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RESUMO

Assumindo o caráter contraditório da educação na sociedade capitalista, este trabalho tem como objetivo 
discutir  os  limites  e  as  possibilidades  da  universidade  na  realização  de  uma  formação  crítica  e 
emancipatória.  Para  tanto,  toma‐se  como  referência  duas  dimensões  fundamentais  da  práxis  social 
humana sobre as quais o capital exerce controle direta ou  indiretamente na perspectiva de realizar sua 
reprodução  ampliada,  quais  sejam:  o  corpo  e  o  tempo.  A  necessidade  de  discuti‐las  se  concretizou, 
sobretudo,  a  partir  do  trabalho  de  campo  de  duas  pesquisas  acadêmicas,  em  que  tais  dimensões  se 
apresentaram  como  potencialmente  elucidativas  do  caráter  contraditório  da  formação  universitária, 
apontando  para  o  antagonismo  irreconciliável  entre  a  práxis  pedagógica  que  se  postula  crítica  e 
emancipatória  e  a  racionalidade  neoliberal  que  instaura  novas  formas  de  disposições  subjetivas  e  de 
intensificação da exploração econômica. Buscamos, destarte, compreender e tensionar a constituição do 
sujeito e das relações que emergem no  interior da sociedade capitalista, modo de produção dominante 
pautado  na  lógica  calculista  e  utilitária  do  trabalho  alienado;  lógica  esta  que,  ao  alienar  os  corpos 
(controle e disciplina) e o tempo (quantificação e homogeneização), constitui o fundamento para todas as 
formas  de  experiência  social,  incluindo  a  formação  na  universidade,  instituição  social  submetida,  por 
diferentes  mediações,  às  determinações  e  contradições  do  capital.  Nesse  sentido,  as  entrevistas 
(professores  e  estudantes),  bem  como  as  observações  etnográficas  (aulas  e  reuniões 
pedagógicas/administrativas  em  diferentes  cursos  de  duas  universidades  públicas),  realizadas 
evidenciaram, entre outros aspectos: a experiência temporal como a de um tempo acelerado/atarefado, 
experiência  contraditória  da  urgência  de  um  futuro  indeterminado,  produzindo  assim  uma  vida 
frequentemente permeada de meios e esvaziada de fins – esse tempo apressado/quantificado do relógio 
é um dos motivos de  sofrimentos ao  longo da  formação e da vida dos  sujeitos do processo educativo, 
viver  torna‐se  uma  incessante  batalha  contra  uma  agenda  sobrecarregada;  a  disposição  e mobilização 
controlada e disciplinada dos corpos nas aulas, bem como um espaço pedagógico regulado e fragmentado 
–  há  uma  tendência  à  naturalização  da  organização  e  da  ocupação  deste  espaço,  por  exemplo,  na 
disposição de carteiras, mesas e cadeiras, nas formas de se sentar ou de circular pelas aulas, nos modos 
regulados e fragmentados de se relacionar e se afetar entre os sujeitos do processo educativo. A reflexão 
sobre  os  dados  possibilitou,  portanto,  a  ampliação  da  compreensão  das  formas  de  alienação  (e  sua 
naturalização) na formação universitária, submetida à organização tecnocrática do espaço pedagógico e à 
fragmentação  e  aceleração  do  tempo  do  trabalho  docente  e  das  possibilidades  de  aprendizagem  dos 
estudantes. No âmbito dessa formação, essas duas dimensões fundamentais da práxis social humana não 
são meros suportes para o intelecto, mas estruturas físicas e simbólicas determinadas e determinantes do 
processo  educativo.  Necessitamos,  pois,  atuarmos  no  sentido  da  superação  das  formas  alienadas  de 
controle e mobilização dos  corpos e do  tempo nos espaços pedagógicos  a  fim de  constituir uma nova 
compreensão  da  temporalidade,  dos  limites  dos  corpos  e  das  relações  sociais  se  desejamos  realizar 
concretamente uma formação universitária crítica e emancipatória. 
 
Palavras‐chave: corpo; tempo; formação universitária; práxis pedagógica; neoliberalismo. 
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Resumo: 
 

Assumindo o caráter contraditório da educação na sociedade capitalista, este trabalho tem 
como objetivo discutir os limites e as possibilidades da universidade na realização de uma 
formação crítica e emancipatória. Para tanto, toma-se como referência duas dimensões 
fundamentais da práxis social humana sobre as quais o capital exerce controle direta ou 
indiretamente na perspectiva de realizar sua reprodução ampliada, quais sejam: o corpo e o 
tempo. A necessidade de discuti-las se concretizou, sobretudo, a partir do trabalho de campo 
de duas pesquisas acadêmicas, em que tais dimensões se apresentaram como potencialmente 
elucidativas do caráter contraditório da formação universitária, apontando para o 
antagonismo irreconciliável entre a práxis pedagógica que se postula crítica e emancipatória e 
a racionalidade neoliberal que instaura novas formas de disposições subjetivas e de 
intensificação da exploração econômica. Buscamos, destarte, compreender e tensionar a 
constituição do sujeito e das relações que emergem no interior da sociedade capitalista, modo 
de produção dominante pautado na lógica calculista e utilitária do trabalho alienado; lógica 
esta que, ao alienar os corpos (controle e disciplina) e o tempo (quantificação e 
homogeneização), constitui o fundamento para todas as formas de experiência social, 
incluindo a formação na universidade, instituição social submetida, por diferentes mediações, 
às determinações e contradições do capital. Nesse sentido, as entrevistas (professores e 
estudantes), bem como as observações etnográficas (aulas e reuniões 
pedagógicas/administrativas em diferentes cursos de duas universidades públicas), realizadas 
evidenciaram, entre outros aspectos: a experiência temporal como a de um tempo 
acelerado/atarefado, experiência contraditória da urgência de um futuro indeterminado, 
produzindo assim uma vida frequentemente permeada de meios e esvaziada de fins – esse 
tempo apressado/quantificado do relógio é um dos motivos de sofrimentos ao longo da 
formação e da vida dos sujeitos do processo educativo, viver torna-se uma incessante batalha 
contra uma agenda sobrecarregada; a disposição e mobilização controlada e disciplinada dos 
corpos nas aulas, bem como um espaço pedagógico regulado e fragmentado – há uma 
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tendência à naturalização da organização e da ocupação deste espaço, por exemplo, na 
disposição de carteiras, mesas e cadeiras, nas formas de se sentar ou de circular pelas aulas, 
nos modos regulados e fragmentados de se relacionar e se afetar entre os sujeitos do processo 
educativo. A reflexão sobre os dados possibilitou, portanto, a ampliação da compreensão das 
formas de alienação (e sua naturalização) na formação universitária, submetida à organização 
tecnocrática do espaço pedagógico e à fragmentação e aceleração do tempo do trabalho 
docente e das possibilidades de aprendizagem dos estudantes. No âmbito dessa formação, 
essas duas dimensões fundamentais da práxis social humana não são meros suportes para o 
intelecto, mas estruturas físicas e simbólicas determinadas e determinantes do processo 
educativo. Necessitamos, pois, atuarmos no sentido da superação das formas alienadas de 
controle e mobilização dos corpos e do tempo nos espaços pedagógicos a fim de constituir 
uma nova compreensão da temporalidade, dos limites dos corpos e das relações sociais se 
desejamos realizar concretamente uma formação universitária crítica e emancipatória. 
 
Palavras-chave: corpo; tempo; formação universitária; práxis pedagógica; neoliberalismo. 
 

  

 

Corpo e tempo. Duas dimensões fundamentais da práxis social humana sobre as quais 

o capital exerce controle direta ou indiretamente na perspectiva de realizar sua reprodução 

ampliada e que são o objeto de discussão desse trabalho. Considerando o neoliberalismo não 

apenas como uma política econômica, mas também como um modo de vida, voltamo-nos 

para a formação universitária a partir dessas duas categorias, buscando compreender sua 

constituição social, como são trabalhadas na universidade e quais suas implicações 

pedagógicas. A necessidade de discuti-las se concretizou, sobretudo, a partir do trabalho de 

campo de duas pesquisas acadêmicas, em que corpo e tempo emergiram como dimensões 

potencialmente elucidativas para a compreensão da experiência formativa universitária, 

ampliando, assim, o leque de argumentos que sustentam o antagonismo irreconciliável entre a 

práxis pedagógica que se postula crítica e emancipatória e a racionalidade neoliberal que 

instaura novas formas de disposições subjetivas e de intensificação da exploração econômica. 

 Para fundamentar essa discussão, a primeira parte do texto tece reflexões sobre a 

racionalidade neoliberal e a universidade como instituição social. Em seguida, as duas 

pesquisas acadêmicas são apresentadas. Na primeira, uma etnografia da aula universitária, o 

corpo emergiu como uma categoria empírica a partir das observações de aulas em uma 

universidade pública; na segunda, inserida no campo de formação de professores, o tempo se 

coloca como uma categoria fundamental na organização e na vivência dos processos 

formativos. Por fim, discute-se como a reflexão sobre o corpo e o tempo pode ajudar na 
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ampliação das possibilidades pedagógicas para além da racionalidade neoliberal, a fim de 

avançar na realização de uma formação universitária crítica e emancipatória. 

 

A racionalidade neoliberal e a universidade: entre a práxis social e a práxis pedagógica 

 

De início, pensemos com Fontes (2010a, s/p.) que o 

capital baseia-se na permanente ampliação e exasperação de uma certa 
forma de vida social específica – a disponibilização massiva, 
tendencialmente atingindo toda a população, dos seres singulares 
convertidos em necessidade objetiva e em disposição subjetiva unilateral 
para a venda de força de trabalho sob quaisquer condições, base social para 
que um mercado “econômico” supostamente livre possa se generalizar. A 
expropriação massiva é, portanto, condição social inicial, meio e resultado 
da exploração capitalista. 

A autora argumenta que essa cadeia internacional de concentração alucinada e 

circulação descontrolada de capital e de exploração massiva dos trabalhadores acirra as mais 

variadas contradições do capital, gerando crises permanentes e estruturais. Essa situação só se 

realiza sob “enormes e crescentes sofrimentos sociais e ambientais”, ou seja, 

“comprometendo o futuro da integralidade da vida social” (2010a, s/p.). Fontes ressalta, 

ainda, o fato de que no âmbito desta situação social de mercantilização generalizada, 

inclusive da vida, as diferentes populações (expropriadas) necessitam sobreviver de alguma 

forma, e o resta fazer, logicamente, no próprio mercado e demandando “empregabilidade”, 

quer dizer, possibilidade de venda de força de trabalho.  

Essa tendência de intensificação da exploração e expropriação do trabalho, de modo a 

produzir a mercantilização implacável de toda sociedade (incluindo a própria vida) foi 

anunciada por Marx nos seus Manuscritos Econômico-Filosóficos. Em suas palavras: 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se 
torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. Com a 
valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na mesma medida em que produz, de fato, 
mercadorias em geral (MARX, 2009, p. 80). 

Essa perspectiva não só foi corroborada como também aprofundada ao longo dos 

séculos XIX e XX, mantendo-se absolutamente real neste início do século XXI. A crise que 

vivemos desde 2008 não evidenciou uma tendência de desaparecimento do neoliberalismo 

(forma privilegiada de realização do capital a partir dos anos 1970/80), muito pelo contrário, 

explicita a compreensão da crise como modo de governo. Como consequência, tal crise 
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apareceu às classes dominantes como uma oportunidade inesperada e fez surgir um sistema 

de normas e instituições que comprime as sociedades como um nó de forca, em especial com 

o fortalecimento da ordem jurídica (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Entendemos o neoliberalismo, com Dardot e Laval (2016, p. 17), não apenas como 

uma ideologia, um sistema econômico, mas como um sistema normativo que produz uma 

forma de existência, cuja característica principal é a generalização da concorrência como 

norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. Assim, os autores franceses 

concebem o neoliberalismo como “o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que 

determinam um modo de governo dos homens segundo o princípio universal da 

concorrência” que, antes de qualquer coisa, se organiza como uma racionalidade estruturante 

e organizadora do modo de vida das sociedades que seguem o caminho da modernidade.  

Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de 
competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em 
luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o 
modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais 
profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber-se a si mesmo a 
comportar-se como uma empresa. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 16) 

 A produção dessa subjetividade empresarial, baseada na competição, produz 

indivíduos “livres” das tradições e as estruturas coletivas, portanto, que precisam se 

autorreferenciar a partir de uma ideia de sujeito plenamente consciente (responsabilização) e 

consciente dos riscos de suas escolhas. Assim, o desempenho se coloca como uma dimensão 

fundamental desse sujeito, exclusivamente de sua alçada, gerando intensificação e aceleração 

da vida em todas as suas dimensões, inclusive, com estimulação intensiva das pulsões e de 

ilusão de gozo. Como não poderia ser diferente, esse modo de viver gera patologias diversas, 

que perpassam desde questões de sofrimento no trabalho e autonomia contrariada, à corrosão 

da personalidade e depressão generalizada, esta evidenciada nas taxas crescentes de suicídio, 

sobretudo, entre os jovens. 

Ora, de uma maneira ou de outra, as trabalhadoras e os trabalhadores da educação 

superior (terceirizados de todas as categorias, servidores técnico-administrativos, professores-

pesquisadores etc.) são constituídos nesse jogo de exploração e subjetivação neoliberal, e 

as/os futuras/os profissionais de nível superior, formadas/os nas universidades, participarão 

ou da massa diretamente expropriada ou da fatia organizadora e supervisora de processo de 

exploração, fatia que não deixa de ser explorada a seu modo pelos capitalistas, 

principalmente no escopo da produção dessa subjetividade empresarial. Além disso, parte 

das/os formadas/os no ensino superior, se já não estão inseridas/os nesse mercado de trabalho 

precarizado (principalmente se pensarmos naquelas/es estudantes, especialmente no ensino 
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privado, que além de estudar também trabalham), terão sua atividade profissional iniciada 

nesse contexto, tanto como objetos de exploração intensificada do capital, quanto como na 

gestão/supervisão, em algum nível, dessa mesma exploração. 

Deste modo, a formação universitária (ou superior) só ganha verdadeiro sentido 

quando compreendida a instituição social universidade (ou as demais instituições de ensino 

superior) e sua forma de inserção na sociedade capitalista neoliberal, de sorte que somente 

assim o trabalho docente pode ser conhecido em suas múltiplas determinações. Diante disso, 

buscamos entender a universidade na perspectiva de Minto (2014), o qual procura 

compreender a dinâmica do desenvolvimento da educação superior brasileira na 

particularidade do capitalismo no Brasil, o que significa, antes de tudo, pensar por meio da 

dialética universal-particular-singular, acreditando que o modo de produção capitalista (como 

tendência universal) se constitui na formação social singular brasileira sob condições 

históricas concretas e determinadas, ou seja, sob condições particulares, as quais 

tangenciamos anteriormente. 

Minto caracteriza a atual configuração da educação superior (e da universidade) no 

Brasil fazendo-o na tentativa de escapar de certas idealizações, as quais são divididas pelo 

autor entre as críticas, que tencionam fazer da universidade algo para o qual ela nunca foi 

preparada, e as conservadoras, que idealizam a universidade exatamente para destruí-la e 

substituí-la por outra universidade não menos idealizada e ainda mais organicamente ligada 

aos interesses das classes dominantes. Desta feita, Minto (2014, p. 364-5) acredita que a 

educação superior brasileira é multifacetada, fragmentada, destituída de uma organização 

sistêmica, deveras privatizada e repleta de instrumentos eficazes de controles estatais e 

mercantis, sendo que atende a um conjunto de funções, quais sejam: 

a) formação/titulação de FT (força de trabalho) em diferentes níveis: da 
FT de baixo custo, formada precariamente, à preparação de quadros para 
gerir as atividades do capital (“mercadoria-educação”), bem como para a 
inovação nos termos da lógica heterônoma de produção e transmissão de 
conhecimentos; 
b) função serviço (a “educação-mercadoria”), na qual ela própria, sua 
organização e seus resultados, são atividades lucrativas, comodificadas, 
tendendo a se “internacionalizar”, eufemismo utilizado na tentativa de 
justificar a mundialização dos negócios educacionais; 
c) modificação dos padrões históricos de “valorização” do ensino 
superior à medida que este nível de ensino se expande (a pós-graduação 
deprime o custo da FT graduada, que deprime a não graduada e assim 
por diante); ou seja, a expansão “massificada” do ensino superior 
funciona como mecanismo de controle do custo da FT no mercado; 
d) promoção do privatismo como  critério da pesquisa científica 
realizada nas universidades estatais, com suporte de recursos públicos e, 
eventualmente, do  capital privado, que, no entanto, fica com os 
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benefícios dos resultados produzidos no complexo formado pelo circuito 
da inovação; 
e) de atrelamento direto e  indiscriminado das atividades mantidas pelo 
Estado com o capital privado; os campi das universidades e as atividades 
ali realizadas tornam-se, elas próprias, apropriáveis pelo capital, 
movimentando importantes nichos de mercado: editorial, informático, 
construção civil, consultorias e, com as terceirizações, outros serviços 
como a segurança, os serviços gerais etc. 

 Resumindo essa questão – principalmente num contexto de redução da participação 

do Estado enquanto organizador e financiador da educação superior, de fomentação da 

diversificação das IES e da diferenciação das modalidades de ensino, do incentivo à 

diversificação das fontes de financiamento (sobretudo na lógica mercantil), da tendência a 

vincular o financiamento a uma política de resultados e metas, do favorecimento do mercado 

como ente regulador e de promoção de “alternativas de ensino de menor custo” (MINTO, 

2014, p. 315-6) –, e apontando para a nossa discussão a respeito da necessidade de uma 

formação universitária crítica e emancipatória, Minto comenta o seguinte: 

Há uma nova divisão do trabalho entre as IES brasileiras, de modo a 
reduzir o escopo de atuação estratégica das IES capazes de produzir novos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, antes indispensáveis a uma vasta 
gama de setores da economia e que, agora, se estabelecem como centros 
nervosos de uma gama menor de setores, aqueles ligados ao capital 
monopolista. A lógica dessa relação é a de ampliar a “produtividade” e a 
“competitividade” da FT empregada nesses setores. Donde a difusão das 
ideologias correlatas: formação com base em competências; as noções de 
empregabilidade, de meritocracia, de enxugamento dos conteúdos e de 
ênfase na aprendizagem; enfim, de propostas pedagógicas que visam fazer 
da educação um campo também organizado de acordo com a “flexibilidade” 
do mundo produtivo e do padrão de acumulação de capital no contexto da 
mundialização. (p. 282-3) 

 Estamos diante de um aprisionamento das “forças criativas, críticas e potencialmente 

indutoras de transformações”. Ainda que os limites de ação sejam estreitos, o movimento de 

oposição a esta configuração opressora parece fragilizado mesmo numa dimensão mais 

localizada, em que a “preparação para o mercado de trabalho” parece ser o reduto de 

resignação de muitos, embora às vezes se apresente como “formação cidadã”. Minto não tece 

ilusões sobre paradigmas emergentes ou educação cidadã, discurso bastante presente no 

âmbito universitário, de modo que para o autor, a transformação concreta da educação 

superior não se dará por meio de uma reforma do sistema capitalista, uma nova educação 

superior não nascerá se não for em contraposição à particularidade do modo de produção 

capitalista no Brasil. 

E como anunciamos, entre as tarefas por fazer imaginamos estar a que nos propomos 

neste texto, que é refletir sobre o papel do corpo e do tempo no desenvolvimento de uma 
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formação universitária crítica e emancipatória, ou seja, uma formação fundamentada na 

perspectiva da práxis (VÁZQUEZ, 2011). 

 

O corpo na formação universitária 

 

Uma das pesquisas (CORRÊA, 2016) que sustentam as reflexões deste texto, mais 

especificamente aquela que diz respeito ao corpo, foi realizada numa universidade pública do 

estado de São Paulo; tratou-se de uma investigação etnográfica, fundamentada no 

materialismo histórico, que teve como objetivo compreender a aula universitária em suas 

múltiplas determinações, mediações, dimensões e contradições, buscando conhecer e propor 

elementos impulsionadores de uma práxis pedagógica humanizadora, crítica e revolucionária. 

As observações de aula foram realizadas em cinco disciplinas, uma em cada um dos cinco 

cursos selecionados (Licenciatura em Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Arquitetura e 

Urbanismo, Artes Plásticas), totalizando 240 horas entre observações de aula e entrevistas. 

No que diz respeito ao âmbito deste artigo, o que as observações etnográficas nos 

mostraram é que há diferentes maneiras pelas quais estudantes e docentes mobilizam seus 

corpos em aula, há diferentes formas de se relacionarem com o espaço pedagógico 

tendencialmente abstrato, sobretudo as salas de aula. Em cada disciplina havia uma maneira 

específica mais ou menos recorrente de mobilização dos corpos, sendo que as formas de 

mobilização variavam entre as disciplinas e, por conseguinte, entre os cursos; o que 

demonstra ao mesmo tempo como as posturas em aula tendem a ser naturalizadas e como elas 

também são passíveis de mudança. A naturalização ou não das posturas, o esforço ou não em 

modificá-las, depende de alguns fatores. Entre eles, o principal talvez seja a consciência 

mesma de que o corpo está submetido a um processo contínuo de produção e disciplina; e na 

medida em que à tal consciência se soma o desejo de que o corpo pode ser mobilizado de 

diferentes formas, desenha-se a possibilidade da aula se constituir como um novo espaço-

tempo; por sua vez, o campo de ação do desejo consciente ou da consciência desejosa está 

submetido aos diversos constrangimentos corporais impostos pela organização do espaço-

tempo didático-pedagógico, seja pela intencionalidade pedagógica do professor, seja pelos 

arranjos institucionais e curriculares, isso sem falar nas próprias condições materiais e 

objetivas de realização do processo educativo, além, claro, dos diferentes modos de 

subjetivação (sobretudo neoliberal, como vimos) a que estão sujeitas/os docentes e 

estudantes. 
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A discussão desenvolvida na referida tese sobre a disposição das carteiras em “U” no 

curso de Pedagogia pode ser um bom exemplo para pensarmos essas questões. 

                  

 Essa disposição carregava uma história institucional, ela não era fruto de uma 

deliberação dos sujeitos envolvidos. Parte das/os estudantes, desconfortáveis diante de tal 

organização do espaço, buscavam melhores formas de dispor seus corpos, mas, no geral, essa 

organização naturalizou-se e só foi rompida nas aulas externas, em que o seu entusiasmo 

nitidamente foi maior; uma hipótese é que, entre outros motivos, isso se deu justamente pela 

maior liberdade de mobilizarem seus corpos e pela possibilidade de romperem até certo ponto 

com a descontinuidade atomizada entre os indivíduos e de produzirem novos afetos. A 

professora, por sua vez, tinha consciência de suas posturas e como cada uma delas 

influenciava no seu modo de ensinar ou de se sentir ao ensinar, contudo, não demonstrou uma 

consciência mais explícita sobre a organização do espaço da sala como um todo. 

Contrariamente, a professora da disciplina das Artes Plásticas tinha plena consciência do 

potencial pedagógico (e afetivo) da organização do espaço e, consequentemente, da 

mobilização dos corpos em sala de aula, o que era facilitado não só pelo curso em si, mas 

pela própria estrutura física das salas.  

      

Não havia uma discussão elaborada e coletiva de como organizar a sala, mas a cada 

aula a disposição das mesas e das cadeiras era diferente, e a cada aula, no seu início, as/os 

alunas/os e a professora alteravam, ora bem mais, ora muito pouco, esta disposição. Cabe 
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ressaltar que isso era totalmente coerente com a forma de conceber e realizar o processo 

educativo da professora. Contudo, como tivemos a oportunidade de discutir na pesquisa 

original, foi no curso de Arquitetura que essa questão ganhou destaque, sobretudo porque na 

disciplina aí observada tivemos a oportunidade de presenciar várias possibilidades de 

mobilização dos corpos, seja pelos diferentes espaços pedagógicos utilizados, seja pela 

diversidade de apropriação desses espaços pelas/os estudantes e docentes. Para não nos 

estendermos muito na discussão dos dados propriamente ditos, o que nos parece importante 

destacar é que não existe “a” melhor forma de mobilizar os corpos, mas diferentes formas; 

cada concepção didático-pedagógica possui formas de mobilização dos corpos que melhor 

possibilitam sua materialização, e cada aula está submetida não só às condições materiais e 

objetivas de trabalho, mas também aos arranjos curriculares e institucionais e às 

intencionalidades didático-pedagógicas. De todo modo, destacou-se para nós que quando 

corpo e espaço não são naturalizados, ou mesmo reificados, o processo educativo tende a ser 

mais rico, independentemente da forma de mobilização dos corpos e organização do espaço.  

Esse achado de pesquisa nos demandou uma reflexão para além da dimensão fenomênica a 

respeito do corpo (e do espaço) na formação universitária. Vejamos. 

O filósofo francês Henri Lefebvre (1991) procura pensar o espaço numa perspectiva 

dialética, ou seja, a partir da sua produção social pela práxis humana. Pensar o espaço 

dialeticamente significa dizer que nele vivemos, o produzimos e somos o próprio espaço, 

uma vez que nossa relação com o mundo se dá corporalmente, e o corpo mesmo possui uma 

dimensão espacial. De nosso maior interesse aqui, como já adiantado – além da compreensão 

dialética do espaço, o que envolve tomá-lo na perspectiva da práxis –, é o fato de Lefebvre 

assumir a impossibilidade de pensarmos a produção do espaço (social) – isto é, a própria 

história – sem levarmos em conta o corpo, haja vista qualquer prática social pressupor o uso 

do corpo. Tal proposição assume crucial relevância na medida em que a tradição intelectual 

ocidental negligenciou (quiçá negou) o corpo em detrimento do cogito, da razão, como se o 

pensar estivesse deslocado de uma materialidade, no caso, uma materialidade corpórea, 

aquela que justamente nos liga ao mundo e da qual se vale o capital para a expropriação da 

mais-valia.  

Não por outro motivo, Lefebvre (1991, p. 166-7) defende que “qualquer projeto 

revolucionário hoje, não importa se utópico ou realista, deve, se pretende evitar qualquer 

banalidade sem esperança, realizar a reapropriação do corpo, em associação com a 

reapropriação do espaço, como parte inegociável de sua agenda”; o corpo é tanto o ponto de 

partida como o ponto de chegada. Comunicamo-nos e nos relacionamos uns com os outros 
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por meio do corpo, não há, por exemplo, relação pedagógica ou processo educativo sem a 

mediação corporal (inclusive como objeto de estudo), ou mesmo sem sua a produção – seja 

ela normativa ou não. Ademais, o corpo produz o espaço (pedagógico, por exemplo) e é 

produzido por este, o que se dá processualmente não apenas como “mera” produção mútua, 

mas também como vivência, ou experiência – corporal e espacial.  

A cada espaço tende a corresponder um modo de ocupação, de presença do corpo, que 

obviamente depende da cultura em questão. Contudo, e aí o “tende” anterior, o modo de 

ocupação não só pode ser naturalizado, quer dizer, como reprodução inconsciente das formas 

de se valer do corpo, como pode ser importado irrefletidamente de outros espaços. Além da 

negligência histórica do corpo pela sociedade capitalista, podemos adicionar a este fato um 

processo de reificação do corpo como dimensão do processo de reificação mais global que se 

realiza em diferentes âmbitos da vida social humana (NETTO, 1981; GOLDMANN, 1991). 

A forma-mercadoria, generalizada e expandida para todas as esferas das relações sociais e 

humanas, invade também o espaço pedagógico, reificando os corpos, disciplinando-os ao 

ponto de serem meros suportes da consciência. Todavia, a reificação dos corpos não pode se 

realizar sem a naturalização simultânea do espaço, o espaço abstrato de que fala Lefebvre 

(1991). Este espaço abstrato é aquele da modernidade capitalista, um espaço que tende à 

homogeneidade e possui afinidade com o pensamento idealista ocidental, sobretudo o de 

tradição cartesiana e kantiana; um espaço dominado/produzido pela institucionalidade/arqui-

tetura tecnocrática burguesa, tal como muitas das edificações universitárias (PINTO; BUFFA, 

2006).  

Diante disso, somente a práxis pode restaurar o valor de uso do corpo e do próprio 

espaço, o que demanda uma apropriação do espaço e do corpo dominados pela racionalidade 

(neoliberal) capitalista: 

A condição de apropriação instala-se a cada momento que um indivíduo 
se torna consciente dos papéis que seu corpo desempenha no espaço social 
[...]. Um espaço apropriado é sempre potencialidade de superação da 
alienação na vida cotidiana uma vez que reinstala o valor de uso. As 
estratégias e situações espaciais dadas na experiência da apropriação 
representam a possibilidade contínua de produção de relações inteiramente 
novas, livres de determinismos e de constrangimentos, porque capaz de 
configurar novas práticas, reconfigurar usos e funções arquitetônicas. 
(VELLOSO, 2016, s/p) 

Mas de que corpo estamos falando? Inspirado em diferentes autoras e autores, David 

Harvey (2000) sustenta que o corpo é um projeto inacabado e que se apresenta, de diferentes 

modos, histórica e geograficamente flexível. Entretanto, tal maleabilidade não é infinita, 

muito menos banal; certas qualidades suas são naturais e permanentes. De todo modo, cabe 
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destacar sua mudança contínua, realizada tanto por sua dimensão interna dinâmica como pelo 

efeito de processos externos. Assim sendo, o corpo não é uma entidade fechada e isolada dos 

múltiplos processos do espaço-tempo em que se insere; inserção dialética, relacional, 

portanto, determinada e determinante, do ponto de vista biológico ao ponto de vista social, 

passando pela dimensão psíquica. O corpo é uma produção físico-biológica, social, 

representacional e performativa. E como os processos envolvidos são múltiplos, também são 

diversos os corpos: “isso significa que o modo de produção do espaço-tempo é 

intrinsecamente conectado com a produção do corpo” (p. 99). 

No modo de produção capitalista, o capitalista, organizador de todo o processo de 

trabalho, basicamente consome o corpo do trabalhador em todas as suas dimensões, o que 

significa, entre outras coisas: prepará-lo para a rotinização das tarefas (atividades 

acadêmicas?), enclausurá-lo em ritmos espaçotemporais restritos de atividades reguladas 

(aulas?), subordinar seus ritmos e desejos, torná-lo responsivo e submisso à hierarquia e à 

autoridade (pedagógica? burocrática?), separá-lo de atividades intelectuais (produtivismo?), 

moldá-lo de forma a se adaptar às rápidas transformações no processo de produção (TICs?). 

O capital (e a universidade?) demanda o corpo de forma contraditória, pois ao mesmo tempo 

em que necessita discipliná-lo e mantê-lo submisso, também precisa de trabalhadores 

qualificados e flexíveis, ou como diz Harvey, “[o] desenvolvimento da produção capitalista 

promove uma transformação radical naquilo que é o corpo que trabalha. O projeto inacabado 

do corpo humano é empurrado em direções contraditórias particulares” (p. 104). Quando o 

corpo de algum modo acusa as demandas insuportáveis do capital (da burocracia? do 

currículo?), tornando-se inviável como força de trabalho, o capital tem certos lugares 

garantidos para ele, por exemplo: o exército de reserva (descredenciamento da pós-

graduação?), a indigência (a depressão?), a “loucura” (o radicalismo?). Justamente por sua 

natureza contraditória, tal processo está aberto à subversão e enfrentamento por parte das/os 

trabalhadoras/es. 

E entre estas/es encontramos as/os docentes, além das/os próprias/os estudantes, como 

nos chama a refletir a educadora estadunidense bell hooks5, ao apresentar questões 

provocadoras e essenciais sobre o corpo (e tudo o que o envolve) no processo educativo. A 

relevância de suas provocações cremos justificar a longa passagem a seguir:  

Treinadas no contexto filosófico do dualismo metafísico ocidental, 
muitas de nós [professoras] aceitamos a noção de que há uma separação 
entre o corpo e a mente. Ao acreditar nisso, os professores entram na sala de 

                                                 
5  A autora, nascida Gloria Jean Watkins, assina seus textos com este pseudônimo, e com letras iniciais 
minúsculas. 
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aula para ensinar como se apenas a mente estivesse presente, e não o corpo. 
Chamar atenção para o corpo é trair o legado de repressão e de negação que 
nos tem sido passado por nossos antecessores na profissão docente, os quais 
têm sido, geralmente, brancos e homens. [...] Além do domínio do 
pensamento crítico, é igualmente crucial que aprendamos a entrar na sala de 
aula “inteiras” e não como “espíritos descorporificados”. [...] Perguntei uma 
vez aos alunos e alunas: "Por que você sente que o olhar que eu dirijo a 
um/a estudante em particular não pode também ser estendido a cada um de 
vocês? Por que você pensa que não há amor ou carinho suficientes para todo 
mundo?" Para responder essas questões eles e elas tinham de pensar 
profundamente sobre a sociedade em que nós vivemos, como somos 
ensinados a competir uns com os outros. Tinham de pensar sobre o 
capitalismo e como ele informa o modo como nós pensamos sobre amor e 
carinho, o modo como vivemos nossos corpos, o modo como tentamos 
separar a mente do corpo. (hooks, 2000, passim) 

         A aula é um espaço-tempo prenhe ou permeado de energia, afetos e potencialidades 

didático-pedagógicas. Portanto, à formação universitária parece faltar – talvez por certo 

conservadorismo burguês, talvez por mera negligência histórica – justamente uma dimensão 

corporal (e espacial), ampliando assim o espectro de possibilidades didático-pedagógicas 

nesse nível de ensino. Portanto, resta somente advogarmos por uma desnaturalização das 

formas como mobilizamos nossos corpos nos espaços pedagógicos (estes também 

naturalizados, reificados), eles não são meros suportes para o intelecto, mas estruturas físicas 

e simbólicas determinadas e determinantes do processo educativo, quer dizer: a aula também 

é corporal, e afetiva. Não se trata, assim, de “desintelectualizar” a formação universitária, 

mas corporificá-la, pensá-la e realizá-la na materialidade viva dos corpos e afetos produzidos 

e mobilizados em aula. 

 
O tempo na formação universitária 

 

 A discussão da categoria tempo na formação universitária é realizada a partir de uma 

pesquisa de doutoramento sobre formação de professores (GIMENES, 2016). Nessa pesquisa, 

o objetivo geral foi compreender o papel do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência6 (PIBID) em relação à licenciatura e, em especial, ao estágio na formação de 

futuros professores promovida em quatro subprojetos vinculados a licenciaturas de Ciências, 

Ciências Biológicas, Física e Química de uma universidade pública. Para tanto, adotou-se 

como referencial teórico e metodológico o materialismo histórico e dialético. Os conceitos de 

teoria, prática e práxis são centrais para essa discussão, e tem como principal referencial a 
                                                 
6  O PIBID, instituído em 2007 pelo governo federal, tem por objetivo valorizar a formação dos 
estudantes dos cursos de formação de professores aproximando-os da realidade das escolas públicas, em um 
projeto que integra a universidade e essas escolas. Oferece bolsas para os estudantes e os docentes da 
universidade e da escola básica que se responsabilizam pela supervisão e acompanhamento dos estudantes. 



14 
 

obra de Vázquez (2011), além de autores do campo da educação como Freire, Schmied-

Kowarzik, Pimenta, Saviani e Zeichner.  

 As experiências dos subprojetos de Ciências da Natureza colaboradores foram 

investigadas tendo como recurso metodológico privilegiado entrevistas semiestruturadas 

realizadas com professores da educação básica, professores da universidade e licenciandos 

bolsistas do PIBID em três momentos ao longo de dois anos. Dessas entrevistas, a categoria 

tempo emergiu como importante elemento para a compreensão da experiência de formação 

na universidade dos sujeitos entrevistados.  

 Como expõe Carvalho (1999, p. 85), 

Alguns elementos da escola e da escolaridade parecem a princípio tão 
óbvios, são tão onipresentes que o pensamento cotidiano e mesmo a 
pesquisa educacional tendem a tomá-los como autoevidentes. Como luzes 
fortes demais, eles ofuscam e escapam à problematização, permanecendo 
como pressupostos, como que anteriores à análise.  

O tempo é um desses elementos. (CARVALHO, 1999, p. 85) 

 Apesar da relativa ausência de discussões sistematizadas sobre o tempo no campo da 

formação de professores, e também na formação universitária como um todo, essa é uma das 

categorias que emergiram dos discursos dos sujeitos entrevistados como um elo fundamental 

para a inteligibilidade das atividades formativas e, extrapolando essa relação na formação de 

professores para a sociedade mais ampla, podemos dizer que a dimensão temporal é, também, 

um elo para a compreensão das relações entre educação e sociedade no interior do modo de 

produção capitalista. 

Esse modo de produção – como uma esteira de uma fábrica que nunca para – 

determina não apenas o ritmo de produção de valor; determina também nossa experiência 

temporal e de vida. A categoria tempo é central para compreender as possibilidades de 

experiências na sociedade capitalista. 

O mundo capitalista apreende e compartimentaliza o tempo para dar-lhe 
um preço. O trabalho, compreendido como atividade humana por 
excelência, aprisionado em horas, dias ou meses, recebe um valor de 
mercado, nem sempre articulado e correspondente ao seu valor social, ético, 
político, estético etc. (PONCE, 2004, p. 108) 

  O tempo é compreendido apenas em sua dimensão quantitativa dos ponteiros; 

cindido de sua dimensão qualitativa das atividades; o tempo se torna afeito ao progresso e à 

continuidade desse modo de produção. Dessa forma, a relação dos indivíduos com o tempo 

no interior da sociedade capitalista é fundamentalmente dominada por uma medida exata e 

estritamente quantitativa, o tempo dos relógios. 
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Nessa direção, Catini (2013) discute a relação entre o tempo no mundo capitalista e a 

forma escolar, e critica a perspectiva em que a história é vista como “acúmulo de fatos”, em 

que o passado produz a imagem de algo progressivo e linear, visão que apaga os 

antagonismos como, por exemplo, a resistência dos trabalhadores em se submeter ao tempo 

abstrato do capitalismo. Tendo como personagens somente os “vencedores”, a história é vista 

como linear e sem processo, como se os fatos se sucedessem sem elos entre si, no interior da 

ininterrupta marcha triunfal do progresso, em oposição à compreensão de história como 

construção humana.  

 Essa percepção/vivência do tempo é congruente com a de “homem comum” 

enunciada por Vázquez (2011). O humano comum e corrente se encontra em uma relação 

direta e imediata com as coisas, estas “não apenas são e existem em si, como também são e 

existem, sobretudo, pela sua significação prática, enquanto satisfazem necessidades imediatas 

de sua vida cotidiana” (VÁZQUEZ, 2011, p. 35). Tempo e homem se constituem e são 

constituídos em relação dialética, de modo que o humano configura o tempo e este, o 

humano.  

 Como estamos imersos nessa concepção, naturalizamos o tempo mensurável dos 

relógios – estes aparelhos que tornam possível a sincronização dos tempos individuais aos 

tempos sociais – e o transpomos para a educação. É nessa relação entre reprodução e 

produção da experiência temporal nos processos formativos nos cursos universitários que nos 

voltamos às entrevistas com os sujeitos investigados. Nestas, destacam-se preocupações 

relacionadas ao tempo, em especial, referentes ao tempo enquanto ausência, a falta de tempo, 

ou, em outras palavras, o tempo tarefeiro. Por exemplo, são recorrentes expressões como: 

 “tempo é uma coisa que nunca sobra, sobrar tempo é uma coisa que não existe”, 

(professora de Química da educação básica); 

 “falta tempo para todo mundo”, (professor de Física da educação básica); 

 “infelizmente não há tempo suficiente”, (licenciando em Química); 

 “falta de tempo, a gente perde muito tempo com besteira”, (professor do ensino 

superior – curso de Química. 

 O tempo, tal qual explicitado nessas frases, é o tempo da urgência sempre visando a 

um futuro, em que muitas vezes já se perderam seus fins. Como assevera a psicanalista Kehl 

(2015), a vida se torna um vazio cheio de ações. Esse tempo apressado regido pelo relógio é 

um dos motivos de sofrimentos ao longo do curso de formação e da vida desses sujeitos, pois 

viver torna-se uma incessante batalha contra uma agenda sobrecarregada.  
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 Nessa mesma direção, quando se volta para as demandas tanto da universidade quanto 

da escola, a urgência do tempo dessas instituições aparece como um fator limitante na 

realização das atividades formativas. 

Infelizmente, hoje em dia na escola, trabalhando como professor aqui na 
escola, nosso tempo é muito restrito, a gente está trabalhando com os temas 
e tal, e quando a gente vê já é semana de provas, já tem que marcar prova, já 
tem que dar trabalho para os alunos, logo depois já é revisão de prova, 
trabalho, e daí recuperação de prova e hoje em dia, não sei porquê, 
recuperação de trabalho. Sabe, é muito restrito, passa muito rápido o tempo. 
Então, eu acho que é exatamente por isso, por esse tempo restrito, que a 
gente não pode ficar muito tempo lá na escola com a turma, regendo as 
aulas, ministrando as aulas com a turma. Acho que são esses os pontos 
fracos, o tempo lá na escola mesmo. (Licenciando em Química e professor 
da rede estadual de ensino)  

Ponce (2004) explicita e discute esse tempo corrido e tarefeiro do trabalho docente. 

Ainda que a autora tenha como foco a educação básica, entendemos que tal urgência e 

acúmulo de tarefas não é específica apenas deste nível de ensino, estendendo-se também para 

o ensino superior, em especial, para aqueles professores que trabalham com disciplinas de 

estágio, pois eles estão entre dois tempos, o tempo da escola e o tempo da universidade.  

O tempo sempre lhes [para os professores] é curto para os múltiplos 
afazeres que lhes são solicitados, seja pelo grande número de aulas que têm 
de dar para sobreviver, seja pela pressão da burocracia que os obriga a 
gastar mais tempo com ela do que com a sua tarefa fundamental. Não 
dispõem do tempo suficiente para a construção de sua própria competência e 
a do conhecimento com seus alunos. O tempo é uma das razões de angústia 
para os professores. A vivência que eles têm, em geral, é a de um tempo que 
não abriga a reflexão, mais do que isso, a impede. (PONCE, 2004, p. 99, 
grifos do original) 

 Ou seja, a docência não escapa a uma concepção fragmentada do tempo,  

padronizada, em que a pressa é um elemento determinante nessa compreensão. Não por acaso 

é esta a forma de vivência do tempo no neoliberalismo. Nessa direção, parece residir parte do 

desconforto dos licenciandos das Ciências da Natureza que vivenciam um tempo apressado 

nas disciplinas das áreas específicas do conhecimento e sentem-se, muitas vezes, 

desconfortáveis nas disciplinas ofertadas pelo Setor de Educação, que nem sempre seguem 

essa abreviação do tempo e parecendo gerar certa ociosidade, justamente por propor uma 

outra experiência com o tempo. Estas disciplinas são caracterizadas, por exemplo, como 

“maçantes” por um licenciando de Física. 

 Se essa é uma das facetas do tempo da escola e da universidade no capitalismo, e se 

estamos imersos numa compreensão linear do tempo, é importante que a desconstrução de 

uma temporalidade única marcada pelos ponteiros do relógio seja discutida, a fim, inclusive, 

de se liberar os sujeitos da vivência do tempo como angústia e permitir experiências que 
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modifiquem a possibilidade de leitura do mundo do sujeito. Nessa direção, Kehl (2015) 

destaca a importância de um espaço não tarefeiro e sem aparente utilidade nessa constituição 

de um sujeito que ouse pensar para além dos padrões preestabelecidos.  

A suposta falta de tempo para o devaneio e outras atividades psíquicas 
“improdutivas” exclui exatamente aquelas que proveem um sentido 
(imaginário) à vida, assim como as atividades da imaginação, filhas do ócio 
e do abandono. Pela mesma razão, também se desvaloriza, por ser “inútil” 
ou “contraproducente”, a experiência do inconsciente (KEHL, 2015). 

 Como defende Ponce (2004), há uma necessidade de atuação na desconstrução do 

tempo tarefeiro para o tempo de construção docente, sendo, entretanto, necessárias pesquisas, 

discussões e experiências a fim de aprofundar o entendimento e ampliar essas possibilidades 

no âmbito dos cursos de ensino superior. 

 

Considerações finais 
  

A sociedade capitalista, com sua racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 

2016), atomizando os indivíduos, tomando-os como células isoladas e autossuficientes, como 

empresas de si, desenvolve em cada um de nós uma noção específica de temporalidade e, 

consequentemente, de morte (IASI, 2011). Como tendemos a não nos vermos nos outros, 

costumamos compreender nossa temporalidade dentro de nossos próprios limites como 

indivíduos, atuando dentro da perspectiva mais imediata, de tal modo que não percebemos 

continuidade uns com os outros, o que significa uma dificuldade de identificação mútua e 

organização da ação coletiva.  

As experiências na formação universitária apresentadas nesse trabalho explicitam uma 

trama de sentimentos, desejos e convicções que estruturam as vivências nesse espaço 

específico. As categorias corpo e tempo expressam dimensões de sofrimento social por conta 

da formação na universidade incorporar a intensificação dos processos de mercantilização da 

vida. Mas, também, expressam escapes e possibilidades desses sujeitos se realizarem como 

seres da práxis.  

Por isso mesmo, o caminho da transformação social é árduo e certamente passa, como 

afirma Iasi (2011) – bem como diferentes autores que passaram por aqui (LEFEBVRE, 1991; 

HARVEY, 2000; DARDOT; LAVAL, 2016) –, pela formação de outro tipo de indivíduo, 

quer dizer, uma nova consciência (e um novo corpo) não moldada pelos valores burgueses e 

(neo)liberais com suas representações ideológicas das relações de exploração da sociedade 

capitalista. Necessitamos, pois, de uma nova compreensão da temporalidade, dos limites dos 
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corpos, das relações sociais, da produção do espaço, se desejamos transformar concretamente 

a ordem vigente, o que significa uma ampliação do horizonte de atuação para uma educação 

que postula ser crítica, humanizadora e emancipatória. 
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