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Introdução: O presente trabalho aborda a possibilidade da utilização do esporte para 

produção de corpos dóceis, utilizando como base, os estudos do filósofo francês Michel 

Foucault (2006), pois entende- se que toda prática esportiva que se contrapõe à 

autonomia, à criatividade e à cidadania, caminha em direção daquilo que esse autor 

chamou de “disciplinarização dos corpos”. Para Foucault (2006), o controle da 

sociedade vem através do controle minucioso dos corpos dos indivíduos, construindo 

assim uma sociedade disciplinar. E para a realização do nosso estudo, tomamos como 

situação empírica um projeto social denominado “Bola Onde Mora”, de 

Pindamonhangaba/SP. A proposta do projeto como o próprio nome diz, era difundir o 

esporte, no caso específico, o futebol, para os territórios de vivência de seus munícipes, 

em especial, os mais periféricos. Objetivo: Compreender se projeto esportivo, “Bola 

Onde Mora”, teve sua prática voltada para a produção de corpos dóceis na concepção 

foucaultiana. Metodologia: A pesquisa de campo foi realizada em dois bairros 

periféricos do município, sendo os nossos sujeitos da pesquisa dois gestores, dois 

professores e vinte alunos, com representação numérica igual entre os bairros. E a partir 

da coleta, houve a sistematização e análise de informações quanti-qualitativa. 

Resultados: Com base nas repostas coletadas tanto pelos profissionais quanto pelos 

alunos sujeitos da nossa pesquisa, entendemos que a disciplina utilizada em aula, foi de 

caráter metodológico, com intuito de uma melhor organização das aulas. Considerações 

finais: Como consideração final entendemos que o projeto “Bola Onde Mora”, não teve 

sua prática voltada para a formação de sujeitos disciplinados na perspectiva 

foucaultiana, através da produção de corpos dóceis.  
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IMPORTANTE: Formatação do texto: Papel A4, Letra Times New Roman 12 (exceto o 
título que deverá ser Times New Roman 14), espaço simples, parágrafo único e 
justificado, margens de 3 cm. O conteúdo não poderá exceder uma folha. 

 


