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Resumo: De uma perspectiva social, o corpo pode ser interpretado por suas relações e 

expressões no coletivo em que está inserido. As experiências são incorporadas de modo 

objetivo e subjetivo pelos sujeitos que, de certa forma, vão acumulando gestos e maneiras de 

ser corporalmente. Um olhar reducionista sobre o corpo e sua forma de ser pode dar um 

aspecto limitante no tocante às possibilidades com o aprender que, sobretudo, está na relação 

com aquilo de mais humano do homem, seu corpo. Nesse sentido o corpo pode ser visto como 

instrumento e produto de uma construção social por seu habitus, que carrega as marcas da 

significação social ao que lhe é atribuída. Por outro prisma, a fenomenologia pode sugerir 

outro modo de ver o corpo que implica sempre num corpo percebido pela vivência. Nesse 

sentido, o corpo passa a ser a primeira experiência na relação com o mundo. Um corpo 

tocante-tocado que prioriza não o que se vive. O pensamento cognitivo se estrutura por esse 

viver corporal numa ideia de “verdade” que é adquirida e subjetivada no sentir. As 

propriedades dos objetos do conhecimento são incorporadas, (re)codificadas pela experiência 

corporal. Na aprendizagem se coloca em “jogo” um sujeito e um sentir. Esse estudo objetiva 

fazer uma releitura da obra Entre las cuerdas: cadernos de um aprendiz de boxeador 

(Wacquant, 2006) e analisar seus excertos à luz dos conceitos de Bourdieu sobre corpo e 

habitus e de Merleau Ponty sobre corpo, motricidade e o sentir. Essa pesquisa se caracteriza 

como um estudo teórico, bibliográfico e qualitativo. A hipótese norteadora que se estabelece 

pela interlocução de diferentes áreas do conhecimento é a de que a aprendizagem e corpo se 

imbricam em um processo sociocultural evidente em suas técnicas corporais, como também, 

numa relação com a fenomenologia das percepções.  
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Introdução 

 

Ao pensarmos a aprendizagem e suas relações com o corpo, podemos nos deparar com 

a reflexão sobre quais conceitos de corpo podemos nos abastecer e quais implicações com o 

aprender envolvem a perspectiva escolhida. Consideramos que possíveis dificuldades em 

refletir a relação corpo aprendizagem possa se dar pelo fato da palavra corpo ser polissêmica, 

assim como a aprendizagem, ter distintos conceitos.  

De qualquer modo, parece-nos ser adequado considerar que se aprender é uma ação 

relacional do ser com o mundo, logo é uma relação do corpo com tudo aquilo que o envolve, 

nesse sentido, aprender é algo também corpóreo. Ao mesmo tempo, o corpo se apresenta 
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objetivo e subjetivo, venha ser pelo modo como em que é colocado socialmente para 

aprender, ou pela forma em que é afetado, enquanto percepção, para desenvolver a 

aprendizagem. 

Esse estudo se dedica a pensar a partir da análise dos recortes da obra Entre las 

cuerdas: cuadernos de un aprendiz de boxeador (2006) do sociólogo Loic Wacquant, e o que 

podemos compreender sobre o entrelaçamento corpo e aprendizagem à luz das teorias de 

Bourdieu e de Merleau Ponty. Nesse sentido adota-se um desenho de pesquisa de estudo 

teórico, bibliográfico e qualitativo para a revisão de conceitos sobre corpo, hábitus e 

sensibilidade e suas aplicações no tocante da motricidade e aprendizagem. O artigo 

inicialmente apresenta a obra literária supracitada; em seguida apresenta reflexões teóricas 

acerca do hábitus e o Ser social na visão de Bordieu, assim como elucubrações sobre o corpo 

e o sentir na perspectiva de Merleau Ponty; encerra apresentando as conclusões do estudo. 

 

 Entre Las Cuerdas – Cuadernos de un aprendiz de boxeador 

 

 Para pensarmos as possíveis relações sobre corpo e o aprender, se faz necessário um 

corpus de pesquisa que nos apresente ao mesmo tempo o social, o corpo e expressões desse 

corpo, que possam ilustrar a aprendizagem. Nesse sentido optou-se, como objeto de pesquisa, 

pela obra literária de Wacquant intitulada “Entre las cuerdas: cuadernos de un aprendiz de 

boxeador” (2006) que pode, por seus excertos, fornecer elementos para as interpretações 

desse estudo. 

 Quando Wacquant (2004) se propõe a realizar, durante três anos, um trabalho 

minucioso e metódico, de observação e imersão, em um ginásio de boxe de um gueto negro 

de Chicago, transforma-se em um “sociólogo carnal”, capaz de detectar e registrar o sabor e a 

dor da ação daqueles lutadores que ali se revelam como artesãos do corpo em movimento, em 

uma inscrição das forças materiais e simbólicas que envolvem sua história de vida e da 

sociedade em que estão inseridos. 

 Ao longo de suas pesquisas, o autor se permite designar o boxe como “uma prática 

essencialmente corporal e pouco codificada”, onde a transmissão se efetua de forma gestual, 

visual e mimética, sobre a base de uma manipulação regulada no corpo, que somatiza um 

saber que os frequentadores daquele local possuem. 

 Como afirma nesse parágrafo, 

 

a diferença de outros esportes de luta mais codificados, com o judo e o aikido, nos 

quais o Sensei mostra e desmonta cada chave, com uma preocupação com o detalhe 

e a análise, que pode chegar até o estudo teórico (…) a iniciação ao boxe é uma 



 

iniciação sem normas explícitas e se efetua, coletivamente, por imitação e 

estimulação (WACQUANT, 2004, p.100). 

 

 No tocante com a aprendizagem, parece que esse autor (2006) considera que o 

domínio teórico não possui muita serventia desde que o gesto ainda não esteja gravado no 

esquema corporal, essa consideração remete que, existe de fato, uma compreensão de que o 

corpo supera e precede a plena compreensão visual e mental. Para Wacquant (2006); 

 

a assimilação do pugilismo é fruto de um trabalho de participação do corpo e da 

mente que, mediante a repetição infinita dos mesmos gestos, procede mediante uma 

séria descontínua de deslocamentos ínfimos, dificilmente reconhecidos 

individualmente, porém, cuja soma do tempo produz avanços significativos, sem 

que se possa separar, fechar, nem medir com precisão (WACQUANT, 2006, p.102). 

 

 As vantagens para os boxeadores, segundo o autor (2006), refletidas na prática 

constante das técnicas e das vivências atreladas a esse universo, podem ser resumidas em um 

processo de educação do corpo que tem por função, substituir o ‘curso’ dito como primitivo, 

por um corpo habituado, temporalmente estruturado e fisicamente remodelado para essa 

atividade. A educação do e por meio do corpo, possibilita ao sujeito uma relação com o 

próprio corpo, no sentido de transformar essa “máquina”, de disposições mentais e físicas 

que, na maioria das vezes, age e reage ante as situações da vida, sem reconhecer-se no 

contexto em que está inserida, em uma máquina inteligente, criadora e capaz de autorregular-

se. 

 O estudo tão intrínseco e presente desta atividade por parte do autor, que define o boxe 

como fenômeno “biológico-sociológico” (2006), se manifesta, por assim dizer como: 

 

o lugar fundamental da razão prática, que nos convida a superar as distinções 

tradicionais entre corpo e alma, instinto e ideia, demonstrando como ambos términos 

destas antinomias eternas, formam um conjunto e se apoiam mutuamente, se 

singularizam e reforçam, porém, se debilitam em um mesmo movimento 

(WACQUANT, 2016, p.137). 

 

 A imbricação mútua das disposições mentais e corporais, alcança tal nível que trazem 

com ela a vontade, a concentração e a determinação, fazendo com que o corpo e a cabeça 

trabalhem em simbiose total. 

 Nesse contexto, o processo mimético e sensorial da aprendizagem, se relaciona que o 

ser social que participa daquela ação e se movimenta a partir dessas perspectivas, em um 

embricamento do hábitus alí incorporado, da percepção fenomenológica do sentir e das 

pulsões eminentes, do ‘todo’ que envolve o ambiente estudado. 

 



 

 

Habitus e o Ser Social  

 

 A tentativa de compreender esse processo de aprendizagem corporal, nos leva a 

identificar o fato de que, os ‘corpos’ envolvidos nesse processo, fazem parte de um contexto 

social, que imbrica diretamente em sua relação com o que, e de que maneira se absorve esse 

aprendizado.  

 Segundo Bordieu (2001) “aprendemos com o corpo e com a ordem social que se 

inscreve no corpo, através de uma confrontação permanente, mais ou menos dramática, 

porém, que sempre deixa um espaço para a afetividade.”  

 Essa ordem social pode ser entendida de uma forma mais clarificada, se levarmos em 

consideração o conceito de habitus, em sua relação com a percepção da sociedade que o 

ressignifica. O termo encontra sua origem na noção aristotélica de héxis, onde ganha o 

significado de orientação dos nossos desejos e sensações, tornando-se um estado adquirido, 

por meio de firme estabelecimento do caráter moral. Passa a ser utilizado por diversos 

pesquisadores, entretanto, somente no trabalho do sociólogo Pierre Bourdieu, o termo passa a 

profundamente estudado e ser visto como:  

 

Uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso comum entre 

indivíduo e sociedade, ao captar a interiorização e a exteriorização de interioridade, 

ou seja, o modo como a sociedade torna-se depositada nas pessoas sob a forma de 

disposições duráveis ou capacidades treinadas para pensar, sentir e agir de modos 

determinados (WACQUANT, 2007, p.66) 
  

 Podemos observar no trabalho de  “Entre las cuerdas”(2006), que o emprego da noção 

de habitus se dá, tanto como objeto empírico de investigação pois, como o próprio autor do 

texto nos explica, sua intenção sempre foi “defender o uso e atrair outros estudiosos para o 

estudo incorporado da incorporação, através de um exemplo prático, em vez de utilizar um 

postulado teórico ou uma súplica metodológica”, quanto como forma de interpretação dos 

sujeitos envolvidos na ação, por meio um processo de aprendizagem que se inter-relaciona 

com o meio no qual acontece esse processo.  

 Como nos exemplifica Wacquant (2006), quando nos diz que o objetivo do livro é o 

produzir uma “sociologia a partir do corpo que faça justiça a face ativa da incorporação e seja 

capaz de capturar organismos competentes e sensíveis, não apenas como socialmente 

construídos, mas também como socialmente constitutivos.” 



 

 E nesse sentido, Bourdieu (2001) vem nos esclarecer, dentre os múltiplos ângulos em 

que podemos dimensionar a noção de habitus que, “antes de ser decretamente definido, deve 

ser estudado, desmembrado e analisado.” 

 

Eis precisamente a função da noção de habitus, que restitui ao agente um poder 

gerador e unificador, construtor e unificador, lembrando ainda que essa capacidade 

de construir a realidade social, ela mesma socialmente construída, não é a de um 

sujeito transcendental, mas a de um corpo socializado, investindo na prática dos 

princípios organizadores socialmente construídos e adquiridos no curso de uma 

experiência social situada e datada (BOURDIEU, 2001, p.167). 

 

 Essa construção corporal, pode ser analisada a partir de uma perspectiva que englobe 

essa socialização do corpo, em conjunto com o processo da motricidade e do sentir, no intuito 

de verificar as inúmeras possibilidades dessa aprendizagem do e a partir do corpo. 

 

Corpo, motricidade e o sentir  

 

 Refletir sobre o corpo treinado, educado, com possíveis simbioses culturais e sociais 

na expressão de suas práticas nos faz pensar no que poderia ser a origem de suas ações. 

Parece ser claro que o corpo educado é um corpo que já aprendeu, isto é se constituiu também 

pelo aprender. Afirma Fernandéz (1991) que “desde o princípio até o fim a aprendizagem 

passa pelo corpo”. Essa teórica argentina reflete e acena que muito vêm se discutindo, de 

modo estéril, o que fato pode ter maior participação para com o aprender, se organismo ou 

psiquismo. Para essa autora, a resposta para o que podemos também interpretar como o antigo 

embate sobre corpo mente se apresenta em considerar que a aprendizagem é uma trama que 

necessita tanto do plano orgânico como do psíquico (simbólico) para se desenvolver. Ainda 

mais, considera e amplia essa dualidade em quatro segmentos. Segundo Fernandéz, “em todo 

processo de aprendizagem estão implicados os quatro níveis (organismo, corpo, inteligência e 

desejo), e não se poderia falar de aprendizagem excluindo algum deles...” (1991, p.57).  

 Pensamos que a junção de alguns desses segmentos possam abrir outro viés para se 

pensar e considerar o desenvolvimento da aprendizagem. E um desses planos pode ser o da 

percepção. Áreas como a psicologia e a fisiologia já apresentam estudos sobre o tema da 

percepção, assim como o da filosofia, que pode por autores da fenomenologia dar 

contribuições para a compreensão desse tema. 

 Foi Husserl (1859 – 1938) que deu origem aos estudos fenomenológicos de modo 

organizado e reconhecido socialmente como um “movimento”. Segundo estudos (Kunz, 

2000), os primeiros escritos de Husserl já anunciavam um questionamento das “verdades” 

acadêmicas, isto é, uma interrogação sobre a razão como leis científicas sem uma busca de 



 

teor mais filosófico sobre o real e sua apreensão. Parece que a ideia desse filósofo é um 

colocar em “cheque” a aparência da razão, um pensar sobre o que pode distorcer o real por 

conceitos postulados ou preconceitos e julgamentos.  

 O que talvez possamos pensar sobre corpo e aprendizagem nesse sentido teórico é qual 

corpo que aprende? O orgânico, biológico ou o psíquico, daquilo que é cognoscível? Mesmo 

após as indicações de Fernandéz já abordadas, vamos pensar que, levando em conta o 

orgânico, e considerando os sentidos (olhar, olfato, audição, paladar e tato) parece que, ao 

mesmo tempo em que dão uma ideia de mundo, informações proprioceptivas, podem nos 

confundir e influenciar a racionalização frente ao mundo. Dizendo de outro modo, os sentidos 

também nos sabotam na apreensão de mundo. E esse comportamento pode sugerir dúvidas 

sobre o próprio corpo ou a noção de corpo próprio que temos de nós mesmos. Os escritos de 

Ramos (2010) para pensar o corpo e a suas possíveis relações com a mente, indicam, 

 

Preciso compreender como meu corpo – este objeto de matéria que me é tão 

próximo – pode se comunicar com a mente, isto é, com minha existência pensante. 

Noto que a fome e a sede me causam tristeza. Isso me permite concluir que meu 

corpo age de algum modo sobre a mente, o que me fornece um indício de que ele 

realmente exista. (RAMOS, 2010, p.30). 

 

 Essa passagem teórica sugere que um apelo corporal pode causar um comportamento 

mental, mais que isso, um sentimento. Mas não seria de pensarmos que esse sentimento que 

teve nascente no âmbito corporal não parte de um sentir, porém outra categoria de sentir, o da 

percepção. 

 São os estudos fenomenológicos de Merleau Ponty que se debruçam também sobre o 

sentir. Pensamos fazer necessário explicitar que a fenomenologia se interessa pela busca de 

uma compreensão da existência a partir da experiência com as coisas do mundo, e é dessa 

relação que a teoria fenomenológica considera a consciência (Dartigues, 1973). A consciência 

nesse sentido é uma vivência e construída pelas percepções da vivência nesse mundo em que 

somos tocantes e tocados, logo, uma correlação. É necessário compreendermos que o ponto 

de vista da fenomenologia é de que as ciências, por uma teorização excessiva, possa deixar à 

margem a essência das coisas, é essa essência, com cunho de originária, que se atenta os 

estudos fenomenológicos.  

 Um termo que devemos dar atenção na teoria da fenomenologia é o do reducionismo, 

ou melhor, o da redução. Esse termo se aplicado às ciências da razão científica, se identifica 

mais com uma forma de aprisionamento de perspectivas teóricas, fica enclausurado no âmbito 

das metodologias, porém, se aplicado no ponto de vista da fenomenologia, o mesmo termo 

sugere a redução como um ato interminável para perceber o mundo, pois se refere ao que está 



 

factível no mundo e das coisas no mundo, da relação da experiência de um corpo com o 

mundo. Segundo Merleau Ponty (2011), 

 

o mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio 

natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções 

explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou, antes, não existe 

homem interior, o homem está no mundo, e é no mundo que ele se conhece 

(PONTY, 2011, p.6). 

 

 No excerto acima parece ser pertinente pensar que é por nessa relação que o homem 

incorpora o mundo, o coloca em sua consciência no modo de essência das coisas. Nesse 

sentido cabe-nos lembrarmos de que um elemento significativo na teoria da fenomenologia de 

Merleau Ponty é a percepção. A percepção é um dos temas elementares dos estudos 

fenomenológicos de acordo com Kunz (2000) a percepção para Merleau Ponty vai além da 

perspectiva orgânica, biológica e funcional, ela é estruturante para uma constituição do “nosso 

ser-no-mundo”. Merleau Ponty sugere que os estudos da percepção dão atenção, inicialmente, 

para a sensação. Explicita esse teórico que a sensação pode ser entendida como “a maneira 

pela qual sou afetado e a experiência de um estado de mim mesmo” (2011, p.23). Para esse 

teórico (2011) a sensação se caracteriza por uma forma de “choque”, é um impacto de 

sensação pura, instantâneo e pontual, logo que não se repete como fenômeno, pois no ato de 

uma segunda vivência já é outra. Escreve ainda, que na relação das coisas do mundo com o 

homem e seu corpo, cada parte do objeto, “anuncia mais do que ela contém”, mas a percepção 

elementar já está carregada de um sentindo.  

 Entendemos que essa ideia sugere que na relação com as coisas do mundo, uma 

expectativa de ordem lógica se apresenta, antecipa a sensação a ser percebida e pode ofuscar a 

sensação real. Uma cor não é a sensação da cor, é a qualidade da cor, do objeto; a sensação é a 

relação que ela pode causar a cada sujeito, e esse aspecto é único e singular, têm um contato 

com a essência da coisa quando dada a devida atenção,é fenomenológico. Nas palavras de 

Merleau Ponty, “o ‘algo’ perceptível está sempre no meio de outra coisa, ele sempre faz parte 

de um ‘campo’ ” (2011, p.24). 

 Outro elemento a ser considerado na teoria fenomenológica pontyana é o sentir. Para 

esse autor, o pensamento de ordem objetiva ignora o sujeito da percepção (2011), que entrega 

ao homem um mundo pronto em seus acontecimentos possíveis. Logo, trata a percepção 

também como um desses acontecimentos. No capítulo denominado O Sentir na obra 

Fenomenologia da Percepção, esse filósofo francês inicialmente alerta uma distinção entre o 

sujeito perceptivo que age pela percepção geral, entendo aqui como de senso comum e a do 

sujeito perceptivo que vive as coisas como ele mesmo percebe. 



 

Para Merleau Ponty (2011): 

 

O sujeito da percepção permanecerá ignorado enquanto não soubermos evitar a 

alternativa entre o naturante e o naturado, entre a sensação enquanto estado de 

consciência e quanto consciência de um estado, entre a existência em si e a 

existência para si (PONTY, 2011, p.281). 

 

 Então, nessa perspectiva, esse teórico entende que o sistema da experiência, quando 

fornecida de um modo pronto, sem atenção do sujeito enquanto perceptivo subordina uma 

experiência pura, a do eu empírico, reduz à experiência de um pensador universal, onde as 

coisas se apresentam já preestabelecidas, inseridas em determinada conduta. 

 É por uma forma de escolha, no momento do encontro do eu/corpo, eu incorporado 

com o objeto que defino a sensação como coexistência ou como comunhão, isto é, o caminho 

que se toma pela familiaridade entre objeto com o corpo, e, corpo o com o objeto. 

De acordo com Merleau Ponty (2011), a sensação ao objeto acaba por ser intencional, porque 

se encontra nesse sensível... 

 

...um ritmo de existência – abdução ou adução – e porque, dando sequência a essa 

preposição, introduzo-me na forma de existência que assim me é sugerida, reporto-

me a um ser exterior, seja para abrir-me seja para fechar-me a ele [ ... ] Aquele que 

sente e o sensível não estão um diante do outro como dois termos exteriores, e a sensação não 

é a invasão do sensível naquele que sente. É meu olhar que subtende a cor, é o movimento da 

minha mão que subtende a forma do objeto, ou antes meu olhar acopla-se à cor, minha mão 

acopla-se ao duro e ao mole, e nessa troca entre o sujeito da sensação e o sensível não pode 

dizer que um aja que o outro padeça, que um dê sentido ao outro. Sem a exploração de meu 

olhar ou de minha mão, e antes que meu corpo se sincronize a ele, o sensível é apenas uma 

solicitação de vaga (PONTY, 2011, p.288 - 289). 

 

 Parece-nos ser pertinente pensar que a relação do homem com as coisas exige a 

experiência de um “corpo a corpo” que, no fenômeno do encontro, “dialogam” no âmbito das 

percepções, do sentir e das sensações. Ainda podemos interpretar que a aprendizagem está 

implicada na vivência do homem com o mundo, numa perspectiva relacional, na ação com o 

mundo enquanto atitude corpórea. 

 Ao considerarmos o universo da atividade esportiva como corpos em ação no mundo, 

podemos buscar nesse segmento, campo de estudo para melhor compreendermos as filosofias 

que tratam do hábitus e da Fenomenologia da Percepção. 

 Nesse sentido, o treinamento esportivo pode ser interpretado como uma educação dos 

sentidos, incitada pelo estado de tensão e urgência permanentes, que suscitam em uma 

reorganização progressiva dos hábitos e das capacidades perceptivas. Uma percepção 

específica que culmina na redução completa do corpo e da mente, para que a atividade possa 

ser incorporada de maneira completa e sensorial. Podemos diagnosticar a evidência dessa 

percepção no depoimento de Wacquant, enquanto praticante e experimentador do boxe: 



 

 

depois de algumas sessões, meu campo visual se aclara, se amplia e se reorganiza: consigo 

bloquear as tentações exteriores e discernir melhor as evoluções de estão em minha frente, 

como se minhas faculdades visuais tivessem crescido a medida que meu corpo se acostuma 

com o treino (WACQUANT, 2004, p. 91). 

 

 

 Para ele (2011), está atividade esportiva é muito mais do que um exercício físico, é um 

“suporte de uma forma particularmente intensa de trabalho emocional” porque, uma vez entre 

as cordas do ringue, o boxeador deverá ser capaz de dominar suas emoções e seus impulsos, 

canalizando suas energias mentais e afetivas, ao mesmo tempo em que suas percepções e 

sentidos são aguçados e explorados, de uma forma que, o primeiro reflexo ante a dor físico de 

um golpe adversário, que tende a ser de um impulso primitivo e desenfreado, seja controlado 

e transformado em ação consciente e sensorial. Dessa forma, ele encara o boxeador como 

“uma engrenagem viva do corpo e do espírito, que desdenha a fronteira entre razão e paixão”. 

 De outra forma, podemos também interpretar que o fato de incorporar os movimentos 

tecnicistas dessa atividade esportiva, o sujeito pode abrir foco naquilo que acontece no 

momento, isto é, amplia também sua possibilidade de sentir o acontecimento na própria 

vivência, ter maior possibilidade de perceber a essência da relação dos corpos na ação da 

atividade, de se utilizar dos sentidos para outra forma de se relacionar com a atividade e em 

tudo que nela contém. 

 Em outro excerto (2004, p.100), Wacquant escreve que “a assimilação do pugilismo é 

fruto de um trabalho de participação do corpo e da mente”, afirmação que confere uma 

perspectiva monista da relação corpo mente da vivência corporal desse sujeito. Ao relatar 

sobre a implicação de “deslocamentos ínfimos” nas atividades de treino corporal para o 

esporte boxe, acena a ampliação da percepção e de seus sentidos para o avanço, 

aprendizagem, dos movimentos técnicos do esporte. 

 

Conclusões 

 

 Pelo ponto de vista teórico, podemos concluir que o conceito de hábitus de Bourdieu e 

os conceitos sugeridos pela Fenomenologia da Percepção de Merleau Ponty, nos ofertam 

outra forma de ver o homem e a atividade corporal, nos possibilitando, sobre um outro 

prisma, enxergar esse sujeito e sua relação incorporada com o mundo. 

 Parece-nos ser pertinente considerar que a aprendizagem se modifica a partir da 

capacidade de um sentir corporal na vivência com o mundo, se amplia ao afastar-se de 

percepções predispostas fornecidas de senso comum que burlam o sentir das coisas em sua 

essência. Parece-nos ser possível concluir que somos um corpo próprio e singular na 



 

experiência e concepção vivencial de um mundo que se mostra objetivo subjetivo capaz de, 

nessa relação, mediar a aprendizagem. Que somos um corpo que aprende por pensamento 

assim como pela percepção de uma relação sensível com o mundo em que estamos inseridos. 

 Ainda, talvez possamos pensar que se o mundo se oferta como um cenário inesgotável 

de vivência, é na minha experiência corporal que a aprendizagem reside, isto é, o aprender 

reside em viver corporalmente. 
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