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UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR 
DO CORPO E DO MOVIMENTO

O CORPO E O MOVIMENTO RELACIONADOS 
A ASPECTOS FILOSÓFICOS

 Ao longo da sua história, o homem compreendeu e deu um signi-

fi cado diferente para seu corpo e seus movimentos. Para cada período 

houve um sentido e entendimento, variando de acordo com os interesses 

de convivência social e integração ao ambiente.

Fazer uma abordagem fi losófi ca do corpo e do movimento no mundo, 

levando em consideração aspectos que infl uenciaram e infl uenciam sua 

maneira de expressão, é importante no sentido de serem esses os princi-

pais fundamentos da Educação Física. O entendimento do pensamento 

fi losófi co de diferentes épocas e suas refl exões, as relações do homem 

com a natureza, certamente nos auxiliarão para melhor compreendermos 

a nós mesmos e o mundo.

As perspectivas segundo as quais visualizamos a 
realidade e procuramos interpretar o mundo encon-
tram seu fundamento naquilo que pensamos que seja 
o sentido da existência humana. Toda a apreciação crí-
tica da realidade humana supõe uma forma de ver e 
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interpretar o mundo, isto é, encerra em si pressupostos 
fi losófi cos. (GONÇALVES, 1994, p. 39)

Ao descrever sobre os aspectos fi losófi cos relacionados ao corpo e ao 

movimento, os PCNs fazem uma constatação:

Por suas origens militares e médicas e por seu 
atrelamento quase servil aos mecanismos de manu-
tenção do status quo vigente na história brasileira, 
tanto a prática como a refl exão teórica no campo da 
Educação Física restringiram os conceitos de corpo e 
movimento – fundamentos do seu trabalho – aos seus 
aspectos fi siológicos e técnicos. (PCNs, p. 25)

Após essa constatação, é dada a seguinte orientação:

Atualmente, a análise crítica e a busca de supera-
ção dessa concepção apontam a necessidade de que, 
além daqueles, se considere também as dimensões 
cultural, social, política e afetiva, presentes no corpo 
vivo, isto é, no corpo das pessoas, que interagem e se 
movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos. 
(PCNs, p. 25)

Para que possamos compreender o signifi cado do corpo e do movi-

mento no mundo atual, é importante que tenhamos o conhecimento de 

como ele foi considerado desde o homem primitivo, passando pela Anti-

guidade Grega, Cristianismo, Idade Média, Renascimento, Modernidade, 

até chegarmos aos dias atuais.

Não será feito aqui uma análise minuciosa dos pensamentos fi losófi cos, 

mas sim as bases que os constituíram. Observaremos através destes como 

a cultura do corpo caracterizou o comportamento do homem durante 

vários séculos.

O homo sapiens tinha o corpo relacionado com a natureza, em que 

o homem e a natureza era algo único. A vida humana relacionava-se 

com a natureza em todos os sentidos, inclusive no pensamento mítico. 

Isto ocorreu devido à dependência de sobrevivência do homem relacionar-se 
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diretamente com seu corpo, por exemplo na caça e na luta com outros 

animais. O homem estava integrado e entregue ao mundo. A relação do 

homem primitivo com o trabalho geraram uma identifi cação deste com 

a natureza, que faz com que lhe fossem atribuídas qualidades humanas.

Nas civilizações orientais, com base nas tradições místicas do pensa-

mento, corpo e alma devem estar em harmonia, a experiência do corpo 

é a chave para a consciência da totalidade cósmica. O homem como ser 

corporal e sensível é essencial para o conhecimento do mundo.

A civilização ocidental, com bases de sua formação vinda da Grécia 

Antiga, em oposição ao pensamento oriental, tem no dualismo – corpo e 

alma – sua principal característica, infl uenciando até hoje nossa sociedade.

A civilização ocidental, com suas raízes na Anti-
guidade Grega, tem em seu cerne a tendência dua-
lista do homem como corpo e espírito. Seu processo 
de desenvolvimento, realizado por meio de tensões e 
oscilações históricas, caracteriza-se por uma valorização 
progressiva do pensamento racional em detrimento ao 
conhecimento intuitivo, da razão em detrimento do 
sentimento, e do universal em detrimento do particu-
lar. (GONÇALVES, 1994, p. 16)

Com Sócrates (século V a.C.), o importante é a razão em relação ao 

exterior, para a partir desta encontrar o verdadeiro sentido das coisas para 

sua ação moral.

Platão (séculos V e VI a.C.), seguindo Pitágoras e, principalmente 

Parmênides, separa o mundo sensível do mundo inteligível, colocando de 

um lado o mundo concreto, fi nito e transitório, e do outro o mundo ideal, 

eterno e imutável. As realizações humanas não têm importância, pois são 

apenas aspirações das ideias. O corpo tem inclinações e paixões que con-

taminam a pureza da alma, o que acaba impedindo-a de contemplar as 

ideias perfeitas e eternas. A separação do corpo da alma é acentuada, com 

o corpo sendo considerado cárcere da alma. Em seus últimos trabalhos, 

Platão não via o corpo com tão negativismo, admitindo, inclusive, que o 

exercício podia trazer benefícios para a alma.
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Em Aristóteles (século IV a.C.), o corpo não é considerado a prisão da 

alma, reconhecendo sua importância para o conhecimento, mas, apesar 

disso, a alma é a força vital. O homem é um ser contemplativo, e o trabalho 

é considerado com menosprezo, principalmente o trabalho físico, por sua 

relação com a matéria.

O cristianismo trouxe consigo conceitos opostos à civilização grega. 

Se nesta o homem era visto como pertencente ao universo físico, com 

uma visão do mundo na qual predominava o racionalismo, o pensamento 

cristão concebia a vida numa perspectiva transcendente, o homem e o 

mundo passam a ser vistos como criação de Deus, com uma história e um 

destino que transcendem a vida terrena, possuindo não somente razão, 

mas sentimentos e emoções.

Na Idade Média, se por um lado as ações do homem estavam dire-

tamente relacionadas ao seu corpo, tornando este o centro dos aconte-

cimentos, por outro lado a carne estava relacionada à ideia de pecado. 

O homem vivia, então, dividido entre o céu e a terra, mas, pela crença em 

Deus, o corpo não era considerado indigno.

Santo Agostinho (séculos IV e V) situa-se na passagem do mundo 

greco-romano para a Idade Média. Seu pensamento sofre infl uência de 

Platão, vendo o homem dividido entre o corpo e a alma. A alma preva-

lece sobre o corpo, com uma diferença básica do pensamento da Antiga 

Grécia: a interiorização da alma, para assim conseguir o encontro com 

Deus. A ideia de alma para o grego signifi cava algo exterior, explicando o 

movimento e a mudança.

Com a ideia de interioridade, de autoconsciência, 
Santo Agostinho lança os germes do interesse fi losófi co 
moderno pela subjetividade. (GONÇALVES, 1994, p. 45)

Santo Tomás de Aquino (século XIII), seguindo os preceitos de Aris-

tóteles, diverge de Santo Agostinho, observando uma evolução gradual 

e ininterrupta dos seres até o Ser Supremo. Para ele a alma evolui da 

matéria, unindo desta maneira o mundo do espírito ao mundo do corpo. 

A alma, como forma do corpo, seria a responsável pelo entendimento, sem 
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participação da matéria, e também responsável pelas sensações e funções 

vegetativas, estas realizadas pelos órgãos do corpo.

O trabalho, sendo considerado uma das principais atividades do 

homem, possibilitando uma ação produtiva para os movimentos corporais, 

apesar do cristianismo dar-lhe uma noção enobrecedora, era para os pen-

sadores cristãos, inclusive Santo Tomás, mais valorizado na contemplação 

do que na ação.

Para os pensadores da Idade Média, entretanto, a 
verdadeira essência do homem é a sua alma. O homem 
deveria desligar-se de tudo que o prendesse a sua exis-
tência terrestre, elevar-se acima das necessidades e 
das inclinações do corpo e aspirar à realização de sua 
verdadeira essência espiritual e ultraterrena. A natu-
reza humana, na Idade Média, como na Antiguidade 
Grega, era pensada de forma idealizada; constituía-se 
num modelo, que todos os homens deveriam procu-
rar realizar em sua existência, não refl etindo, assim, 
a verdadeira realidade concreta do homem. (IBIDEM, 
p. 47 e 48)

No Renascimento (séculos XV e XVI), há o ressurgimento da beleza e 

da arte. O homem é visto como um ser que tem razão e vontade, possuindo 

uma vontade que, iluminada pela razão, permite-lhe dominar e transformar 

a natureza. O homem é retratado nas pinturas e autobiografi as. O tra-

balho físico recupera o valor bíblico, mas continua relegado a um plano 

inferior. Há um rompimento com o pensamento platônico. No humanismo 

renascentista, o homem afi rma-se em todos os setores da vida humana, e 

procura um método que permita interpretar e dominar a natureza.

A partir desse período, as mudanças do pensamento e as transfor-

mações sociais colocam o homem numa posição diferente em relação 

ao mundo. O ser de contemplação dá lugar ao homem interessado no 

domínio da técnica e da ciência, para, com o uso desses recursos, exercer 

o domínio sobre a natureza. O pensamento metafísico havia colocado em 

evidência a “natureza humana” do homem, afastando-o da sua história.
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Todo arcabouço científi co e fi losófi co desta visão é 
sedimentado por uma verdadeira revolução científi ca que 
ocorre por volta dos séculos XVI e XVII, conduzido por 
cientistas e pensadores como Copérnico (1473-1543), 
Galileu (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), Des-
cartes (1596-1650) e Isaac Newton (1642-1727), entre 
outros. Com eles desfaz-se a concepção orgânica 
de mundo, bem característica até a Idade Média, e 
cria-se um modelo mecanicista do universo. (MEDINA, 
1990, p. 56)

Bacon (séculos XVI e XVII), pensador do início da era moderna, pre-

cursor da corrente empirista, que tem em Locke, Hume e Hobbes seus 

principais expoentes, coloca o corpo e o espírito unidos, para, junto com 

a ciência e a técnica, dominar a natureza. O trabalho é valorizado como 

atividade humana e com fi m em si mesmo, e não religioso, participando 

dessa valorização o homem como ser sensível e corpóreo.

Para Hobbes, a alma perde seu conceito de força vital que dá vida ao 

movimento e o corpo, passando o corpo a tornar-se uma máquina que 

age em função dos estímulos externos.

Locke (século XVII), representante inglês do empirismo, coloca o corpo 

como instrumento do espírito, devendo ser forte e saudável para servi-lo.

O fi m da Educação Física seria, assim, propiciar, por 
meio da conservação da saúde do desenvolvimento de 
destrezas corporais, a formação do caráter e da mora-
lidade. (GONÇALVES, 1994, p. 50)

O dualismo corpo-espírito durante muitos séculos serviu como base 

para o pensamento fi losófi co das civilizações, mas foi com Descartes 

(séculos XVI e XVII) que o dualismo se radicaliza.

Descartes não só separa o corpo (matéria) da alma (espírito), como 

torna-os irreconciliáveis, separados por um abismo em que prevalece 

o intelecto (mente), afi rmando “é somente ao espírito e não ao com-

posto de espírito e corpo, que compete conhecer a verdade das coisas” 

(IBIDEM, p. 51).
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