaço da
rua como política dos corpos em alianças, reivindicações, lutas.
Corpos e culturas que resistem.

Por fim ...
Devemos esperançar corpos e culturas com a compreensão

anunciada por Benjamin (2010, p. 119), em sua Tese XIV, de uma
história em construção, “[...] cujo lugar não é formado pelo tempo
homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora”.
Um tempo grávido de possibilidades de que cada instante apresente
uma possibilidade única, em que os espaços de resistência se
tornem revoluções cotidianas nos / dos corpos. Revolução aqui
compreendida não apenas como a locomotiva da história, mas no
sentido apontado por Benjamin (2010) como a capacidade humana
de travar o comboio antes que ele caia no abismo...

Ao refletirmos sobre o tempo presente – em que a humanidade se
encontra fragilizada pelas desigualdades estruturais, pelo
individualismo do mercado, pela crise sanitária somada à crise da
política, por conflitos diversos como o desencadeado pelo
desrespeito às diferentes crenças religiosas, exacerbação de
práticas de racismo, fascismo, machismo –, o corpo, condição
existencial, afetiva, histórica, epistemológica, tem como desafio



superar práticas disciplinares que o atravessam e reencontrar outras
linhas de força, evidenciando seus espaços de luta e de percepções
das emoções, que o motivam e o tornam humano.

Mais do que uma resposta ‘sanitária’ precisamos de uma resposta
humanitária, que possa fincar e estabelecer relações mais solidárias
que ultrapassem a condição individual. Uma postura que avance e
ultrapasse soluções que postulam certa compactação de políticas
individualistas do corpo misturada a um profundo desinteresse pela
vida coletiva.

Seria possível vivermos uma boa vida quando temos um mundo
marcado por contradições sociais e práticas autoritárias, sob a égide
da lógica do capital, da exploração humana, do apagamento e
invisibilização do ser? Estamos nós, corpos, a nos reeducarmos em
novas estratégias de sobrevivências frente a essa realidade? A
educação física e as ciências do esporte, como áreas de
conhecimento que abordam o corpo em movimento (e aqui cabe-nos
ressaltar a compreensão do movimentar para além do conceito
mecânico, mas como corpo simbólico, ético, estético, político,
social), devem se ater a algumas questões: como podemos lidar com
esses diferentes corpos frente aos desafios propostos?

Precisamos entender que somos parte da humanidade e da cultura
humana! Talvez esse seja o nosso grande desafio para pensarmos –
esperançarmos – tanto no contexto pandêmico decorrente do Covid-
19 quanto diante dos desafios pandêmicos de práticas autoritárias,
xenofóbicas, racistas que estamos vivendo em diferentes esferas da
vida social.
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