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Resumo: 

Os estudos e pesquisas sobre corpo e corporeidade, que hoje ocupam amplo espaço na literatura 

acadêmica em quase todas as áreas do saber, estão penetrando no campo da educação, em 

especial na área da Educação Física., mas ainda não mereceram a devida atenção a relevância e 

papel que devem assumir na formação do professor do Ensino Superior em geral.  Objetivo 

deste texto é buscar respostas a esta lacuna. A metodologia consiste numa seleção e revisão 

analítica e critica de trabalhos que enfatizam a relação Educação e Corporeidade, apontando, a 

partir deles, a relevância e o papel a ser ocupado pela corporeidade na formação e atuação do 

professor não só no Ensino Fundamental e Médio mas também no nível universitário e não 

apenas para o docente em Educação Física. Quando não ausentes, o corpo e a corporeidade têm 

sido focalizados numa perspectiva dualista, mecanicista e mercadológica, espelhando a 

ideologia dominante no sistema educacional. No Brasil, a partir da década de 1980, a visão 

linear, disjuntiva e acrítica no tocante ao corpo e à corporeidade tem sido alvo de 

questionamentos nos estudos e pesquisas sobre educação. O texto apontará varias posições 

teóricas e práticas que buscam superar esta visão conservadora, assumindo novos fundamentos 

filosóficos tais como a dialética histórica, a tendência fenomenológica com base em Maurice 

Merleau-Ponty e, mais recentemente, a ida à teoria da complexidade de Edgar Morin. Este texto 

insere-se numa pesquisa mais ampla que está sendo conduzida sob o titulo: “Educação e 

Corporeidade. Nova fase. Fundamentação Teórica e Aplicações Práticas”, em andamento num 

Programa de Pós-Graduação em Educação de uma Universidade de São Paulo, cujos resultados 

parciais já foram expostos e debatidos em Congressos e Seminários no Brasil e no Exterior e 

publicados em capítulos de livros.  
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Introdução 

Há vários anos pesquisando sobre o tema corpo e corporeidade, sempre tive presente esta 

preocupação: porque o corpo e suas manifestações múltiplas e dinâmicas – a corporeidade - não 

ocupam, nos vários níveis de escolarização, em especial, no Ensino Superior, um lugar de relevo. Daí 

nasceu este texto, parte de uma pesquisa mais ampla, em andamento no Programa de Estudos Pós-

graduados em Educação da Universidade Nove de Julho de São Paulo (UNINOVE). Um texto escrito 

em primeira pessoa, a guisa de depoimento pessoal, deixando de lado, para lembrar os Mil Platôs de 

Deleuze e Guattari (1996), a preocupação de construir um trabalho “arbóreo”, estruturado, acabado, 

fechado, mas, tal como um rizoma, e suas inúmeras raízes, buscando a multiplicidade, conexões 

abertas sem a pretensão de tudo conduzir a uma unidade perfeita ou à palavra final. 

Minha busca começa pelo viés filosófico, indagando o que teria acontecido na história do pensamento 

ocidental, que marcou as reflexões sobre o humano, a ponto de chegar até hoje uma concepção 

negativa e excludente do corpo e da corporeidade no âmbito da educação. 

 

Platão em sala de aula 

Acredito que ainda hoje, talvez inadvertidamente, ecoam na prática educacional as severas posições 

sobre o corpo que herdamos do dualismo platônico. No belo dialogo Fédon, vejo o filósofo 

preocupado em apontar o caminho para a verdade, que hoje corresponderia à nossa busca de métodos 

e dinâmicas para transmitir e fazer receber e assimilar pelo aluno as matérias prescritas no currículo. 

Pergunta-se Platão, colocando a indagação nas palavras de Sócrates: “os olhos, os ouvidos, transmitem 

alguma verdade? Ou os poetas têm razão em repetir sem cessar que nada ouvimos, nem nada vemos? 

Visto que estes dois sentidos são inseguros, então os outros serão ainda mais, uma vez que são 

inferiores a eles” (PLATÃO, 1999, p. 126). Tocado por este alerta do filosofo sobre a insegurança dos 

sentidos, fico tranqüilo e até justificado para prosseguir na minha tradicional pedagogia desencarnada. 

Por que me preocupar com estas fantasias sobre corpo e corporeidade ao ensinar e fazer assimilar as 

verdades da matemática, da física, da geografia, da historia, e de outras matérias que leciono, se o 

grande mestre Platão me garante que a função privilegiada da alma para chegar à verdade é o 

raciocínio, que manifesta com clareza a realidade dos seres quando “não é perturbado pela vista, pela 

audição, pela dor, pela volúpia, e, encerrado em si mesmo, deixa que o corpo lide com essas coisas 

sozinho” (Ibid.p. 126) 
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Esmerando-me em minha especialidade, eu, professor, devo assumir ante o aluno um ideal de 

sabedoria, afastando as trevas da ignorância. Se me preocupar com o meu corpo, e especialmente, com 

o corpo do aluno, vou fracassar neste ideal, pois, de novo, meu mestre Platão me adverte: “o corpo é 

um intruso que irrompe em meio de nossas investigações, nos entorpece, nos perturba e nos impede o 

discernimento da verdade” (Ibid., p.128). Se desejamos realmente saber alguma coisa “é preciso que a 

abandonemos o corpo e que a alma analise os objetos que deseja conhecer. Fonte de mil ilusões e de 

tolices, o corpo nunca nos conduz a um pensamento sensato” (Ibid., pp. 127 e 128). Por isso, devo me 

convencer, na minha pratica docente, que “a inteligência é a única moeda válida, pela qual vale a pena 

trocar qualquer coisa” (Ibid., p. 131). 

Mas Platão (que viveu de 428 ou 427 a 348 ou 347 a. C.) escrevia este diálogo aproximadamente nos 

anos 340 antes da era cristã. Como de tão longe estas concepções chegaram até a minha sala de aula? 

 

Sou um asceta cristão 

O extremado rigor platônico ante o corpo penetrou no Ocidente no bojo do neoplatonismo, cuja 

migração se deve a Plotino, nascido na cidade de Alexandria em 203 da era cristã e falecido em 

Campânia, na Itália Meridional, em 270. Seus escritos, reunidos por seu discípulo Porfírio em seis 

livros – Eneadas – influenciaram profundamente Santo Agostinho, após seu afastamento do 

maniqueísmo. A visão dual e antagônica da alma ante o corpo, que já aparece na pregação do 

Apóstolo Paulo, com Agostinho, em suas raízes cristãs inspiradas no neoplatonismo, torna-se, como 

diz Nietzsche, uma filosofia para o povo, e uma teologia ascética, que impregnou a cultura ocidental. 

Nas Confissões, minucioso relato do seu grande drama existencial perpassado pelo incessante conflito 

entre o bem – a graça – e o mal – o pecado – leio inúmeras passagens que deixam transparecer um 

profundo pessimismo ante a matéria, o corpo, a sensibilidade, as coisas terrenas, qualificadas como 

“desprezíveis e abjetas” (SANTO AGOSTINHO, 1996, pp. 69-70). 

Essa concepção prepondera até hoje. Como observa Fontanella (1995, pp. 36 e 37) “toda ascese cristã 

teve milenarmente como finalidade controlar, sujeitar o corpo pelo espírito; mortificar a carne [...] Só 

muito recentemente uma parte dos cristãos passou a valorizar o homem total”. 

A minha sala de aula, hoje, é laica, secularizada. A religião não é mais reguladora da educação. 

Entretanto, minha pedagogia ainda reproduz, inconscientemente talvez, o ascetismo cristão que coloca 

o corpo sob suspeita e me impede vislumbrar nele possibilidades para uma educação de qualidade. 
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Sou moderno mas continuo o mesmo   

A modernidade, que destronou a teologia e secularizou o pensamento ocidental, não superou o 

dualismo e a dicotomia entre razão e corpo. O Discurso do Método de Descartes (1996) que, segundo 

Edgar Morin, inaugura “o grande paradigma que iria dominar o Ocidente” (MORIN, 2005, pp. 37 e 

38) separa o sujeito do objeto, o espírito da matéria, opõe o humano à natureza e influi toda a visão 

filosófica posterior que privilegia a “res cogitans”, o pensamento, a racionalidade, como constituinte 

fundamental do humano e do reino da liberdade e deprecia a “res extensa”, a materialiade, e no seu 

bojo o corpo, entregue às experimentações, à mensuração, à fragmentação, qual máquina composta 

por peças sujeitas a leis deterministas. 

Assim, apesar de moderno, e mesmo não professando religião alguma em sala de aula, diante do aluno 

corporificado, comporto-me ainda como um pedagogo platônico, um asceta cristão ou um filosofo 

cartesiano.. Interessa-me o império da razão e o meu discurso caminha da razão docente para a razão 

de quem aprende. O corpo, ainda que presente, não conta. 

 

Posso mudar? A corporeidade, um tesouro saindo da mina escura 

Sou professor de nível superior, ministro cursos na pós-graduação e venho me perguntando: esse 

sistema pedagógico deve sempre continuar assim? Posso mudar? 

Para a minha satisfação, as leituras me conduzem a um panorama alentador que é a descoberta da 

corporeidade, sua relevância educacional, no âmago desta mesma modernidade que continua 

colocando a razão no pedestal do ato pedagógico. 

Nietzsche já se insurgia contra o racionalismo que gera os desprezadores do corpo e me insufla de 

maneira contudente: “eu sou todo corpo e nada além disso; a alma é somente uma palavra para alguma 

coisa do corpo” (NIETZSCHE, 1987, p. 51). E vai mais fundo: “o corpo é uma grande razão [...] 

Instrumento do teu corpo é também a tua pequena razão [...] Há mais razão no teu corpo do que na tua 

pequena sabedoria” (Ibid., p. 51). Essas palavras, levadas a sério, produzem em mim um verdadeiro 

“choque pedagógico”. 

Um pouco antes, o pensamento marxista, já nos primeiros escritos dos seus inauguradores, me ensina 

que toda historia humana funda-se na existência de seres humanos vivos e “a primeira situação a 

constatar é a constituição corporal desses indivíduos e as relações que ela gera entre eles e o restante 

da natureza” (MARX-ENGELS, 1989, pp. 12 e 13). Para os autores, a corporeidade é o principio de 

toda historiografia. Essa premissa me faz perceber o valor da constituição corporal também para 

construir uma historia viva das relações professor/aluno. 
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Passei também a consultar o pensamento fenomenológico e vi o grande papel atribuído ao corpo se eu 

quiser chegar e uma consciência do mundo e de nós mesmos. Ensina-me Merleau-Ponty em sua 

Fenomenologia da Percepção: “se é verdade que tenho consciência do meu corpo através do mundo, 

que ele é o centro do mundo, o termo não percebido para o qual todos os objetos voltam a sua face, é 

verdade, pela mesma razão, que meu corpo é o pivô do mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 122). 

Tomei consciência de que a relação pedagógica não acontece na estratosfera. Exige comprometimento. 

E dou razão a Sartre quando me diz que “não há conhecimento puro. Só há conhecimento 

comprometido” (SARTRE, 1999, p. 391) e é exatamente o corpo que “representa a individualização 

do meu comprometimento com o mundo” (Ibid., p. 393). Se busco nas minhas aulas e na tradicional 

fragmentação dos saberes um ponto de referência, fico até perplexo e procuro entender  Sartre quando 

me diz  que o corpo “é o centro de referencia total indicado pelas coisas” (Ibid., p. 394) E se nas 

minhas reflexões sobre o meu trabalho, busco conhecer quem sou eu como educador e quem sou meus 

alunos, minha surpresa ainda é maior quando este filósofo da existência me diz que o Outro só o 

conheço por seu corpo e eu só posso fazê-lo mediante o meu próprio corpo” (Ibid.,  p. 406). Estas 

palavras são um verdadeiro golpe à tradicional postura pedagógica que estabelece o conhecer o outro e 

o conhecer-se reduzindo-os à primazia da relação de razão para razão.. 

Passo agora a olhar alguns psicólogos e ouço Rollo May me dizer que “perceber o próprio corpo é de 

grande importância no decorrer da vida. Entretanto, a maioria dos adultos perdeu tal consciência, não 

lhe presta atenção; este é o resultado de vários séculos de recalque do corpo, transformando-o em 

máquina inanimada a serviço do industrialismo moderno” (MAY, 1972, p. 89). 

Vygotsky lembra-me que a separação entre afeto e conhecimento torna impossível explicar a dinâmica 

do pensamento e descobrir seus motivos, interesses, impulsos e tendências. (Cf. VYGOSTKY, apud 

OLIVEIRA, 1993, passim). O mesmo destaque à dimensão afetiva na construção da pessoa encontra-

se em Henri Wallon (apud Galvão, 1995). 

Entre os vários estudiosos do corpo e da corporeidade e sua relevância no processo educacional, quero 

destacar Hugo Assmann. A leitura das suas obras despertou-me para olhar a corporeidade como 

instancia radical de critérios pedagógicos e políticos. No campo político,este autor me faz perceber 

que a atenção dada ao corpo, suas necessidades e desejos, leva a identificar as falhas do capitalismo 

real e do ex-socialismo real e a superar a idolatria do mercado, em busca de metas sociais fundadas na 

justiça e na solidariedade (Cf. ASSMANN, 1996, pp. 209 e 210). Neste autor descobri afirmações 

contundentes como estas: “a idéia central é a seguinte: a corporeidade não é fonte complementar e 

secundária de critérios educacionais mas seu foco irradiante primeiro e principal. Sem uma filosofia 

do corpo, que permeie tudo na Educação, qualquer teoria da mente, da inteligência, do ser humano 

global é, de entrada, falaciosa” (Ibid., p. 47). 
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Noto que o autor não está se referindo somente à educação infantil, ou aos níveis fundamental e 

médio. A educação nos níveis superiores também está contemplada. Por isso, continua Assmann: 

“afirmamos como pressuposto básico: toda Educação, para que corresponda às características bio-

fisicas do ser humano, tem que ser visceralmente Educação Corporalizada” (Ibid., p. 47). 

O autor sabe das dificuldades em pôr em prática essa tese, por ser muito exigente. Mesmo assim, a sua 

posição é categórica: “o corpo é, do ponto de vista cientifico, a instância fundamental e básica para 

articular conceitos centrais para uma teoria pedagógica.” (Ibid., p. 47). 

Ao me adentrar pela teoria da complexidade de Edgar Morin, aprendo que, pela mediação da 

corporeidade, o educando, como todo ser humano “[...] traz em si multiplicidades interiores, 

personalidades virtuais, uma infinidade de personagens quiméricos, uma poliexistencia no real e no 

imaginário, no sono e na vigília, na obediência e na transgressão, no ostensivo e no secreto, balbucios 

embrionários em suas cavidades e profundezas insondáveis” (MORIN, 2000, p. 57-58). Eis o grande 

desafio que assumo desta colocação de Morin: ir em busca desta riqueza que,  ora manifesta, ora 

escondida, o aluno traz na sua corporeidade. 

 

Concluindo sem fechar 

A corporeidade na educação, mormente no ensino superior, é um tesouro que começa a ser tirado dos 

cascalhos de uma mina ainda escura. Convencido disso, na minha atuação como professor no 

Programa de Pós-graduação da UNINOVE, busco unir-me a inúmeros outros educadores que 

alimentam o sonho de ver se tornar realidade na prática educacional a descoberta da corporeidade e 

suas possibilidades para uma educação da melhor qualidade. Consegui introduzir no quadro curricular 

a disciplina Educação e Corporeidade.  No desenvolvimento do meu projeto, tenho orientado 

dissertações e teses que aprofundam esta temática. Tenho discorrido sobre o tema em vários 

congressos e encontros nacionais e internacionais e venho publicando esses trabalhos. Em um deles, 

“Educação e Corporeidade: contribuições do pensamento complexo” (QUEIROZ 2008), aprofundo 

vários “rizomas” que, no texto presente, devido aos limites de espaço, permaneceram embrionários. 

Com outros educadores que nutrem a mesma preocupação, espero que se implante uma corrente 

inovadora a superar as suspeitas e o ostracismo do corpo e da corporeidade e suscitem nos professores, 

especialmente nos que trabalham na formação para o ensino superior, a busca de meios para fazer 

despontar, na prática educacional, a grande riqueza do corpo e da corporeidade.  
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Resumo: 

Frente aos princípios e fundamentos da Educação Inclusiva, defendidos e propagados nas 


