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fIloSofIa e o corPo

marIa lúcIa motta runha SannInI

A necessidade de refletir sobre os desafios corporais da atualidade me  conduziram a pensar e pesquisar 

os caminhos da evolução do corpo e da alma,  desde as culturas mais primitivas, onde o homem não tinha 

consciência de possuir um corpo que integrava e  interagia com o mundo. Para o homem o corpo era matéria 

separado da alma e com grande carga de impurezas. Esta questão nos remete a compreender a necessidade 

de flagelos e sacrifícios para salvação desta matéria conhecida como corpo. Hoje, mesmo com novas refle-

xões o corpo ainda continua imperfeito, causador da baixa e auto estima, ditador de regras  da beleza.

reSumo

IntroDução

Pequena introdução sobre a filosofia e o corpo. 
Queremos nesta oficina despertar a curiosidade  
sobre o corpo e  fatos  do cotidiano. 

Como pensar sobre o corpo sem refletir nossa 
existência? 

Reflexão vem da expressão latina reflectere que 
significa “voltar atrás”. Para o nosso dicionário 
Aurélio reflexão quer dizer volta da consciência, 
do espírito, sobre si mesmo, para exame de seu 
próprio conteúdo. Portanto faremos uma reflexão 
sobre o corpo, esta máquina perfeita, bela, pre-
cisa e que desde sempre foi mal interpretada ou 
compreendida. Será? 

No caminho da reflexão poderemos entender 
melhor os meandros do corpo, harmonia, beleza 
e corpo caos, revestido de desordem e flagelos.

Cada vez mais a sociedade está envolvida com 
a produção de um novo corpo, uma nova perfor-
mance, um novo visual.

Durante as últimas décadas, o desenvolvimento 
de novas técnicas e tendências para um corpo 
ideal surgiram incansavelmente. Procedimentos 
clínicos avançaram rapidamente e a busca por 
um corpo perfeito tornou a humanidade refém de 
uma ditadura estética rígida e muitas vezes fora 
dos padrões aceitáveis para se manter saudável.

Sócrates, ao iniciar esta reflexão divide o homem 
em corpo perecível e alma imortal (GALLO, 1997) 
e desde então a alma e o corpo foram motivos de 
reflexão para Platão, Aristóteles, Descartes e ou-
tros filósofos. 

Filósofos filosofaram insistentemente, a Igreja se 
posicionou perante o corpo como um empecilho 
para o crescimento da alma, a medicina avan-
çou assustadoramente, mostrando um modelo 
humano mecânico e o homem acabou profun-
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damente negligente com seu corpo, contendo 
suas emoções através de pílulas, mantendo uma 
alimentação de má qualidade, tendo pouco des-
canso, postura preguiçosa e outros males da vida 
cotidiana. Com as empresas de cosméticos avan-
çando largamente e os padrões de beleza tiranos, 
os homens começaram a  embelezar-se cada vez 
mais, como única forma de sobrevivência.

Constantemente, vemos um corpo-objeto  sendo 
mecanicamente preparado em academias para 
alcançar não a plenitude da harmonia, mas um 
rendimento melhor, aperfeiçoando um ritmo 
uniforme, padronizado, através de sequências 
fabricadas, onde o objetivo é o máximo de de-
sempenho na perspectiva do corpo perfeito, 
desprezando-se as possibilidades corporais 
(DANTAS, 1994).

Manipulamos o corpo na educação, coisificamos 
este corpo em busca do futuro promissor, não 
importa a que custo.  Este corpo, pensado desde 
cedo para o futuro, esquece que a vida não se vive 
no futuro e sim no presente. 

Vivo hoje, com os valores que recebi  de ontem e 
em direção ao amanhã; mas, só posso viver con-
cretamente o hoje (DANTAS, 1994).

Vamos refletir sobre o corpo que ao longo dos 
séculos  perdeu seu poder de sensibilização,  de 
confiança em si próprio e passou a substituir es-
tes fatos por instrumentos externos a si mesmo.

O corpo passou a ser vitrine, neste mundo moder-
no, e a preocupação do homem em ser inserido na 
sociedade por meio do corpo tornou-se para mui-
tos  a única opção, uma verdadeira obsessão. 

O contexto atual exige do homem moderno o 
conhecimento desta evolução, interpretação e 
tomada de posição em relação a si próprio e 
ao outro. 

Dois aspectos são importantes para esta toma-
da de posição: respeito e aceitação. Respeitar e 
aceitar é assumir o direito  de ser -  acima de tudo 
- diferente. 

objetIvo

Esta oficina visa maior participação, eficiência e 
interação  do homem como cidadão no cuidado 
de seu corpo, mente e alma. 

metoDologIa

A oficina constará de duas partes. A princípio 
uma reflexão sobre a evolução do corpo e da 
alma. A seguir iniciaremos uma prática corporal.

referêncIaS

GALLO, Sílvio, Ética e cidadania: caminhos da 
filosofia, Campinas: Papirus, 1997.
DANTAS, Estélio H. M. Pensando o corpo e o 
movimento, Rio de Janeiro: Shape, 1994.


