
 
 

Práticas Corporais em tempos de distanciamento social e coronavírus  

Nota Técnica 3 - GTT Escola do CBCE 

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), por meio da sua Direção 

Nacional e dos seus 13 Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), tem proposto um 

processo comunicativo de reflexões e esclarecimentos sobre as práticas corporais em 

tempos de distanciamento social e coronavírus. A terceira nota técnica dessa série de 

publicações é do GTT 5 – Escola. 

 

O GTT escola do CBCE manifesta total apoio às orientações sanitárias da 

Organização Mundial da Saúde e da comunidade científica nacional e internacional. Em 

especial destaque, a necessidade urgente do isolamento social. Tal medida é fundamental 

ao achatamento da curva de expansão da pandemia da COVID-19, como já tem sido  

demonstrado em estudos recentes sobre a evolução da doença na China e na Europa. 

Portanto, reafirmamos nossa postura a favor da vida, que ao seu curso, não pode e não 

deve estar desconectada do que há de mais avançado na produção científica no campo 

da saúde coletiva. Por um lado, neste quadro de afastamento físico dos ambientes 

escolares, nos posicionamos frontalmente contrários à instauração de medidas que 

venham substituir o ensino presencial pela Educação à Distância, modalidade que tem 

seu status próprio, não podendo substituir a presencial, ainda que esta última possa 

recorrer a meios digitais como ferramenta metodológica e não na forma de oferta. Por 

outro lado, a restrição do espaço de convívio social ao ambiente doméstico, ao menos 

para aqueles que pertencem a extratos sociais mais privilegiados e podem usufruir de 

condições mínimas para adotar medidas necessárias para preservação da saúde, abre 

também possibilidades de acesso ao conhecimento e experimentação da pluralidade de 

práticas corporais codificadas e re-codificadas ao longo da história da humanidade. 

Esse conhecimento pode favorecer a vivência de momentos de socialização dessas 

práticas, seja por meio da reprodução de jogos e brincadeiras que cabem nesses espaços, 

seja experimentando modificações e adaptações, seja, ainda, refletindo sobre essas 

práticas. Porém, como toda produção humana, os ambientes virtuais são dotados de 

ambiguidades e podem servir a interesses diversos e antagônicos em relação à 

manutenção ou superação das formas históricas de dominação que estão na raiz de 

inúmeros problemas sociais. Importante destacar que o GTT Escola do CBCE aponta 

que usufruir das citadas possibilidades tecnológicas expõe limitações e riscos que 

precisam ser considerados. O acesso à rede mundial de computadores não é, nem de 

longe, universal. A camada social menos favorecida economicamente nem sempre conta 

com computadores, tablets, smartphones e demais aparelhos para estabelecer interação 

com o mundo virtual. Quando os tem, uma outra restrição é acesso a serviços de internet 

banda larga que os permitam interagir. De qualquer forma, a que se considerar que os 

professores de Educação Física podem desempenhar papel relevante na divulgação, por 

meio dos recursos digitais, de conhecimentos acerca do universo de práticas corporais 

que são, junto com outros elementos culturais, expressão de saberes, valores e ludicidade 

dos povos. Isso, sem perder de vista o enfrentamento ao risco dessa experiência servir 

como regra, especialmente nas escolas particulares, e muito menos impulsionar 



 
 

narrativas que defendem o “ensino doméstico” como solução aos “problemas de 

qualidade da educação”, sobretudo, como instrumento de evitar o insustentável 

argumento da “doutrinação” em ambiente escolar. A nosso ver, a instauração de 

medidas de substituição do ensino presencial pelo à distância aprofunda as já existentes 

desigualdades dos processos de ensinar e apender, radicalizando, com isso, a lógica 

perversa de uma educação para os pobres (“dos outros”) e outra para os ricos. 
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