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RESUMO: As práticas culturais e escolares têm mantido de forma ampla uma relação com o 

corpo de corpo-objeto na contemporaneidade. Nas práticas culturais, o corpo é o lócus do 

aparecer e do consumir, enfatizando a exploração da dimensão física como o sentido único do 

existir humano. Nas práticas escolares, a concepção fomentada de corpo acessório veículo da 

dimensão mental, o priva de participar integralmente do processo ensino-aprendizagem, o que 

lhe restringe novas formas de percepção, experienciação e aprendizagem de si mesmo. Dessa 

forma, objetivamos neste artigo ressignificar o conceito e o sentido de corpo veiculado pelas 

práticas atuais. Para tanto, apresentamos a educação compreendida como formação humana 

integral como saída e ultrapassagem do conceito atual veiculado, reposicionando o caráter do 

corpo em integralidade como lócus do desenvolvimento humano. A metodologia empregada 

foi à análise crítica da bibliografia sobre a temática corpo e educação, com a qual buscou-se 

captar os conceitos centrais para a abordagem da temática em questão. Como conclusão, 

apontamos que a abordagem da Psicologia Integral através da análise do corpo mediante “os 

quatro quadrantes do Kosmos” revela-se como uma contribuição central para ampliar o olhar 

sobre o corpo e a condição humana na contemporaneidade. 
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THE BODY BEYOND THE CURRENT CULTURAL AND SCHOOL PRACTICES: 

INTEGRALITY AS REFRAMING OF BODY IN THE HUMAN FORMATION 

 

ABSTRACT: School and cultural practices have kept a broadly relationship with the body as 

an object nowadays. According to the current cultural practices, the body is the locus of 

appearance and consumerism, enphasizing the exploration of physical dimension as the one 

way of human existence. In the school practices, the body is conceived as an accessory for 

mental dimension, which prevents its fully participation in the learning process and refrains 

new forms of perception, learning, and experiencing themselves. Thus, this article aims to 

reframe the concept and meaning of body conveyed by current practices. Therefore, we 

present education understood as an integral human formation, which is an escape and 

surpassing of the current major concept, rethinking the body in its wholeness as the locus of 

human development. The methodology was the critical analysis of the specialized literature 

on the topics of body and education, through which we sought to identify the crucial concepts 

to the approach the present issue. It was concluded that the approach of Ken Wilber's Integral 

Psychology by examining the body through the "four quadrants of the Kosmos," reveals itself 

as one of the central contributions to enlarge the views on the body and the human condition 

in contemporary society. 

Keywords: body, cultural and educational practices, integrality. 
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INTRODUÇÃO 

A existência de vida para o ser humano é via corpo. É por ele que todas as ações vitais 

são mediadas e as atividades comuns a quaisquer corpos são possíveis, como sentir, ouvir, 

olhar, cheirar, tocar, pegar, expressar, falar, andar, agir, aprender, ensinar, entre outros e ser. 

Apesar de óbvio que somos um corpo multifuncional que nos possibilita viver no mundo, 

ainda desenvolvemos pouca consciência do nosso corpo integral em suas dimensões básicas, 

“dimensão sensorial, física, emocional, mental e espiritual” (RÖHR, 2010, p.14) e pouco 

exploramos este campo de integralidade, a fim de conhecermos novas potencialidades e 

significados mais profundos de nossa condição humana. 

Esta pouca exploração de si decorre da visão de homem e de mundo instaurada como 

legado refletido na relação amplamente mantida hoje com o corpo de corpo-objeto. Isto 

decorre do legado da fragmentação, redução e alienação promovido ao ser humano desde a 

época moderna, com a ascensão da visão científica e mecanicista do mundo. O corpo que 

vivia numa consciência de maior unidade na pré-modernidade, desconectou-se das dimensões 

citadas acima e fragmentou-se.   Nesse período, instauraram-se os dualismos e as dissociações 

entre o corpo e a mente, a razão e a emoção, o corpo e o espírito, o eu e o mundo, os quais 

reduziram a vivência de ser/corpo integral e alienaram a visão do cultivo da dimensão 

espiritual, distanciando o espírito da relação da vida cotidiana (YUS, 2002). 

Com esta herança da modernidade, o corpo como concebido na pré-modernidade, uma 

realidade fenomenológica integral foi diluído (WILBER, 2002) e a relação do homem com o 

corpo foi coisificada ao ponto de vivermos um período de desencantamento do corpo 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2000), tratado neste tempo-espaço atual como estritamente objeto 

da dimensão física ou objeto da dimensão mental. Esta condição pós-moderna do fenômeno 

corpo se revela tanto nas práticas escolares quanto nas práticas culturais, o que pensamos 

implicar em obstruções sobre as reflexões sobre o ser e existir humanos. 

No tempo-espaço das práticas culturais atuais, conforme aborda Andrade (2007), o 

corpo tem sido bombardeado pela mídia com informações a fim de atingi-lo um perfil de 

universalidade e verdade para qualquer sujeito, moldar e governar os corpos de forma 

estratégica e ditar como devemos nos relacionar com o nosso próprio corpo, os outros corpos 

e o mundo, estabelecendo um viés formatador que deve ser simplesmente incorporado como 

se o real sentido da existência fosse ter, aparecer e consumir, expressados como reforço do 
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sentido existencial que a razão utilitária quer promover. 

Nas práticas escolares, o corpo é mantido como “acessório e veículo da mente” 

(NÓBREGA, 2005, p.610). O privilégio da dimensão mental é questionado na medida em que 

a utiliza de forma instrumental e bancária, desconectada das demais dimensões, o que não 

promove ao fenômeno corpo abertura de novas formas de relacionar-se consigo, com os 

outros corpos e com a vida.  Como acessório na aprendizagem é mantido de preferência 

imóvel, rígido e silenciado, com isso, a escola não lhe possibilita viver novas formas de 

percepção e de experienciar-se.  

Problematizamos como Freitas (2010), que a escola como instituição encarregada de 

fornecer experiências aos humanos tem se revelado bastante insuficiente neste sentido. Dessa 

forma, precisamos repensar sobre as práticas e a concepção de corpo vigentes na busca da 

promoção de uma educação que se propõe ao desenvolvimento humano. 

Neste sentido, este artigo objetivou em primeiro plano discutir como as práticas 

culturais e escolares têm limitado aprofundamentos sobre o fenômeno humano na dimensão 

corporal. Em seguida, tecemos o resgate da educação compreendida como formação humana 

como forma de saída e ultrapassagem dessas práticas reducionistas do corpo. E por fim, 

apresentamos as contribuições da Psicologia Integral do teórico Ken Wilber através da análise 

do fenômeno corpo mediante “os quatro quadrantes do Kosmos” apresentando-o sob diversas 

perspectivas, nas dimensões subjetiva, objetiva, intersubjetiva e a interobjetiva, como resgate 

do olhar integral para ampliar a visão sobre o corpo na contemporaneidade. 

 

O CORPO NAS PRÁTICAS CULTURAIS: A VITRINE DA CONTEMPORANEIDADE 

 

Com o objetivo de aprofundarmos o contexto da condição humana a qual nos 

inserimos, buscamos compreender a teia relacional que as práticas culturais tem promovido ao 

corpo no tempo-espaço atual.  Desta forma, partindo do pressuposto de que o ser humano é 

um ser de relação, esquecemos ou não nos damos conta que esta relação é dada por nossos 

corpos. O corpo é aprendiz dessas interações, sua imersão na rede histórica e sociocultural o 

educa. Segundo Oliveira (2001) estas relações vem configurando-o e modelando-o, 

principalmente conforme os interesses de poder e civilizatórios, ditando quais práticas 

corporais são ou não são aceitas e como elas devem ser.  
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Parece-nos factível, mas ainda pouco destacado, que nossas aprendizagens ocorrem 

amplamente, não apenas no âmbito escolar.  Portanto, o corpo está continuamente aprendendo 

nesta relação dinâmica de ensino-aprendizagem na cultura.   

 

O corpo não somente o infantil está constantemente aprendendo na relação, na 

interação com o outro – a família, o grupo de amizades, o par amoroso – este 

outro pode materializar-se ainda, através da televisão, dos livros, da internet, 

das revistas, enfim, da mídia de um modo geral e dos modelos idealizados que 
apresenta. (ANDRADE apud LOURO, NECKEL, GOELLNER, 2007, p.108). 

 

Como enfatiza Andrade (2007), as implicações disso são o fato de as representações de 

corpo veiculados, construírem os sujeitos, as diferenças e as identidades.  Por exemplo, a 

moda quase geral de se fazer dietas, a “necessidade” de cirurgias estéticas, buscando sempre 

medidas corporais cada vez mais universais. A ginástica disposta a modelar, a ingestão de 

medicamentos e produtos químicos com a mesma finalidade. Como também, as instâncias 

culturais como as artes, a ciência, a tecnologia e a mídia de um modo geral: cinema, TV, 

música, revista, etc; desenvolvem uma intencionalidade educativa voltada para educar os 

corpos e ensinar modos de ser e existir consigo próprio e o mundo de forma bastante restrita, 

pois o objetivo é enfatizar a dimensão física do ser humano como o objetivo principal de sua 

existência humana.  

A mídia com a publicidade, as revistas com os corpos belos e fashions, ditam e 

reforçam receitas para ter um corpo ideal, ditam as roupas, os modos de comportamento, 

como se exercitar, como namorar, como se relacionar neste tempo-espaço com as questões 

transversais do corpo como gênero, a sexualidade, numa atividade intencional de instruir, 

ainda que de forma um pouco velada, mas intencional, de ditar como se deve manter o corpo 

nesta cultura. Constroem nessa teia relacional as marcas/inscrições que vão sendo 

incorporadas. Não que sejamos passivos. Participamos ativamente deste processo, abraçando 

escolhas como se fossem de fato nossas e pouco refletimos sobre esta intenção existencial 

determinada. 

Andrade (2007, p.110) entende que “estas instâncias educam, disciplinam e regulam os 

corpos como qualquer outra instância educativa e são por isso, concebidas como Pedagogias 

Culturais.” Essa Pedagogia Cultural engloba a escola, mas não se prende a ela. Os espaços 

pedagógicos são vistos como lugares onde o poder é organizado e difundido, segundo a 

autora.  
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Estas relações atuam no sentido de formar - dar uma forma específica: tudo que você 

tem é o seu corpo físico, invista massivamente nele - e assim determinar padrões de ser e 

existir. Na lógica atual o corpo físico é o elemento mais importante. Lócus do parecer e 

aparecer, do fazer tipos, ser um visual, e de preferência aqueles que reflitam a imagem e o 

anseio da lógica econômica que pretende ditar como devem ser as formas de experimentar ser 

humano.  

Esse condicionamento imperativo quer nos padronizar e ditar formas como as únicas 

viáveis. Vivemos o privilégio da dimensão física, na cultura da estética como sinônimo de 

beleza física, atingir performances, centrada na imagem, na aparência, a era do homo picturis, 

porque não assim chamar e poucas ressignificações e reflexões existenciais sobre nossa 

condição humana. 

A linguagem como eixo articulador desse processo tem na representação um conceito 

chave, já que os significados produzidos na cultura e as relações de poder mediadas são 

perpassados através do que representamos na nossa cultura. 

 

O termo representação é aqui entendido como um modo de produção de 

significados na cultura. Processo este que se dá pela linguagem e implica, 

necessariamente, relações de poder. Representação nessa perspectiva 

envolve as práticas de significação e os sistemas simbólicos através dos 

quais estes significados – que nos permitem entender nossas experiências 

e aquilo que nós somos – são construídos. (GOELLNER, 2007, p. 28 – 

grifo nosso). 

 

Este poder proferido à linguagem que se materializa na representação é imprescindível 

destacar o quanto o simbólico assume-se como um poderoso vetor onde a imagem/símbolo se 

estabelece no subjetivo, incorporando-se. E na cultura do ser e do ser visto, mais do que 

nunca, como no ditado popular: “uma imagem diz mais que mil palavras”.  

Mas, o ponto central na análise dessas representações permeadas pela linguagem, é 

como destaca o autor, o fato destes significados nos permitirem entender na citação acima: 

“aquilo que nós somos [...]”.  A problemática consiste primeiro, no fato de que essas 

representações alteram-se, modificam-se pelos interesses econômicos, políticos e sociais. E 

por essa razão, nunca cessarão de demandar representações e regular as condutas de como 

agir e ser na nossa cultura.  

E segundo, que nossas experiências estão sendo bastante restritas nessa cultura de 
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esgotamento do corpo físico, o que obstrui uma percepção e concepção de corpo mais integral 

e ampla, que integre nossas dimensões, nos integre conosco mesmo e com os outros corpos 

numa relação nova que possa nos abrir portas de compreensão mais profundas de nossa 

condição humana. 

Essas práticas culturais visam controlar o corpo e manter a lógica do momento, como 

alerta Oliveira (2001), realiza um esforço intenso sobre toda e qualquer ação impedindo que 

ele seja cada vez mais livre e consciente de si mesmo. Por isso, segundo Andrade (2001, 

p.109), devemos “realizar esforços para examinar as práticas culturais pelas quais os 

indivíduos vêm a entender a si mesmo e ao mundo que os cerca.” 

 

O CORPO NAS PRÁTICAS ESCOLARES: O ACESSÓRIO DA MENTE 

Nas práticas escolares, o corpo mantém a mesma relação de corpo-objeto das práticas 

culturais, porém com outra roupagem. Concebido como objeto utilitário à dimensão mental e 

não o protagonista da aprendizagem de si mesmo como um todo, o corpo com sua 

integralidade a ser conhecida como indicada por RÖhr (2010), a dimensão sensorial, a 

dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual, presentes 

no campo corpóreo, apenas vivencia o privilégio da dimensão mental como a máxima da 

prática educativa.  

Ao questionar este privilégio no que tange à educação, Yus (2002, p. 195) explicita: 

A escola convencional, centrada no desenvolvimento da inteligência lógico-

racional, inspirada em uma visão fragmentada da realidade (própria da visão 

analítica ou mecanicista do mundo), que leva a separações dramáticas entre 

entidades como razão e sentimentos e mente e corpo, deixou de lado 

potencialidades humanas sem educar e, portanto, sem desenvolver, como é o 

caso da educação do corpo. [...] não havendo momentos para uma conexão 

holística entre mente e corpo. 

 

Com esse legado, o ser humano fragmentou as diversas dimensões a explorar e a tarefa 

da educação foi concebida para o desenvolvimento do intelecto, em detrimento ao 

desenvolvimento do ser humano com potencialidades a explorar e assim, preconizou uma 

lacuna entre educação, conhecimento e desenvolvimento integral do Ser humano. O 

predomínio da dimensão mental problematiza-se na medida em que concebe superioridade 

desse aspecto e do seu uso instrumental, em detrimento aos demais aspectos, causando a falta 
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de equilíbrio e conexão entre os diversos campos constituintes do humano que precisam ser 

desenvolvidos e cultivados. 

O modelo de educação instaurado que privilegia a cognição e o desuso do corpo, 

amplamente aceitos, não tem explicitado os pressupostos de porque assim o fazem e nem 

examinam as consequências de sua aplicação. Nos alerta Ferreira (2007), o fato de que esta 

redução do ser humano em sujeito cognoscente tem se revelado insuficiente para enfrentar as 

questões concretas perpassadas no campo educativo e social onde os saberes exclusivos da 

dimensão cognitiva têm contribuído para a manutenção das desigualdades educacionais, pois 

com isso a fragmentação do sujeito com suas outras dimensões trouxeram consequências 

tanto às relações humanas, quanto às sociais e educativas, e alienou a possibilidade de 

entender a rede complexa a qual estamos para aberturas de compreensão mais ampla da 

dinâmica do círculo do entendimento das partes e do todo como suscita Wilber (1996).  

Porém, a concepção instaurada de corpo como objeto, evidenciado segundo Nóbrega 

(2005, p. 610) pelo “caráter acessório, instrumento da razão, veículo da mente” e não o lugar 

o qual eu aprendo a ser humano com todas as potencialidades possíveis.  

Pensar o lugar do corpo na educação em geral e na escola em particular é 

inicialmente compreender que o corpo não é um instrumento das práticas 

educativas, portanto as produções humanas são possíveis pelo fato de sermos 

corpo. Ler, escrever, contar, narrar, dançar, jogar são produções do sujeito 

humano que é corpo. Desse modo, precisamos avançar para além do aspecto 

da instrumentalidade. (NÓBREGA, 2005, p. 610). 

 

 Com o aspecto de corpo instrumental, a escola deixa de explorar novas formas de 

aprender e de se relacionar com o corpo, fato evidenciado pela prática da imobilidade do 

corpo nos processos de ensino-aprendizagem. A cultura do não movimento na sala de aula é 

pontuada pela educação como valor de disciplina e bom comportamento. Não pretendemos 

aqui fazer uma apologia contra a disciplina, de forma alguma, porque sabemos de sua 

necessidade e relevância. Porém, questionamos o não movimento como sinônimo de 

disciplina.   

Dentro da escola, o corpo em movimento fica restrito a momentos preciosos, como são 

tidos pelos alunos, os momentos mais esperados: as aulas de educação física e o horário do 

intervalo. Entretanto, o movimento é o que promove uma maior percepção de nós mesmos, a 

cognição depende da experiência que acontece na ação corporal, como nos pontua Nóbrega 
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(2007): 

A cognição emerge da corporeidade, expressando-se na compreensão da 

percepção como movimento e não como processamento de informações. 

Somos seres corporais, corpos em movimento. O movimento tem a capacidade 

não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo como 

um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo. (NÓBREGA, 2007, 

p.611). 

 

Portanto, segundo os estudos, a cognição é co-dependente da experiência da ação 

corporal. O que nos instiga que os processos sensório-motores da percepção e ação, sejam 

essencialmente inseparáveis.  

Porém, como herança da industrialização, Strazzacappa (1994, p. 2) discorre que a 

escola tem sido uma verdadeira “fábrica de corpos”. O Legado do corpo útil, da 

produtividade, instaurado para o humano desde a incorporação da revolução industrial a qual 

reflete esse pragmatismo à escola de corpos rígidos, parados, enfileirados, silenciados.   

Esse caráter disciplinar reforça a ideia do que constitui ser civilizado, o que resulta, 

além da imobilidade física, o controle imposto a dimensão dos sentimentos humanos. Yus 

(2002) pontua essa repressão imposta na maneira como devemos expor, “se não controlamos 

nossos sentimentos devemos, portanto, escondê-los” (p. 197). Nessa lógica, não criamos um 

espaço de abertura e acolhimento dos nossos sentimentos existenciais, angústias, medos e 

frustrações. Como acentua Policarpo Junior (2010), também não aprendemos a lidar com as 

forças destrutivas que por vezes dominam o ser humano e isto nos aponta a pouca 

compreensão do nosso campo emocional.   

Faz-se necessário avançar para além da instrumentalização e reposicionar a relação 

educação e corpo na escola. Para tanto, precisamos reconsiderar a compreensão 

fenomenológica do corpo na aprendizagem para que não seja mero reprodutor das práticas 

culturais que desejam perpetuar o controle e regular os modos de ser e existir de forma  

fragmentada, padronizadora e pouco consciente de sua complexidade. 

 Dessa forma, problematizamos que os estímulos recebidos tanto nas práticas culturais, 

quanto nas escolares tem privado a ampliação da visão e da percepção num caminho de 

explorar-se como um campo integral de crescimento e transformação (WILBER, 2000) e 

principalmente, de ressignificar novas relações consigo próprio e com o todo, o que a nosso 

ver precisam ser revistos com o objetivo de favorecer aberturas para um novo diálogo da 

existência humana. 
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REVENDO O SENTIDO DA EDUCAÇÃO COMO SAÍDA E ULTRAPASSAGEM ÀS 

PRÁTICAS REDUCIONISTAS DA CULTURA E DA ESCOLA 

A atividade educativa é uma atividade política, nos relembra Freire (1996). Neste 

sentido, refletir em se ter uma postura mais engajada e crítica sobre nós mesmos, nossos 

fazeres, valores e modos de nos conceber e existir precisa fazer parte de nossa reflexão. 

Segundo Andrade (2001, p.109) realizar “esforços para examinar as práticas pelas quais os 

indivíduos vêm a entender a si mesmo e ao mundo que os cerca”. 

Röhr (1999) nos chama a atenção para as duas possibilidades de enfoque para 

formação dos seres humanos, a primeira e mais usual é o trabalho focado em uma única 

especialização do ser humano, ou seja, o trabalho com apenas uma das dimensões do ser, 

como encontramos na prática cultural e escolar atual. A outra maneira é buscar abraçar a 

integralidade do sujeito compreendendo-o como um ser multidimensional. 

Na contemporaneidade, vemos que a crise instalada na Educação como nos lembra 

Freitas (2010) como campo científico parece não saber a que funções deve se propor, quais 

valores deve promover, assume fins sociais e não humanos em primeiro ponto. Este modelo 

atual educativo não aprofunda sobre as metas do educar. Freitas (2010, p.52) destaca “a escola 

parece não saber que finalidade possui”, pois há uma diversidade imensa de objetivos quanto 

à função da educação, porém esquece-se a relação primeira de: para quê educamos os seres 

humanos? Interrogativa que deveria ser o cerne de qualquer instância educativa.  

As respostas para esta questão consensualmente não partem do aprofundamento da 

condição humana para nortear as concepções e os fazeres educacionais. Sobre esta falta de 

questionamento consensual da educação contemporânea, Freitas esclarece:  

[...] o modelo de racionalidade em curso na organização das relações sociais 

tem produzido um estreitamento no modo como a formação humana é 

discutida. O humano e suas questões na organização da atividade educativa 

não tem sido um dado evidente, a pedagogia tem deixado de lado os 

fundamentos sobre os quais se ancoram os processos formativos. (FREITAS, 

2010, p.54). 

 

 Policarpo Junior (2010), também destaca a falta de princípios norteadores que 

orientem os porquês do campo educativo. Aborda uma imprecisão conceitual para orientar a 
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formação humana e aponta para o fato de na atualidade o trabalho da educação objetivar a 

atuação do homem estritamente ao campo social como finalidade. Com isto, a educação tem 

como objetivo formar cidadãos sem examinar que qualidade de cidadãos e para qual 

sociedade estão formando, nossa problemática em questão, questionar sobre quais práticas 

culturais querem fomentar, corpos padronizados e cada vez mais consumidores. Nas práticas 

escolares objetiva a formação para o atuar do homem no campo profissional, por isso o 

excessivo privilégio da dimensão mental do sujeito.   

Neste questionamento, Freitas (2010, p.56) indica que “os processos de modernização, 

pluralização e secularização têm produzido uma crise de sentido, que vem afetando 

diretamente as instituições carregadas de fornecer padrões de experiência dos indivíduos”.  

 Esta crise de sentido segundo o mesmo autor provém do fato de a educação não saber 

de forma consensual qual sua finalidade primeira e como deve orientar suas ações. Sobre esta 

crise, o horizonte de discussão da educação tem ocorrido por uma falta de imprecisão 

conceitual ampla do conceito de educação. 

Quem esquadrinhar o campo educacional, tal como o mesmo se expressa em 

instituições científicas e acadêmicas, não terá grande dificuldade em 

perceber a diversidade de temáticas e subtemáticas tratadas; variadas formas 

de investigação, sem um corpo-teórico metodológico comum e claramente 

aceito; diferentes privilégios concedidos a outros campos científicos, muitas 

vezes sem admitir o caráter científico do próprio campo educacional. 

(POLICARPO JUNIOR, 2010, p.01). 

 

Assim, esta fragilidade teórico-conceitual da educação como um campo próprio do 

saber, precisa ser refletida para o resgate de uma “dimensão normativa” (POLICARPO 

JUNIOR, 2010, p.02), auto-regulativa, que apoie princípios fundamentais para a teoria e a 

prática educacional.  

A educação tal como hoje se apresenta vem articulando/disseminando a visão 

pragmática e utilitária da lógica/ordem política e social do mundo pós-moderno das nossas 

práticas culturais, preparar os discentes para o exercício da cidadania, cidadãos do consumo, 

do ser e do ser visto, e a inserção no mundo do trabalho, como finalidades da existência 

humana.  Esta reflexão é feita por Rodrigues (2010, p. 4), “quando a educação se subsome 

completamente aos ditames de uma sociedade ou cultura, aquela dimensão educativa 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 

11 

 

praticamente se extingue
2
” e assim, as repercussões deste tipo de finalidade para a educação 

compromete o sentido intrínseco de educar para formar seres humanos com o fim de 

humanização, já que ser humano é ser bem mais que um cidadão da aparência, da lógica 

neoliberal ou um profissional trabalhista. 

 Nesta mesma linha de proposição, Yus (2002, p. 256) destaca a inversão de finalidades 

da educação atual quando destaca “cremos que o desenvolvimento humano deve ser atendido 

antes do desenvolvimento econômico.” Portanto, buscamos ressignificar a relação entre 

educação e corpo integral/ser humano integral, o que resultaria em cidadãos, profissionais e 

seres cognoscentes mais integrados consigo, com a família, sua comunidade, a sociedade e o 

todo. Desta forma é que a educação do corpo revela-se tão relevante, na medida em que 

enfatiza o desenvolvimento dos campos propriamente humanos que se presentificam nele. 

A falta do vínculo entre educação e ser integral, ainda tem gerado tantas outras 

implicações negativas à sociedade como um todo. Na medida em que a educação não mantém 

o vínculo inerente com o desenvolvimento de Ser humano, não tem fomentado a conexão do 

homem consigo mesmo o que nos tem revelado uma sociedade bastante doente e 

desumanizada.  

[...] a epidêmica dependência das drogas e os terríveis problemas do crime, 

alcoolismo, abuso infantil, corrupção política e corporativa, alienação e 

suicídio, e a violência nas escolas. Devemos nutrir seres humanos sadios 

para termos uma sociedade sadia. (YUS, 2002, p. 257) 

 

 Assim, essa saúde e bem-estar pautam-se na direção da compreensão das partes 

integrantes e sua reconexão. Não atribuímos à educação o papel de salvadora de toda a 

sociedade, mas também não a eximimos de sua responsabilidade nesse processo. Dessa forma, 

buscamos reconectar o campo da educação a seu verdadeiro fim: a formação dos seres 

humanos, o que nos conduz a pensar na existência de modelos educativos integrais que nos 

ajude na superação do processo das práticas culturais e escolares atuais que tem limitando a 

percepção de nossa condição humana. 

                                                 
2
 A Educação Formal está baseando-se como fundamento conexões com outras áreas do saber, Sociologia, 

Psicologia, Economia, Política, porém, carece de uma compreensão de si mesma numa dimensão normativa no 

que tange à dimensão humana em si e não as dimensões em relação a outras áreas do saber. 
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 Assim, o paradigma que se nos revela como integral pretende resgatar a concepção de 

educação com o propósito de desenvolvimento humano de forma integral, em todas as 

direções, não apenas no campo físico como suscita a cultura contemporânea, tampouco 

apenas na dimensão mental de forma instrumental, mas sim, todas as dimensões abrindo 

novas possibilidades de compreensão do fenômeno humano.  

Neste segmento, Souza (1994) posiciona a educação como uma chave, uma via de 

acesso à nossa humanização. Ao utilizar esta analogia a coloca como se ela nos abrisse a 

passagem para a possibilidade de como sujeitos inacabados, em pleno processo de devir - 

nossa condição humana, podermos ser cada vez mais pessoas humanizadas e a partir da 

educação iniciada na escola podermos dar continuidade ao projeto de nos educarmos ao longo 

de nossa vida, como eternos aprendizes. 

 

 

 

 

REENCANTAR O CORPO NA EDUCAÇÃO COMPREEDIDA COMO 

INTEGRAL/TRANSPESSOAL 

 

Refletir sobre o sentido da educação para abranger a visão faz-nos caminhar na direção 

de compreender e aprender, como afirma Morin (2002, p.14) “o que é tecido junto, isto é 

complexo, segundo o sentido mais original do termo”,  já que perspectivas mais reducionistas 

ainda estão sujeitas a um maior estreitamento de visão para um todo maior ao qual estamos 

inseridos.   

Como vimos, o conceito geral da educação em nossa cultura atual que está associado 

ao privilégio da dimensão cognitiva e na ilusão de que a racionalidade esgota por si mesma 

todas as facetas do humano (FERREIRA, 2007), precisa ser reavaliado. Como também, as 

práticas limitantes da cultura em geral que pretende incutir que nossa condição humana 

restringe-se a aparecer, ter e consumir.  

Este reposicionamento faz-se mister, haja vista que Freire (1996, p.18) nos posiciona 

no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, estes instauram em 
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nós a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade por nosso compromisso com o 

conceber e o fazer pedagógico. Isto nos leva a reavaliar a educação como campo da ciência, 

nos levando a refletir mais profundamente sobre sua finalidade e sobre as implicações atuais 

de sua prática separatista. 

Para tanto, como salienta Andrade (2007, p.108), “não apenas a mente do/a 

educando/a toma conhecimento dos fatos que os/as circundam, mas também os seus corpos”, 

dessa maneira, o corpo é aprendiz, ele está constantemente aprendendo na interação com os 

outros corpos no mundo a como tornar-se humano, como também aprende a fragmentar-se, 

alienar sua visão e reduzir suas perspectivas.  Por isso, quem educa, marca o corpo do outro, 

afeta o outro com seus valores, seu fazer, o que implica a responsabilidade que cabe a cada 

educador na formação dos sujeitos, o que acaba ser inerente. 

A educação encarada nessa abordagem como educação integral é aquela que segundo 

Wilber (2011, p.49) se dedica a ser “abrangente, equilibrada e inclusiva” e segundo Rodrigues 

(2010, p.232) “deve ser compreendida como processo integral de formação humana”. 

 Esse paradigma integral, também chamado na psicologia que se destina aos estudos do 

desenvolvimento humano de transpessoal, busca uma visão integrada. Como salienta 

Descamps, Alfillé e Nicolescu (1997), o transpessoal formula-se como uma mudança integral 

do pensamento humano. Este novo paradigma objetiva também o resgate da dimensão 

espiritual ao cenário atual, pois concebe o ser humano numa relação conjunta que “deve 

abranger aspectos físicos, mentais e espirituais” (MONTANARI; FRANÇA; SALDANHA; 

DIAS, 2006, p. 17).  

Tais contribuições ocorridas no século XX resgatam o que preconiza Wilber (1997, p. 

17) “para entender o todo, é preciso entender as partes. Para entender as partes, é preciso 

entender o todo. Assim é o círculo do entendimento”. Nesta compreensão, apenas buscar 

entender focar nas partes de forma isolada, limita e reduz a complexidade do fenômeno que só 

pode ser compreendido na relação dinâmica entre partes e todo, numa perspectiva mais ampla 

de concepção.  

Por isso, salientamos a necessidade de revermos a educação do corpo atual promovida 

tanto no âmbito cultural como escolar. Neste sentido, a educação como campo da ciência deve 

propor-se ser capaz de prever quais resultados quer alcançar. Weil, D’Ambrosio e Crema 

(1993, p. 33) problematizam a ciência atual afirmando que ela “tornou-se incapaz de pensar a 
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si mesma de modo científico, incapaz de prever se o que resultará do seu desenvolvimento 

contemporâneo será a aniquilação, a escravidão ou a emancipação”. De tal maneira, a 

educação como campo científico precisa aprofundar quais são os princípios norteadores que a 

orientam. 

 Assim, conceituamos educação integral como uma abordagem que define como sendo 

a aquela que se dedica a despertar o corpo integral, os campos de desenvolvimento humano 

em “todas as direções e dimensões do ser” (WILBER, 2011, p. 26), na busca de equilíbrio, 

com igualdade de importância, as relações entre o individual e coletivo.  

Para isso, educação integral/transpessoal compreende que a didática educativa precisa 

realizar “práticas experimentais que podem ajudar a converter teoria em ação” (WILBER, 

2011, p. 28), reconfigurando as experiências corporais vivenciadas pelos sujeitos na escola, de 

modo que permita ampliação da percepção de seus campos constituintes e por conseguinte, 

sua condição existencial. 

 Nesta direção, a educação integral resgata o ser humano como premissa no âmbito 

educacional. Rodrigues (2001, p. 232), aprofunda o debate e orienta que a educação resgate 

essa relação fundamental e tenha como finalidade “ser o processo integral de formação 

humana”. Neste sentido, o processo integral conceitua-se por ser aquele que compreende a 

formação do ser humano por duas vias, “uma de fora para dentro e outra de dentro para fora” 

(RODRIGUES, 2001, p. 241).  

Assim, a educação como um ato intencional de formar os humanos compreende que 

devemos oferecer o legado de integral de conhecimentos, tanto o intelectual como o que 

promove a formação interna do sujeito, uma transformação humana interior para que o sujeito 

seja capaz de “assumir o pleno uso de suas potencialidades físicas, morais e intelectuais para 

dar continuidade em sua própria formação” (RODRIGUES, 2001, p. 241) e com isso, não se 

limite às amarras contextuais como fomenta a vivência contemporânea das práticas culturais.  

 Nesta trilha propositiva, o corpo na educação compreendida como formação humana e 

no paradigma transpessoal, fomenta o contato com a integralidade do ser, em suas vias de 

possibilidade interna e o externa, ambos aspectos a serem desenvolvidos e reconectados. Com 

este intuito, 

[...] a formação humana dos educandos se apóia em favorecer ao sujeito 

conhecer as dimensões do humano, dimensões interiores como as emoções e 
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sentimentos e assim, poder ajudá-las a criar uma capacidade interna de 

dirigir a si mesmas e não se tornarem dominadas pelas forças emocionais e 

por tendências destrutivas. (POLICARPO JUNIOR, 2010, p. 103). 

 

Nesta direção, Policarpo Junior (2008) reforça que esta concepção de educação busca 

promover gradativamente a quebra das dualidades do paradigma cartesiano, de modo que o 

sujeito poderá sentir-se menos dividido, e muitas das oposições eu/mundo, sujeito/objeto se 

tornam frágeis, permitindo um sentimento cada vez maior de integridade. Dessa forma, a 

educação integral objetiva a reflexão de nossa condição humana em todos os âmbitos, com 

nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, corpo multidimensional e trabalhar a 

capacidade de nos escutarmos a nós mesmos com profundidade, na caminhada de aprender a 

Ser.  

Com objetivo semelhante, o paradigma da educação transpessoal corrobora com o 

paradigma da educação integral, pois expressa-se em “uma visão mais ampla do homem, e 

torna-se evidente a unidade entre ele e o mundo” (DESCAMPS, ALFILLÉ, NICOLESCU, 

1997, p.24). Nesta perspectiva, ambos os paradigmas visam resgatar a unidade presente no 

corpo como um conjunto indissociável.  

Berger (2001, p. 12) reitera a necessidade de a educação atual reposicionar-se em 

busca de acolher o ser humano em integralidade, objetivando diluir as fragmentações em 

função de “[...] ampliar as consciências para que os sujeitos se autodeterminem, integrem o 

conhecimento à vida, transformando as condições físicas, materiais e sociais da existência, 

religando-se consigo próprios e com a realidade do Todo”. Deste modo, a educação 

integral/transpessoal busca o resgate da integralidade do Ser e objetiva ir diluir visões 

reducionistas do fenômeno humano. 

 

PSICOLOGIA INTEGRAL: UM OLHAR MULTIDIMENSIONAL DO CORPO ATRAVÉS 

DOS QUATRO QUADRANTES DO KOSMOS  

 

A Psicologia Integral surgiu nos anos noventa a partir das contribuições de Ken Wilber 

(2000). Esta abordagem psicológica emerge dos trabalhos pioneiros dos teóricos da Psicologia 

Transpessoal (FERREIRA; MENEZES; BRANDÃO, 2005), sendo apontando por alguns 

teóricos como uma escola que amplia as visões de homem e mundo. Wilber (2003, p. 10), 
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organizou um corpo teórico que busca apresentar a complexidade humana a partir de uma 

visão integral expressa no termo Kosmos:  

 

[...] que significa o Todo padronizado de toda a existência, incluindo os 

reinos físico, emocional, mental e espiritual. A realidade suprema não era 

meramente o cosmos, ou a dimensão física, mas o Kosmos, as dimensões 
física, emocional, mental e espiritual, todas juntas. 

 

Quando enfrentamos o desafio de analisar o corpo numa perspectiva integral, 

deparamo-nos com múltiplas perspectivas e olhares. Neste trabalho, a análise do corpo será 

feita mediante “os quatro quadrantes do Kosmos” de Wilber (2006), segundo o qual 

procuraremos apresentar a dimensão subjetiva, a dimensão objetiva, a dimensão intersubjetiva 

e a dimensão inter-objetiva, sintetizadas na figura a seguir.  

 

Figura 1: Os Quatro quadrantes do Kosmos 

Wilber (2001, 2002, 2006), propõe que para compreensão do fenômeno humano é 

fundamental uma visão interdependente das quatro áreas do Kosmos, sendo o quadrante 

superior esquerdo, o que diz respeito aos aspectos individuais e interiores do individuo, tal 

como ela é estudada pela psicologia do desenvolvimento, tanto em suas formas de 

manifestação convencionais como também contemplativas. É o aspecto subjetivo da 

consciência e contém todo o espectro do desenvolvimento consciencial. Esse quadrante faz 

uso da linguagem da primeira pessoa do singular (EU) para relatar e interpretar as vivências 

internas do fluxo interior da consciência de cada indivíduo. É este quadrante, segundo Wilber 

(2002, p. 78), a “sede da estética, ou a beleza que está no ‘eu’ do observador”, enfim, diz 
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respeito a todo o aspecto subjetivo e intencional do ser. 

A compreensão integral do corpo a partir deste quadrante engloba o cuidado com os 

níveis emocionais, mentais e espirituais. Assim, temos um corpo que é subjetivo e necessita 

de educação nestes três níveis, como por exemplo, o nível emocional poderia englobar uma 

série de práticas que visam o manejo das emoções através da promoção de inteligência 

emocional e “arte e expressão criativa” (WILBER, 2006, p. 260). Neste nível também se 

inclui as práticas que visam o trabalho com a sombra, ou inconsciente reprimido. De forma 

geral, este trabalho visa acessar e integrar aspectos negligenciados ao longo do 

desenvolvimento com o objetivo de favorecer uma maior integração do ser consigo, com o 

outro e com o mundo. Wilber sugere como recurso para o trabalho com a sombra a “terapia 

Gestalt, terapia cognitiva, processo 3-2-1, trabalho com os sonhos, interpessoal, psicanálise, 

arte e musicoterapia”
3
.  

No Nível da Mente – considerando a cognição, sobretudo, a capacidade de adotar 

perspectivas, como fundamental para “criar um espaço de perspectivas múltiplas na psique”
4
, 

Wilber destaca que práticas que ajudem a ampliar a visão de homem e realidade podem ser 

extremamente úteis, assim como as psicoterapias, as terapias cognitivas e o trabalho com a 

sombra, pois ajudam a flexibilizar os padrões mentais através do descentramento do eu. 

O quadrante superior direito expressa a contraparte objetiva e externa ao quadrante 

superior esquerdo. Trata-se da base atômica, molecular, orgânica, biológica e corpórea, enfim, 

objetiva com a qual a experiência intencional da consciência interage e se expressa na forma 

comportamental. Aqui temos o corpo objetivo, observável e suas várias funções que precisam 

ser atendidas. A linguagem correspondente a esse quadrante relata os fatos científicos do 

corpo individual. Wilber (2006, p. 36-37) indica que a dimensão objetiva é, 

 

[...] portanto, o que qualquer evento individual parece ser de fora. Isso 

inclui, sobretudo, o comportamento físico, os componentes materiais; a 

matéria e a energia e o corpo físico – porque todos esses itens aos quais 

podemos nos referir de modo objetivo, na 3ª pessoa, ou “ele”. 

 

O trabalho neste quadrante envolve o cuidado com o corpo, englobando os aspectos 

físicos e neurológicos. As práticas que tratam do físico incluem o manejo da dieta e o trabalho 

estrutural. Já as práticas que tratam do Neurológico buscam corrigir os possíveis 

                                                 
3
 Wilber, loc. cit. 

4
 Ibid, p. 259. 
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desequilíbrios bioquímicos com tratamento farmacológico, bem como estimula o uso de 

máquinas para o cérebro/mente que ajudem “a induzir estados de consciência teta e delta”
5
. 

Wilber ainda destaca a prática do Tai chi chuan, Qi Gong para trabalhar com o corpo sutil e o 

“exercício para os três corpos”
6
 que trabalha simultaneamente o físico, o sutil e o causal. 

Wilber também não negligenciou a passagem do “eu” para o “nós” no tratamento da 

experiência fenomenológica do “ser no mundo” e de sua corporalidade. O quadrante inferior 

esquerdo tematiza a pluralidade dos sujeitos, o mundo dos valores, as visões de mundo, o 

ethos compartilhado pelos indivíduos, a esfera subjetivo-coletiva. O “eu” coletivo vivencia 

também uma evolução que expressa a contraparte intersubjetiva do desenvolvimento da 

consciência individual. 

 

A linguagem desse quadrante é a linguagem do nós: linguagem de segunda 

pessoa ou linguagem do eu-tu, que envolve entendimento mútuo, eqüidade e 

bondade. Em resumo, como você e eu nos arranjamos para nos 

relacionarmos harmoniosamente. Esse é o quadrante cultural. (WILBER, 

2002, p. 79) 

 

Neste quadrante o corpo é posto na perspectiva relacional, pois torna-se interobjetivo 

através dos relacionamentos, dos serviços comunitários e da ética. 

Wilber destaca que os relacionamentos com a família, com os amigos e com os seres 

sencientes em geral são fundamentais para potencializar o crescimento pessoal e favorecer a 

descentralização do eu, e portanto a hegemonia de nos pensarmos sem o corpo. Com este 

mesmo objetivo os “Serviços Comunitários”, tais como “trabalho voluntário, abrigos para 

moradores de rua, asilos, etc”
7
, possibilitam o deslocamento do olhar do eu para uma visão 

mais abrangente. e inclusiva. 

A ética é posta como um exercício fundamental de cuidado neste quadrante, 

retomando assim suas raízes terapêuticas gregas. Wilber destaca a ética como “empenho com 

o mundo intersubjetivo do bem, prática da compaixão com relação a todos os seres 

sencientes”
8
 são fundamentais para a promoção da educação integral. 

A vivência cultural da humanidade não está obviamente dissociada de sua base social, 

institucional e tecnológica. Assim, o quadrante inferior direito, com sua linguagem dos 

                                                 
5
 Wilber, 2002, 130. 

6
 Wilber, 2006, p. 260. 

7
 Wilber, 2002, p.131. 

8
 Wilber, loc.cit. 
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“Istos”, tem por meta refletir sobre a evolução das várias formas de organização social, 

institucional e tecnológica construídas pela humanidade ao longo de sua história. Sendo, 

portanto a contraparte externa-coletiva do quadrante inferior esquerdo. 

As práticas para educação integral neste quadrante englobam o trabalho com as visões 

de sistemas, assim como o trabalho institucional. Wilber (2002, p. 130) destaca assim estas 

práticas: 

Sistemas – exercício de responsabilidade com relação à Gaia, à natureza, à 

biosfera e às infra-estruturas geopolíticas em todos os níveis. Institucional – 

exercícios de deveres educacionais, políticos e cívicos para a família, a 

cidade, o Estado, a nação e o mundo. 

 

Esta visão implica percebermos o corpo como inseparável do mundo, sendo a terra 

regatada como extensão do próprio corpo. Analisando os quadrantes com maior atenção, 

percebe-se que os quadrantes direitos (Superior e Inferior) são eminentemente objetivos, 

podendo ser colocados sobre a rubrica da linguagem do “Isto”, de forma que passamos a algo 

semelhante aos “‘Três Grandes’ do eu, do nós e do isto. Ou a estética do ‘eu’, a moral do 

‘nós’ e os ‘istos’ da ciência. O Belo, o Bom e o Verdadeiro; relatos de primeira pessoa, de 

segunda pessoa e de terceira pessoa; eu, cultura e natureza; arte, ética e ciência” (WILBER, 

2002, p. 79). 

Pensar a corporeidade dentro de um modelo integral de educação indica uma abertura 

para sensibilizar e exercitar “o corpo, a mente, a alma e o espírito no eu, na cultura e na 

natureza” (WILBER, 2002, p. 131), de forma que quanto mais abrangente for nossa 

capacidade de estender um abraço integral a todas as áreas do seu ser, maiores serão também 

as possibilidades de uma educação mais abrangente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como destacado na problemática deste artigo, vivemos a era do corpo fragmentado a 

duas exclusivas dimensões como as únicas existentes ao ser humano de forma mais evidente: 

a redução do ser à dimensão física - salientada fortemente pelo culto à beleza física do ser e 

aparecer, lócus do consumo das práticas culturais; ou a redução à dimensão mental - com o 

privilégio do cognitivo, como propõe às práticas escolares.  

A fragmentação do corpo em suas diversas dimensões possibilitou ao homem ser 
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capaz de produzir coisas que vão contrárias a seu próprio usufruto, levando-o a invenções 

destrutivas pela alienação da visão, e causou reducionismo a si próprio na sua auto-percepção 

impossibilitando um diálogo mais amplo consigo próprio e com a realidade circundante, o que 

se reflete nos valores propagados em nossa contemporaneidade. O projeto de autorealização 

em tornar-se ser humano cada vez mais desenvolvido foi transposto à finalidade de obter um 

papel social relevante em nossa cultura. A obstrução de ver-se a si mesmo com outros anseios 

de realização na vida aliena a visão de si mais ampla e profunda.  

Desta forma, prezar o corpo num foco ou noutro apenas, é reduzi-lo e aliená-lo de sua 

complexidade a ser conectada e conhecida.  Portanto, buscamos neste trabalho, resgatar o 

olhar integral acerca do fenômeno humano, reencantá-lo como um campo de dimensões a ser 

explorado e contactado, com o intuito de que este diálogo possa favorecer novas 

ressignificações ao sujeito sobre sua condição humana. 

Sem condições de perpetuar o reducionismo do fenômeno humano em apenas uma 

dimensão ou com fins meramente sociais, queremos enfatizar a nítida percepção de que o 

sujeito humano tem múltiplas dimensões a serem exploradas e desprivilegiar isto reduz 

grandemente o potencial humano que cada ser possui a desenvolver em sua caminhada de 

humanização. Por isso destacamos a necessidade de uma mudança de paradigma e o 

aprofundamento das abordagens integrais, já que a integralidade caminha contra a 

fragmentação, a alienação e a redução, pois como aponta Wilber (2011) busca integrar, 

abranger e incluir.  

O resgate de um abraço à integralidade do corpo apresenta-se como uma diretriz 

básica para uma formação humana mais significativa, a qual promova o desenvolvimento do 

humano em diversas direções, e se traduza numa aprendizagem que incorpore ao sujeito uma 

percepção de si mais ampla, com uma vivência emocional, sensorial e espiritual no cotidiano 

do eu, da natureza e da cultura, e ressignifique valores éticos, morais, educativos e 

existenciais.  

Dessa forma, o paradigma da psicologia integral/transpessoal busca ampliar a visão 

acerca do fenômeno corpo, explorando-o pelas quatro dimensões propostas nos quadrantes 

do teórico Ken Wilber.  Neste paradigma, a experiência da vida e a ressignificação de 

nossa condição humana nos convida a olhar e a cuidar de todas as dimensões do nosso ser 

integral. “Nós temos um corpo, temos sentimentos e emoções, pensamos e imaginamos” 
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(POLICARPO JUNIOR, 2010, p. 79), em qualquer cultura, em qualquer tempo e espaço. 
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