
A ausência do corpo na escola: 
um olhar sobre a corporeidade 

dos estudantes

Este estudo visa explorar o conceito
de corporeidade e a dimensão de
corpo próprio, tal como são
apresentados por Merleau-Ponty –
“ser corpo” e “sou meu corpo” –
como mote disparador para reflexão
acerca da ausência dos corpos na
realidade escolar.

OBJETIVO

A abordagem desta pesquisa será
de cunho teórico, com análise de
conceitos e exercício interpretativo
dos textos apresentados por
Merleau-Ponty, que pensa o corpo
como “um sujeito que transcende a
si mesmo” (2006, p. 35). Para isso,
visa relacionar o conceito de
corporeidade aos desafios da
ausência corporal do aluno e assim
refletir sobre algumas práticas
corporais na escola.
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METODOLOGIA

RESULTADOS
a corporeidade é entendida como
mais que a materialidade e que sua
estrutura biológica do corpo pelo
qual o aluno se mostra: é o contido
em todas as dimensões humanas;
permitir ao corpo do aluno ser o ator
principal; vê-lo em sua dimensão
realmente humana (POLAK, 1997).

DISCUSSÃO
O movimento, como constituição de
um poder de ação torna o corpo não
somente a possibilidade de contato
espontâneo do homem com o
mundo, mas torna-o ser-no-mundo
(MERLEAU-PONTY, 2006).

CONSIDERAÇÕES
Admitindo a diferença e a
pluralidade na educação nos vemos
orientados a pensar a formação do
sujeito em sua sensibilidade
corpórea, a fim de que as
singularidades dos sujeitos
presentes no processo pedagógico
sejam especialmente consideradas
com seu potencial formativo, é que
recorremos a uma concepção de
formação a partir da experiência
estética que potencialize o
desenvolvimento humano a partir da
sensibilidade.
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