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O presente estudo parte da contextualização do corpo conforme inserido no processo de 

constituição da Educação Física brasileira. O objetivo principal, reporta-se num 

primeiro momento em desenvolver um entendimento sobre o corpo, visando descrever 

sucintamente como ele foi visto historicamente e tematizar aspectos de sua visão atual. 

A partir desse passo, faremos um recorte teórico específico adentrando na tematização 

do problema de traços do mecanicismo corporal apresentado em abordagens 

representativas da Educação Física escolar, ou seja, a abordagem da Psicomotricidade e 

Desenvolvimentista. Esse passo é sucedido pelo recurso à obra tardia de Foucault para 

buscar, neste autor, particularmente no tema do cuidado de si, parâmetros para examinar 

em que medida esse recurso, associado ao tema da consciência corporal, possibilita ir 

além dos limites de tais abordagens. A presente investigação nortear-se-á pela seguinte 

questão: Por que e de que maneira o tratamento dispensado ao corpo pelas abordagens 

representativas desta pesquisa – a desenvolvimentista e a da psicomotricidade na 

Educação Física Escolar – apresentam-se com traços mecanicistas em relação ao corpo? 

O presente estudo constitui-se em uma pesquisa de caráter teórico-bibliográfico e adota 

a abordagem metodológica hermenêutica como procedimento do trabalho bibliográfico. 

A pesquisa teórico-bibliográfica é um processo de construção do conhecimento que 

vincula, como seu grande desafio, a agregação da produção conceitual elaborada com a 

realidade contextualizada. A partir da contextualização do ser humano e corpo, convém 

ressaltar que o ser humano não habita um corpo, pois ele é o próprio corpo que se torna 

presente no mundo com seu nascimento e somente através do corpo, com suas 

diferentes nuances, é possível adquirir experiências e tornar-se presente no mundo real. 

O corpo é a primeira forma de visibilidade humana, e talvez possa ser considerado o 

mais belo traço da memória da vida. Além disso, o ser humano precisa ser corpo para 

que suas ações sejam visíveis em sua existência. O corpo representa, em cada época e 

em diferentes sociedades, significados próprios e diferenciados, fruto de fatores 

genéticos, sociais e culturais. Desta forma, toda tarefa educacional se faz significativa 

ao desenvolver o sujeito mediante uma compreensão total do ser humano. Todos os seus 

sentidos participam das ações educativas desenvolvidas, e o corpo representa a presença 

real de cada sujeito no mundo e com ele e através dele é possível adquirir todas as 

experiências de sua existência na forma de uma unidade indissociável. O corpo está, 

portanto, intimamente ligado à Educação física. Todavia, observa-se, muitas vezes, na 

educação física escolar, que ele não é tratado de forma integral em razão da presença de 

abordagens e práticas de traços da mecanização corporal. E neste âmbito, ir além de tais 

traços, como meio de buscar um processo formativo significativo aos sujeitos, embasa-

se em uma Educação Física Escolar direcionada para a formação integral do ser 

humano. 
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