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PROGRAMA DISCIPLINAR

EMENTA: Corpo: um objeto nas fronteiras do saber. O corpo infantil e sua educação
como projeto societário. Corpos livres, corpos em movimento: o governo dos corpos
como problema de Estado. A educação integral da criança: limiar da/para a educação do
corpo na modernidade. O corpo dos meninos e meninas do Brasil (e sua educação) no
entrecruzamento  do  debate  político  e  pedagógico  brasileiros.  A ginástica/educação
física,  a higiene e a psicomotricidade como políticas públicas de educação do corpo
infantil na escola. Programas de ensino e currículos da escola elementar: dispositivos de
educação do corpo na escola. 

METODOLOGIA: Deverá  sustentar-se  pela  participação  nas  aulas,  a  qual  deverá
evidenciar leitura e problematização dos textos pressupondo-se atividade de reflexão e
debate. A metodologia deverá privilegiar o trabalho de estudo e interpretação de fontes
documentais, particularmente de documentos históricos. 

AVALIAÇÃO: Participação nas aulas, apresentação de seminário e produção de artigo
cientifico (ao final da disciplina) que deverá dialogar com as discussões realizadas nas
aulas a partir da bibliografia trabalhada.

CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO
Unidade I – (05 semanas)

Corpo: qual objeto esta palavra nomeia? O quê se educa ao educar corpos infantis?
Como se educam os corpos das crianças? O corpo infantil e sua educação como projeto
societário. Corpos livres, corpos em movimento: o governo dos corpos como problema
de  Estado.  A educação  integral  da  criança:  limiar  da/para  a  educação  do  corpo  na
modernidade. 

UNIDADE II (04 semanas)
O corpo dos meninos e  meninas  do Brasil  (e sua educação) no entrecruzamento do
debate político e pedagógico brasileiros no século XX. A ginástica/educação física, a
higiene e a psicomotricidade como políticas públicas de educação do corpo infantil na
escola.  



UNIDADE III (06 semanas) – SEMINÁRIOS 
Estudo de programas de ensino e currículos* da escola elementar como dispositivos de
educação do corpo na escola. Avaliação da disciplina. 

*Serão  estudados  programas  de ensino  e/ou  currículos  atuais  e  históricos  da  escola
elementar. 
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Unidade II – 
7ª semana: Discursos e imagens sobre/do o corpo dos brasileiros: do índio Peri ao cow-
boy urbano.

8ª,  9ª  e  10ª  semanas:  O  corpo  das  crianças  brasileiras  (e  sua  educação)  no
entrecruzamento do debate político e pedagógico-científico brasileiros.

Unidade III – 
11ª e 12ª semanas - A higiene e psicomotricidade como políticas públicas de educação
do corpo. 



13ª e 14ª semanas -A educação do corpo na escola: um olhar para os programas de
ensino e currículos da escola elementar.  

15ª semana: Recortes temáticos possíveis para pesquisar a educação do corpo.
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CRONOGRAMA DE AULAS

AULA  1:  Na  parte  inicial  da  aula,  apresentação  da  docente  e  dos  estudantes.
Apresentação e discussão do programa disciplinar.
 Segunda parte: Corpo: um objeto nas fronteiras do conhecimento.

AULA 2: Práticas Corporais e Cultura Corporal: apropriações conceituais em distintos
campos de saber. É possível realizar uma história do corpo?

AULA 3: Recortes temáticos possíveis para pesquisar a história da educação do corpo. 

AULA 4: Preparação de seminários

AULA 5: Seminário O corpo e o poder em Michel Foucault: disciplina e biopolítica.

AULA 6: Seminário Corpo e civilização em Norbert Elias: controle do comportamento
e individualização.

AULA 7:  Seminário  Corpo e  higiene  em Georges  Vigarello:  as  transformações  nos
cuidados com o corpo.

AULA 8: Seminário Corpo e trabalho em Karl Marx: a maquinaria e a grande indústria

AULA 09: Seminário O corpo e a cidade em Richard Sennett:  a carne e a pedra na
sociedade ocidental.

AULA 10:  O corpo e a maquinaria escolar. Educação, corpo e construção da nação:
funções e papéis da escola primária no Brasil. Educar crianças rústicas: escola primária,
civilização e progresso.

AULA 12: Federalismo, republicanismo e escola primária: os impactos na difusão da
escolarização  elementar  sobre  o  corpo  dos  brasileiros,  especialmente  nas  regiões
periféricas.  Escola primária em Goiás: acordos e divergências entre poder estadual e
poder local

AULA 13:. Memória e história da escola primária em Goiás: limites e possibilidades.
Mapeamento de indícios e sinais da educação do corpo em fontes textuais e fotográficas
da cultura escolar da escola primária goiana procurando identificar: 1) as dimensões da
disciplina escolar sobre o corpo infantil

AULA 14: Mapeamento de indícios e sinais da educação do corpo em fontes textuais e
fotográficas da cultura escolar da escola primária goiana procurando identificar: 1) a
arquitetura, o espaço, os tempos e o mobiliário escolares como dispositivos de educação
dos  corpos;  2)  a  educação  corporal  mediada  por  disciplinas/atividades/práticas
curriculares  (trabalhos  manuais,  civilidade/urbanidade,  educação  física,  esportes,
recreação, psicomotricidade). 

AULA 15: Avaliação da disciplina. Discussão sobre texto final.




