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Cultura corporal e movimentos
sociais: explorando perspectivas e
possibilidades
Billy Graeff e Caroline Arnaldo Ortiz

Introdução
As lutas sociais pautadas pelos movimentos sociais têm as suas

particularidades, contudo destacamos como elemento unitário o
enfrentamento à lógica social vigente (Tilly; Castañeda; Wood,
2019). Desse modo, a contradição é parte constituinte dos
movimentos sociais, ao serem processo e produto desse tempo
histórico e construído pelos sujeitos desse tempo. Essa
compreensão se faz necessária para o entendimento da construção
dos movimentos sociais na atualidade e a relação dialética entre
esses sujeitos e a realidade concreta.

É importante registrarmos que, segundo Munck (2020), teorias que
possam explicar os movimentos sociais da América Latina ainda
estão sendo construídas e que não há ainda um paradigma que seja
aceito no campo de estudos como unificador. Por sua vez, Rich
(2020) aponta que, pelo menos desde a década de 1990,
movimentos sociais têm se multiplicado na América Latina e que suas
estruturas e estratégias variam relevantemente. Já Chouhy (2020)
assinala que, a partir da ascensão do neoliberalismo à hegemonia
mundial, se assentou a necessidade de buscarmos reinterpretar os
movimentos sociais e seu papel na sociedade, o que corrobora a
posição de distintos autores acerca da necessidade de entendermos
melhor os movimentos sociais no Brasil a partir das diversas e
constantes mudanças nos governos centrais e marés políticas



(Barbosa, 2020; Pahnke, 2020; Spanakos; Rivas, 2020). Assim,
parece-nos necessário localizarmos o tema dos movimentos sociais
no contexto do nosso trabalho.

Destacamos Gohn (2011) para pensarmos sobre os elementos
históricos para a constituição e organização dos movimentos sociais
no Brasil. Nesse contexto, enfatizamos o fim da década 1970 e início
dos anos 1980, período marcado pela oposição dos movimentos
sociais ao regime ditatorial militar ainda vigente. Com o fim da
ditadura, os movimentos sociais passaram por um período de
reorganização, no qual, entre o final dos anos 1980 e início dos anos
1990, foram organizados alguns fóruns, plenárias e encontros
nacionais, com o intuito de se pensar e compreender os problemas
sociais, formas de superá-los, e, assim, a necessidade de se dar
materialidade às lutas sociais (Gohn, 2011).

Esse processo resultou no surgimento de vários movimentos
sociais e o presente capítulo busca compreender as formas como
alguns desses movimentos vivenciam a cultura corporal e como esse
elemento se manifesta no contexto movimentos sociais. Para este
estudo, destacamos os seguintes movimentos sociais: 1) Movimento
dos Trabalhadores Sem-Terra (MST); 2) Movimento Nacional de Luta
por Moradia (MNLM); 3) Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
(MTST); e 4) o Movimento dos Estudantes de Educação Física
(MEEF). Para respondermos ao problema levantado, construiremos
este debate por meio das sínteses elaboradas pelos militantes
desses movimentos. Assim, iniciamos esta construção apresentando
alguns registros e características dos movimentos sociais
destacados para o estudo. Desse modo, destacamos a seguir
algumas particularidades desses movimentos.

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) tem como
marco de surgimento o encontro de trabalhadores rurais na cidade
de Cascavel/PR, em janeiro de 1984. Em janeiro do ano seguinte, foi
realizado o 1º Congresso Nacional do MST. É pertinente destacar
que o MST viria a se tornar “[...] o maior movimento social do país
nos anos seguintes e teria um papel decisivo na incorporação de



trabalhadores rurais precarizados e na formação política desse
contingente” (Oliveira, 2019, p. 35). Nesse mesmo cenário político,

[...] essa conjuntura de precariedade potencializou a ação dos movimentos
sociais que lutam pelo direito à moradia. [...] A luta por habitação, em
especial no meio urbano, pressupõe também o direito à cidade. Essa
concepção ganhou força no Brasil quando os movimentos de luta por
moradia passaram a se articular com outros movimentos sociais (Gomes,
2019, p. 216).

Assim, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) teve
origem no próprio MST no final dos anos 1990, a partir da
necessidade de articulação entre os trabalhadores urbanos e suas
demandas latentes (Oliveira, 2019). E o Movimento Nacional de Luta
por Moradia (MNLM) também surgiu nos anos 1990, porém mais
cedo, durante a realização do I° Encontro Nacional dos Movimentos
de Moradia. “Podemos afirmar, no entanto, que o MNLM toma corpo,
enquanto movimento, ao espacializar-se e territorializar-se através
das grandes ocupações de áreas e conjuntos habitacionais nos
centros urbanos” (Vale; Garcia, 2008, p. 3).

Junto a isso, Oliveira (2011) destaca a necessidade da
compreensão da cidade enquanto um bem universal, buscando a
superação do direito à moradia como uma mercadoria que atende às
necessidades de valorização do capital. Assim, a reforma urbana
pautada por esses movimentos sociais busca o fim da propriedade
privada. Portanto, o “MNLM vem construindo, [...] novas estradas
voltadas à democratização das cidades, uma das principais
bandeiras de luta do movimento, dessa forma em direção contrária à
lógica do capital” (Oliveira, 2011, p. 26).

Por fim, o quarto movimento social a ser destacado é o Movimento
dos Estudantes de Educação Física (MEEF), que também teve sua
origem nos anos 1990, por meio de reunião de centros e diretórios
acadêmicos, reuniões essas que resultaram na criação da Executiva
Nacional de Estudantes de Educação Física (ExNEEF), “[...] entidade
representativa do MEEF, composta por estudantes de diversas
regiões do Brasil, organizados em uma coordenação Nacional e seis
Coordenações Regionais” (Dutra; Pergher, 2011, p. 10). A ExNEEF,
nos últimos anos, tem como uma das principais bandeiras de luta



específica a formação unificada em educação física, mas sempre
relacionando os interesses da classe trabalhadora, por exemplo,
pautando a construção da sociedade socialista.

Os quatro movimentos sociais acima foram escolhidos por conta
da sua representatividade na sociedade e em relação às fatias
sociais junto às quais se desenvolvem. Escolhemos o MST porque
acreditamos que ele representa as lutas dos camponeses e o MTST
e o MNLM porque cremos que estes representam as lutas dos
habitantes mais desprovidos das cidades. O MEEF figura nesse
grupo por conta de sua identificação com as lutas sociais e também
porque poderia oferecer uma perspectiva específica sobre a questão
da cultura corporal. Ressaltamos que, tendo em vista as
particularidades presentes em cada um desses movimentos sociais,
apresentaremos, no decorrer do estudo, elementos de diálogo ao
pensarmos a produção da cultura corporal no interior desses
movimentos.

O outro termo presente na primeira parte do nosso título, além de
movimentos sociais, é cultura corporal. Cultura corporal é um termo
relativamente recente no Brasil (Escobar, 1995) e que vem sendo
amplamente utilizado em diversas áreas, sobretudo nos estudos
acerca da educação física escolar, para permitir se encontrar, sob
uma mesma dimensão, as mais variadas modalidades e atividades
que envolvem o movimento corporal. Podemos encontrar uma das
mais aceitas formulações acerca do conceito no Brasil no livro
conhecido como Metodologia do Ensino da Educação Física, de
autoria de um grupo que preferiu referir-se a si mesmo como o
Coletivo de Autores, quando se refere à educação física como “[…]
uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de
atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança,
ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento
que podemos chamar de cultura corporal” (Coletivo de Autores,
1992, p. 50).

Porém, o uso desse conceito vem motivando diversos debates no
contexto da área da educação física e o próprio conceito vem
evoluindo e sendo adaptado para funcionar em relação aos mais



diferentes campos de estudo. Infelizmente, em razão do foco do
nosso trabalho, não poderemos abordar esses debates e evoluções
aqui. Para nosso estudo, é importante ressaltar que estamos
expandindo o uso do conceito para além da educação física. Assim,
para nós, cultura corporal significa todas as formas de atividades
corporais expressivas performadas por determinado grupo social em
determinado contexto social.

Para além disso, nosso entendimento de cultura corporal também
aceita que “[...] não existe cultura sem corpo” (Taffarel; Escobar,
1987 apud Souza Junior et al., 2011). Assim, usos do corpo de
maneira expressiva também podem vir a ser objeto de nosso estudo,
desde que sejam listados por entrevistados. Um exemplo: andar ao
longo de uma estrada com objetivo prático ou funcional apenas não
necessariamente se configura em uma atividade expressiva. Embora
possa ser objeto de estudos acerca da cultura corporal de um grupo
social, por exemplo, a partir do interesse de uma pessoa que
pesquise formas de deslocamento, não é esse o foco do nosso
estudo. Entretanto, se essa pessoa faz o mesmo percurso
acompanhada de centenas de outras pessoas com o intuito tanto de
se deslocar de um lugar para outro como para fazer visíveis
demandas de seu grupo social, então é desse tipo de atividade que
estamos mais diretamente falando aqui. Afora isso, obviamente,
também estamos interessados em atividades organizadas como
modalidades da cultura corporal: esporte, ginástica, capoeira, lutas,
dança etc.

O elemento da cultura corporal conhecido como esporte tem tido
destaque social pelo menos desde a segunda metade do século
passado. A partir de uma compreensão materialista, ao considerar
que o esporte é parte integrante do atual modelo societário, por sua
vez, o esporte, ao situar-se nessa lógica, pode contribuir para a
manutenção e fortalecimento do atual sistema vigente. Para Melo
(2011, p. 9), os esportes assumem diferentes condições de ramo de
valorização do capital, “[...] estratégia das classes dominantes de
obtenção do consenso dos trabalhadores e objeto de reivindicação
por parte da classe trabalhadora da vivência esportiva, tanto do



espetáculo esportivo, como de condições objetivas de praticar
esportes”. Essa múltipla condição tem como uma de suas principais
materializações os megaeventos como Copa do Mundo e Jogos
Olímpicos; destacamos essas questões, pois são importantes
exemplos de incorporação da lógica neoliberal nos aspectos
relacionados à cultura corporal. A lógica liberal, em sua crise de
1929, teve como uma de suas implicações a diversificação da sua
economia, a qual era pautada unicamente na exportação de alguns
produtos agrários. Essa diversificação se deu em razão de “[...]
algumas frações burguesas frente a ameaças trazidas pelo início de
esboço da socialização da participação política, mesmo que
embrionária do ponto de vista da presença e da organização dos
setores subalternos” (Melo, 2011, p. 83).

Os setores subalternos, os quais os trabalhadores e suas lutas,
logo, os movimentos sociais, compunham e compõem, tinham e têm
os esportes como uma das principais perspectivas e maneiras de
lazer, seja ela como praticante e/ou como espectador. Desse modo,
elementos da cultura corporal fazem parte do cotidiano, desse modo
é difícil encontrarmos pessoas indiferentes a essas manifestações
(Graeff, 2019); junto a isso, o esporte pode ser compreendido “[...]
como um dos fenômenos sociais de maior penetração na vida social
em nosso tempo. A partir de seu percurso ao longo do século XX e
no início do século XXI, os esportes assumem um papel central no
conjunto das práticas corporais” (Melo, 2011, p. 17).

Assim, se agora está claro para o leitor e a leitora do que tratamos
no nosso trabalho, quiçá seja importante também comunicar por que
desenvolvemos este trabalho. Em termos de educação física, já
existe um corpo inicial de estudos em relação aos movimentos
sociais no Brasil (Oliveira Albuquerque et al., 2007; Lavoura, 2016;
Ortiz, 2018), sobretudo porque diversos movimentos sociais
brasileiros fazem funcionar atividades de ensino e aprendizagem
dentro de suas organizações. Porém, pouco conhecemos sobre
como se manifestam as pessoas ligadas aos movimentos sociais a
partir de seu envolvimento e do de seus corpos em distintas
manifestações da cultura corporal e sobre como essas pessoas



apreendem as diversas manifestações da cultura corporal presentes
na sociedade em geral e nos movimentos sociais em particular. Além
disso, menos ainda sabemos sobre como se desenvolveria uma
cultura corporal a partir dos princípios dos movimentos sociais.
Portanto, este trabalho se justifica por ser um trabalho que visa
explorar essa relação pouco conhecida do mundo acadêmico.

Metodologia
No aspecto metodológico e analítico do estudo, pretendemos

avançar no sentido de uma análise crítica da cultura corporal
enquanto elemento que compõe a prática social dos movimentos
sociais. Assim, a perspectiva da qual nos valemos aqui funda-se na
dialética da totalidade concreta (Kosik, 1976), na qual a realidade
torna-se inteligível como unidade dialética entre ‘mundo da aparência’
e ‘mundo real’, na articulação dinâmica entre o geral e o específico.
Desse modo, propomos esboçar uma compreensão da cultura
corporal frente às demandas dos movimentos sociais.

Para isso, não pretendemos traspor a noção de cultura corporal
encontrada em estudos da área da educação física escolar para fora
dela, mas pôr em relevo essa compreensão e as possibilidades de
seus conteúdos, dando destaque ao esporte e suas determinações.
Destacamos que, ao abordarmos essa temática no contexto dos
movimentos sociais, é possível que sejam apresentadas questões
particulares, para além das questões comumente vinculadas à cultura
corporal e ao esporte. De tal modo, para a ação da análise do
estudo, mostra-se necessário identificarmos as formas concretas
das categorias e sínteses aqui colocadas.

Para tanto, como descrito anteriormente, o material para a análise
e construção da resposta ao problema deste trabalho foi coletado
por meio de uma entrevista coletiva em formato de live, em razão do
isolamento social em que estamos vivendo decorrente da Covid-19.
Portanto, para a materialização dessa proposta, contatamos as
direções dos movimentos sociais escolhidos (MST, MTST, MNLM e
MEEF) para que estas nos indicassem uma pessoa com quem



pudéssemos conversar a partir das seguintes perguntas: (a) Quais
são as manifestações da cultura corporal presentes no contexto
desses movimentos?; e (b) Como a cultura corporal pode ser
caracterizada a partir dos princípios dos movimentos sociais?

Nossa análise, então, se deu por meio da análise temática, que é
conhecida como “[...] um método para identificar, analisar e relatar
padrões (temas) nos dados”99 (Braun; Clarke, 2006, p. 79, tradução
do autor). Assim, ao analisarmos os dados coletados, seguindo a
sugestão de Attride-Stirling (2001), inicialmente identificamos os
temas globais, que seriam temas superordenados que abrangem as
principais metáforas nos dados como um todo; depois temas
organizadores, que são temas de ordem intermediária que organizam
os temas básicos em grupos de questões semelhantes; e, por fim,
os temas básicos, que são os temas mais básicos ou de ordem
inferior derivados dos dados textuais, comumente identificados com
os temas globais por meio dos temas organizadores.

Porém, sabemos que “[...] existem diferentes conceptualizações de
um tema − resumos de domínio versus padrões de significado
compartilhado, sustentados por um conceito central baseado em
significado”100 (Braun; Clarke, 2019, p. 593, tradução do autor).
Assim, é importante lembrarmos o leitor e a leitora que o conceito
central aqui é a cultura corporal e que esse conceito permeia e
orienta a coleta e a análise. Além disso, enfatizarmos que, assim
como as autoras, entendemos que “[...] os temas não estão nos
dados, análises pré-existentes, aguardando recuperação”101 (Braun;
Clarke, 2019, p. 593, grifo do autor, tradução do autor), mas que é
nossa análise que os produz.

Agora que as premissas do trabalho e sua metodologia estão
esclarecidas, apresentamos os dados do nosso trabalho
conjuntamente com sua discussão.

Resultados e discussão



Nesta seção, apresentamos os resultados do nosso trabalho,
assim como os discutimos a partir de elementos que apresentamos
na introdução. As perguntas que orientam nosso trabalho e, portanto,
nossa análise são: (a) Quais são as manifestações da cultura
corporal presentes no contexto desses movimentos?; e (b) Como a
cultura corporal pode ser caracterizada a partir dos princípios dos
movimentos sociais? Logo, essas duas preocupações estarão
acompanhando nossa análise ao longo desta seção. Entretanto,
temas mais especificamente relacionados com elementos
apresentados na introdução servirão como balizadores da nossa
narrativa neste trecho do trabalho. Por fim, dizer que, para
protegermos a anonimidade das pessoas (as entrevistadas, daqui
por diante) que cederam suas falas a este trabalho, identificá-las-
emos apenas com os acrônimos referentes aos movimentos sociais
que tais pessoas representam no contexto deste trabalho.

Quando iniciamos a conversa com as entrevistadas, demos-lhes a
possibilidade de abordar livremente o tema selecionado para tal:
‘cultura corporal e movimentos sociais’, como um tema global,
conforme explicado na parte sobre a metodologia do trabalho. Ficou
bastante claro que o tema da cultura corporal não pode ser
considerado um tema prioritário no contexto dos movimentos sociais
neste momento de seu desenvolvimento. Conforme a entrevistada
representando o MTST e sua valiosa franqueza: “[...] confesso que
no início eu me peguei assim: poxa é um tema que não é muito das
nossas pautas” (MTST). Talvez porque, como assinalamos no início
do trabalho, o enfrentamento à lógica social vigente (Tilly;
Castañeda; Wood, 2019) parece ser o tópico mais relevante no
contexto dos movimentos sociais. Entretanto, a reflexão também
apontou que a cultura corporal e o corpo não podem ser
consideradas questões alienígenas aos movimentos sociais. A
síntese desta cogitação inicial pode ser percebida na fala
apresentada abaixo.

[...] para nós eu acho que isso é um tema que ainda não existe muita
reflexão por parte do movimento, dos movimentos populares em si, ao
mesmo tempo que o corpo ele é muito presente na nossa luta, ele é
indissociável, as ferramentas de luta do movimento... é a nossa ferramenta



de luta do movimento, são as nossas ferramentas de trabalho, é a foice, a
enxada. Ao mesmo tempo o nosso corpo também é parte dessa ferramenta
de luta (MST).

Ademais, essa perspectiva é corroborada quando se relatou que,
“[...] entre as muitas formas de luta que o movimento tem, as
marchas, caminhadas, seriam a própria expressão física é parte
dessa luta” (MST, grifo nosso), o que localizaria a cultura corporal
como parte integrante das formas de luta dos movimentos sociais,
mesmo que sem reconhecimento nítido por parte de militantes de
tais movimentos.

Entretanto, formas de manifestação da cultura corporal e seu
papel no conjunto particular de seu acontecimento puderam ser
identificados de maneira mais clara, como, por exemplo, no caso do
futebol, o qual teria, inclusive, servido historicamente como um
espaço de construção de identidades e laços, no caso específico do
MST, pelo menos.

O futebol justamente como uma ferramenta de organização de mobilização
nesse momento. [...] e a partir das leituras que eu fiz, eu fico pensando ...
Como o futebol ocupou esse espaço? Por que o futebol se popularizou?
Como ele ocupava um espaço de reconstrução comunitária? Como ele
ocupava esse espaço de reconstruir os laços comunitários? Que esses
trabalhadores rurais que iam ser operários na cidade, se sentiam
desenraizados e a prática esportiva acabava
construindo e reconstruindo essas identidades forjando
novos laços. Eu acho que o esporte acaba com esse
papel dentro do movimento sem Terra (MST).

Ainda nesse contexto, na esteira do que colocamos acima, outra
entrevistada apoiou essa linha de pensamento dizendo que

[...] esse tema do esporte, da dança, da cultura, eles acabam dentro dos
movimentos sociais e populares não tendo a força ou não se dá importância
devida. Muitas vezes a gente é meio atropelado pela sobrevivência. Nossa
galera está muito ocupada sobrevivendo e tentando dar conta das
demandas básicas e acaba tratando isso como se também não fosse tão
importante, se não fosse necessário, básico também dentro de todas as
pautas de luta (MNLM).

Porém, a mesma entrevistada relatou que, dentro do movimento no
qual milita, “[...] tem algumas experiências de torneios de futebol



tanto feminino como masculino entre ocupações, mas as nossas
experiências mesmo em torno do esporte acabam sendo de lutas
mesmo, de pautas, de reivindicação e resistência” (MNLM). Assim,
nosso trabalho parece apoiar a literatura citada anteriormente
quando afirma que, apesar de mudanças significativas em ambientes
políticos, as pautas dos movimentos sociais permanecem
relativamente inalteradas, assim como suas ferramentas de luta
conservam-se as mesmas (Barbosa, 2020; Pahnke, 2020;
Spanakos; Rivas, 2020), o que, de certa forma, dificultaria ou
inviabilizaria o avanço da organização e do desenvolvimento de tais
movimentos e de pautas não associadas diretamente às lutas
imediatas dos movimentos sociais.

Conforme havíamos explanado anteriormente, a presença da
ExNEEF no conjunto das entidades participantes deste trabalho se
deu tanto por sua propensão a se reconhecer e funcionar como um
movimento social, mas também porque seus objetos e sua área de
atuação são próximos do tema do trabalho. De tal modo, a
entrevistada representando a ExNEEF formulou, de forma mais
sintética e clara, princípios pelos quais a cultura corporal se faria
representar no contexto da ExNEEF, ou melhor dizendo, formulou
acerca de práticas associadas à cultura corporal em que se busca
não focar nas habilidades técnicas.

[...] essas práticas dentro dos nossos momentos, dos nossos encontros
nacionais, aconteceriam no espaço que a gente denomina como práxis. [...]
Poderíamos colocar como práticas então permite-lhe [...] refletir sobre as
relações [...] não se cobra uma habilidade técnica, não cobra tamanho
esforço físico, permitindo a construção (ExNEEF).

Uma reflexão que nos pareceu deveras relevante no contexto do
nosso debate foi oferecida pela entrevistada representando o MTST
acerca da questão de gênero e sua relação tanto com os
movimentos sociais quanto com o tópico da cultura corporal. Esse
seria um tema organizador da nossa análise, entretanto, infelizmente,
esse será um dos assuntos que apontaremos como relevante para
pesquisas futuras. Ao pensar sobre as manifestações da cultura
corporal no contexto dos movimentos sociais, a entrevistada refletiu
em voz alta:



E aí pergunta: Quem caminha? E eu faço uma reformulação: Quem
constrói? [...] A gente tem muito claramente no contexto urbano pelo menos
de Pernambuco, mas eu acredito que se aplica também ao MNLM aos
demais movimentos de luta por moradia urbanos em todo o Brasil, que é a
intensa e majoritária participação das mulheres. [...] Daqui a gente vê que
são as mulheres que lideram o processo de organização, que são
lideranças, que tem a referência. Eu digo isso porque [...] ao assumir novos
papéis de gênero, homens e mulheres, independentemente, a partir da
estrutura de gênero... as mulheres assumem seu papel para dentro, [...]
com isso, normalmente as mulheres que estão na linha de frente, mas são
elas que usufruem menos do lazer. Então, como é que eu não vou falar no
futebol com centralidade? Né! Eu tava pensando, poxa, é tão difícil, né? E aí
eu fui entender, vou pensar poxa, mas será que é porque eu reflito muito
sobre o futebol? Ou é porque o futebol se impõe e tem alguma questão que
se impõe? [...] É o apagamento das culturas tradicionais, o não-
pertencimento (MTST).

Quando passamos a dialogar com as entrevistadas acerca de
como a cultura corporal pode ser caracterizada a partir dos
princípios dos movimentos sociais, identificamos um limite da área.
Os debates ainda não chegaram à área acadêmica, conforme
apontamos na introdução do trabalho, mas também não têm se dado
no contexto dos movimentos. Como exposto abaixo, essa é uma
lacuna a ser explorada.

Eu acho que falta nos nossos movimentos na verdade, uma autocrítica,
uma percepção, eu não eu acho que nós ainda não chegamos ainda a uma
reflexão sobre a relação entre os movimentos e o movimento dos nossos
corpos nessa relação, como isso faz parte da nossa luta. Ela tá presente,
mas a gente não tem refletido sobre isso de muitas maneiras (MST).

Porém, o debate também produziu interessantes reflexões sobre,
por exemplo, como os princípios dos movimentos sociais dialogariam
com a construção consciente de uma cultura corporal associada aos
movimentos sociais:

O eu quero dizer é que de alguma maneira também está libertando o corpo
através do trabalho, mudando a forma com que você trabalha, [...] para
refletir também na maneira como você vai praticando os jogos, na maneira
como você vai entendendo essas práticas, não como um privilégio. mas
entender como direito, então você tem direito a dançar, você tem direito a
jogar, você tem direito a praticar capoeira, isso é parte da sua identidade.
Esse processo de emancipação humana [...] tem que se dar conta de todas
as dimensões da vida, ela não pode ficar restrita ao trabalho, à produção de
alimento. Passa também pela forma como a gente se relaciona com o



próprio corpo, como a gente se relaciona com os demais membros da
nossa comunidade, dessa comunidade ampliada[...] (MST).

Além disso, exemplos práticos de como e por que a cultura
corporal poderia ser apropriada pelos movimentos sociais surgiram.
O exemplo abaixo parece ser ilustrador de uma possibilidade
concreta que pode servir tanto como exemplo aqui assim como
objeto de futuras pesquisas.

Porque a cidade hoje não pertence à classe popular, as pessoas estão
desterritorializadas de fato. [...] então por que o futebol acaba assumindo
essa centralidade? Porque de alguma forma é um espaço de atenção, um
espaço de socialização. [...] A gente teve uma experiência aqui muito
interessante: a Copa da Resistência [...] uma iniciativa que a gente buscou
entender o futebol, a copa do mundo e também o significado do futebol
enquanto um instrumento de resistência, enfrentamento ... problemas que a
gente vinha, que a gente tem enfrentado. Na Copa da Resistência, a gente
levou para mais ou menos dez comunidades discussões sobre o papel do
futebol como instrumento de transformação popular e de alguma forma o
futebol ele é extremamente representativo, pelo menos para mim, para fazer
o debate sobre movimento (MTST).

Por fim, uma das entrevistadas deu vívidos indícios de que existe
pré-disposição dos movimentos sociais para que os temas aqui
levantados sejam explorados por pessoas da área no contexto dos
movimentos sociais. De maneira profunda, a entrevistada coloca que
o simples fato de que existe uma possibilidade material de que algo
aconteça não garante que tal fenômeno venha a se dar. Então, a
construção de uma cultura corporal ‘dos’ movimentos sociais não
existirá apenas porque se tomou a consciência de que seria possível
fazê-lo. Assim, por outro lado, a entrevistada também coloca um
desafio àquelas da área do esporte e da educação física que
buscam a transformação social e se identificam ou se identificariam
com os movimentos sociais e suas lutas. Encerramos esta seção do
trabalho com tal fala e esse chamado.

[...] agora da mesma forma que na política a gente não chega à consciência
de forma imediata, espontânea: não basta a gente saber que tem
concentração de terra para decidir lutar pela terra, a gente saber que tem
especulação imobiliária para decidir lutar pela moradia. Nesse sentido eu
acho que o direito a essa corporalidade não acontece de maneira
espontânea. [...] Aí que o pessoal da educação física pode estabelecer essa
ponte com os movimentos populares, né, espontaneamente a gente não vai



perceber que a gente tem direito, a gente precisa construir esses espaços,
eu acho que a gente pode estabelecer pontes, estabelecer essas parcerias.
[...] A gente entende que o campo deva ser um lugar de vida digna, então
tudo que tomar esse espaço de vida, de políticas públicas e direitos, [...]
tudo para construção desse projeto é bem-vindo e aí nesse sentido que a
gente se coloca à disposição do grupo de trabalho, dos profissionais...
(MST).

Considerações finais
Nossas considerações finais se baseiam nos resultados

apresentados acima e nas discussões que permearam o trabalho a
partir dos elementos exibidos na introdução. Inicialmente, fazemos
uma consideração acerca desta primeira aproximação nossa com o
tema específico da cultura corporal nos/dos movimentos sociais. Em
segundo lugar, refletimos sobre o espaço e o lugar da cultura
corporal no contexto dos movimentos sociais. Em terceiro lugar,
discutimos os limites da pesquisa. Em quarto lugar, apresentamos
reflexões sobre como este trabalho pode servir como inspiração para
pesquisas futuras.

Assim, em primeiro lugar, como havíamos exposto na introdução
do trabalho, elementos da cultura corporal fazem parte do cotidiano,
desse modo, é difícil encontrarmos pessoas indiferentes a essas
manifestações (Graeff, 2019), e no caso dos movimentos sociais não
parece ser diferente. Portanto, nossa primeira consideração é
acerca do reconhecimento de que existe uma cultura corporal ‘nos’
movimentos sociais. Entretanto, de acordo com os resultados
apresentados acima e sua discussão, avanços teóricos e práticos
nesse campo são raros e a construção de uma cultura corporal ‘dos’
movimentos sociais seria vista com interesse e afinidade pelos
movimentos sociais.

Em segundo lugar, apesar de os resultados deste trabalho
apontarem que a cultura corporal e o corpo não podem ser
considerados questões alienígenas aos movimentos sociais, o
espaço e o papel dessa cultura corporal e do debate sobre o corpo
nos movimentos sociais recebem baixa estatura hierárquica nas
pautas dos movimentos sociais, aparentemente, porque o



enfrentamento à lógica social vigente (Tilly; Castañeda; Wood, 2019)
parece ser o tópico mais relevante no contexto dos movimentos
sociais, e a própria luta produzida nesse enfrentamento e as
condições reais de vida das pessoas que dão vida a esses
movimentos impedem que o debate avance.

Em terceiro lugar, apresentamos os limites da pesquisa. Esses
limites, conforme nossa avaliação, se referem ao escopo da nossa
‘amostra’ e da nossa coleta. Apesar de ser um conjunto
extremamente qualificado de militantes, nosso grupo de
entrevistadas se restringia a quatro pessoas. Assim, reconhecemos
que há muito que se explorar inicialmente sobre as perspectivas de
militantes de movimentos sociais acerca do tema deste trabalho.
Também reconhecemos que nossa ideia inicial de realizar uma
conversa única com as quatro representantes dos movimentos
sociais terminou por reduzir o tempo de fala de cada uma das
entrevistadas. Assim, por exemplo, não produzimos muitos temas
básicos (ver metodologia - exemplos mais simples, diretos, objetivos)
na nossa análise.

Em quarto lugar, apontamentos para pesquisa futura. Ficou claro
que sequer levantamentos mais sistemáticos e abrangentes sobre as
formas de manifestação da cultura corporal no contexto dos
movimentos sociais estão à disposição tanto dos movimentos quanto
da área acadêmica que se interessa pelo tema. Assim, pesquisas
futuras podem se preocupar em oferecer ao conjunto literário da
área tais levantamentos. Dada a constituição popular e participativa
de grande parte dos movimentos sociais no Brasil, pesquisas em que
a preocupação com os ‘sujeitos’ ultrapasse a ‘coleta de dados’, ou
seja, metodologias de pesquisa como pesquisação e outras,
participativas e abertas, podem ser mais produtivas que
metodologias mais ‘distantes’. Afora isso, a questão de gênero e sua
relação tanto com os movimentos sociais quanto com o tópico da
cultura corporal parecem ser um assunto candente e propício à
aproximação por pesquisadores da área, conforme apontado nos
resultados a partir da fala de uma das entrevistadas.



Por fim, lembrar ao leitor e à leitora que este é um trabalho inicial e
que pesquisas futuras devem aprofundar e tornar mais abrangentes
aportes teóricos e arrolamentos de dados acerca do tema da cultura
corporal e do corpo no contexto dos movimentos sociais,
aproximando a área da educação física aos estudos dos movimentos
sociais, a qual é considerada uma das mais importantes e férteis das
ciências sociais e humanas contemporaneamente (Della Porta, Diani,
2015, 2020; Tilly; Castañeda; Wood, 2019).
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