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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo construir um fundamento para a experiência vivida no contexto 

de um estágio curricular obrigatório em uma unidade básica de saúde da família na construção 

de um dispositivo cuja aposta foi a de despatologização da infância e de construção de um 

protagonismo da criança no sentido da apropriação de suas experiências e de direito ao 

próprio corpo.  Analisamos as metodologias clássicas que conferem uma cisão corpo e alma 

até chegar à concepção do corpo fenomenológico de Merleau Ponty. A partir desta concepção 

que nos é possível compreender uma relação autêntica de direito ao corpo. A história da 

concepção universalista da infância e as rupturas contemporâneas no sentido da formulação 

de uma sociologia e antropologia da criança nos ajudam a pensar pistas que fundamentam 

novas modalidades de intervenção. Michel Foucault contribui com o trabalho ao conceituar 

como os discursos dos diversos saberes podem ser estratégias funcionais quando analisados e 

colocados em prática a partir de uma visão que favorece e legitima o direito ao corpo. Por fim, 

pretendo esboçar uma resposta à questão: pode a noção de corpo-vivido, entrelaçada as 

contribuições de Foucault e da sociologia e antropologia da criança, servirem de 

fundamentação para uma prática que aponte para emancipação da experiência das crianças 

por relação às estratégias cientificistas que violentam o direito ao corpo? 

Palavras-Chaves: direito ao corpo, corpo-vivido, criança, infância e autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to build a foundation for the experience lived in the context of 

a curricular traineeship in a basic health unit of the family in the construction of a device 

whose purpose was to depathologize childhood and to build a child's role in the sense the 

appropriation of their experiences and the right to their own bodies. We analyze the classical 

methodologies that confer a split body and soul until arriving at the conception of the 

phenomenological body of Merleau Ponty. From this conception we can understand an 

authentic relationship of right to the body. The history of the universalist conception of 

childhood and contemporary ruptures in the sense of the formulation of a sociology and 

anthropology of the child help us to think of clues that underlie new modalities of 

intervention. Michel Foucault contributes to the work by conceptualizing how the discourses 

of different knowledge can be functional strategies when analyzed and put into practice from 

a vision that favors and legitimates the right to the body. Finally, I intend to sketch an answer 

to the question: can the notion of body-lived, intertwined the contributions of Foucault and of 

the sociology and anthropology of the child serve as a basis for a practice that points to the 

emancipation of children's experience in relation to scientific strategies that violate the right 

to the body? 

 

Key-words: right to the body, body-lived, child, childhood and autonomy 
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1. INTRODUÇÃO: A BUSCA DE UM FUNDAMENTO PARA UM PROBLEMA 

PRÁTICO. 

Considerando o cenário de patologização da experiência do corpo vivido pela criança, 

este trabalho é uma aposta de possíveis práticas que vislumbrem a construção de uma infância 

a partir do protagonismo da criança. A partir da apropriação do corpo, da emancipação da 

experiência e a noção do corpo vivido. É um estudo teórico-filosófico-prático, que tem como 

objetivo responder os questionamentos que surgiram no estágio realizado na Unidade Básica 

de Saúde da Família durante todo o ano de 2017. As atividades exercidas nesta instituição 

foram voltadas para área da infância, mais especificamente, para um grupo lúdico que 

acontecia dentro da sala da brinquedoteca junto com uma Agente Comunitária da Saúde e 

profissionais do NASF.  

Entendendo que a trajetória percorrida pela ciência, assim como as noções construídas 

por ela ao longo dos anos, interfere diretamente no cotidiano do sujeito. No primeiro capítulo, 

busca-se contextualizar historicamente as diferentes metodologias empregadas pela ciência 

para investigação de uma verdade. Evidenciando, a partir disso, como a dicotomia entre corpo 

e alma imposta pelas ciências tradicionais interfere na construção do que se entende de direito 

ao corpo e, portanto, como as noções construídas sobre o corpo interferem no método 

científico assim como os métodos científicos interferem na relação que o sujeito entende 

sobre seu corpo. Embasado na teoria de Husserl sobre a redução eidética é que se torna 

possivel a ruptura com a dicotomia corpo/alma imposta pelas ciências tradicionais, em que o 

ponto de partida passa a ser a experiência do mundo, e não mais o pensamento. Levando em 

consideração a concepção de Merleau Ponty sobre o corpo para frisar esta superação da 

dicotomia e, portanto, de direito ao corpo, este afirma que “sou meu corpo” e que “não estou 

em meu corpo”.  

Já no segundo capítulo, articula-se a teoria com a práxis, baseado na experiência de 

estágio, que foi campo propulsionador deste presente estudo. A partir dessa experiência, 

somada com a trajetória durante a graduação de psicologia, as observações sobre a 

apropriação do corpo da criança se deu a partir do objeto da infância ao instaurá-lo como 

sujeito-objeto do saber científico. Ao longo deste capítulo é apresentado o caminho percorrido 

durante o ano de 2017, embasado num trabalho de despatologização das crianças visando à 

superação da lógica biomédica, sobretudo, sobre os acontecimentos comuns a experiência do 

viver.  

 No terceiro capítulo, aposta-se na contextualização do sentimento de infância a partir 

da obra “História Social da Criança e da Família” de Phillipe Ariès. Alicerçado no dialogo 



7 
 

teórico-filosófico entre antropologia e sociologia da criança é que nos permite compreender 

que a infância não é uma categoria homogênea e única, e que a criança ganha o estatuto de 

ator social a partir da virada da Antropologia, na qual são reelaborados os conceitos de 

sociedade, cultura e de ação social. 

 No quarto e ultimo capítulo, consideramos a filosofia de Foucault, ao pontuar como as 

concepções de poder-saber geram uma série de conceitos, construídos ao redor do corpo e a 

ele acessados, através dos posicionamentos discursivos historicamente constituídos. 

Recorrendo a esta concepção, no qual todo saber carrega uma posição política, busca-se 

compreender como é possível desenvolver uma práxis atrelada ao sujeito que detém seu corpo 

e, portanto, em que este mantem o direito à autonomia sobre o próprio corpo. 

 Por fim, tecemos algumas reflexões sobre a possibilidade de um retorno ao corpo 

vivido e às coisas simples da vida. 
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2. DO CORPO OBJETO PARA O CORPO VIVIDO 

A dicotomia que domina o pensamento ocidental tem origem nas ideias Platônicas, 

pois ao dividir o mundo entre mundo ideal e sensível antecipa a ruptura entre corpo e alma, na 

busca da “permanência das coisas, privilegia, quase exclusivamente, o traço teórico e abstrato 

do pensamento como fonte de verdade. O corpo, concebido como pura matéria, é apenas mera 

aparência e transitório, portanto, desprezível” (Prado, Caldas, & Queiroz, 2012, pag. 778). 

Esta concepção de corpo e alma, que prevalece no pensamento ocidental, norteada pela ideia 

de Platão, vai se confirmando nos estudos científicos a partir dos conceitos de diferentes 

filósofos que vão frisando a dicotomia corpo/alma, mundo/objeto, subjetivo/objetivo. 

Aristóteles ao afirmar que “o inaparente do ser, seu conceito, não está em um mundo à parte 

do mundo aparente, sensível, mas no mundo sensível mesmo, e o acesso a este pode ser 

realizado pelo intelecto” (Prado, Caldas, & Queiroz, 2012, pag. 778) possibilita a criação da 

primeira metodologia de fazer conhecimento, ou seja, “as ideias seriam produzidas pelo 

pensamento ao seguirem seus procedimentos lógicos. A partir daí, consolidou-se a ideia de 

coisa em si e de consciência em si, duas instâncias que existem e se sustentam 

separadamente” (Prado, Caldas, & Queiroz, 2012, pag. 779).  

 Descartes, por sua vez, ao declarar o Cogito, Penso, logo existo, onde este é puro 

pensamento, uma res cogitans (coisa pensante), e o mundo é res extensa (coisa material), 

sempre suscetível à dúvida, afirma mais uma vez essa divisão, pois as ideias inatas que 

surgem a partir da capacidade do homem de pensar, compreender, interpretar e transformar o 

próprio homem são independentes dos sentidos. Portanto, é o espírito que vê, que pensa, 

consequentemente, é ele o elemento fundamental na enunciação de um sujeito pensante 

perante a corporeidade. Baseado nesta declaração, Silveira (2005) afirma: 

Isto nos levaria não só à total independência entre o pensamento e a 

extensão, como também à transmutação do corpo e de suas percepções 

enquanto mero objeto a ser discernido pelo sujeito, sob a forma de ideias, 

conforme os preceitos da metafísica cartesiana (pag. 74).  

 

Nesta lógica, a percepção dos sentidos não provê nenhum tipo de verdade, é o pensamento 

tendo primazia sobre o corpo, consequentemente o critério da verdade passa a ser a razão, 

somente ela. Este método de conhecimento é chamado de racionalismo.  

Em contrapartida, o empirismo usa a experiência como critério de conhecimento, 

pressupõe que todas nossas ideias são cópias de nossas impressões, isto é, dos dados 

empíricos – impressões de sensações, mas também impressões de reflexão. Logo, é função do 
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pesquisador reconhecer as sensações que se manifestam nos objetos do mundo, pois elas estão 

inscritas nos objetos na medida em que esse pensamento “concebe que cada coisa possui um 

quale sensorial determinado e transparente” (Silveira, 2005, pag. 88). Portanto, as realidades 

dos objetos são realidades em si, pois suas durações, constâncias e disposições espaciais são 

inerentes a cada objeto. Silveira (2005) afirma: 

A sensação corpórea é vislumbrada pelos cientistas, por um lado, 

enquanto “a maneira pela qual sou afetado e a experiência de um estado de 

mim mesmo”. Neste sentido, trata-se de uma afetação previsível tanto no que 

se refere ao quale sensibilizador (já que o referido quale é inerente e 

determinável nas coisas), quanto aos seus efeitos sobre o sujeito, o que 

restringe o processo perceptual a uma mera relação de causa-e-efeito 

quantificável, sob a égide desse puro sentir objetivado.  Sendo assim, as 

ideias se originam no objeto, na experiência, rejeitando a identidade 

individual da consciência, dando a ideia de um conteúdo que varia de um 

momento para outro, mas ainda, baseado em uma dicotomia corpo e alma 

(pag. 88).  

 

Além destas concepções de conhecimento, também temos centrado na dualidade o 

positivismo cientifico, este acredita que o conhecimento cientifico é neutro, objetivo e 

empiricamente comprovado. Portanto, considera que é possível excluir toda a subjetividade 

do pesquisador ao seguir métodos rigorosamente sistemáticos e reproduzíveis, trazendo a luz 

somente dados objetivos. Apoiando-nos no relato de Silveira (2012) para melhor 

compreensão desta concepção, podemos verificar que:  

A partir do pressuposto da objetivação da coisa percebida, 

transforma-se a singularidade do fenômeno perceptual do sujeito em um certo 

tipo de conhecimento universalizável, sem grandes rupturas e sem 

singularidades, o que torna a experiência intersubjetiva uma manifestação que 

nada acresce estruturalmente à uniformidade e homogeneidade preconcebida 

no âmbito individual. Tal conformação discursiva incide diretamente sobre a 

corporeidade, gerando a constituição de um estado teórico dos corpos, 

fundamentada sobre componentes ideais nele intrínsecos e sobre ele 

incidentes (pag. 77). 

 

  Esses métodos de conhecimento deram o apoio necessário para que as ciências 

naturais tornassem a observação, mensuração, classificação e verificabilidade como seus 

procedimentos de investigação, sendo assim, só se tem certeza de algo se tiver patência e 

tangibilidade. A anatomia, fisiologia, psicologia e medicina se desenvolveram nesse contexto 

do pensamento ocidental: racionalista, empirista e positivista, entendendo o corpo por um viés 

estritamente biológico, pois é nele que as semelhanças universais se instauram e são, portanto, 

possíveis de ser mensuradas. Este contexto, conforme Boltanski (1989, pag. 184), “viabiliza o 

crescimento da necessidade social de ‘especialistas’, de especialistas do corpo e da 

necessidade social de regras, de instruções e conselhos que eles produzem, difundem e 

vendem”. Boltanski destaca ainda, em seus estudos, que a imposição de “modelos” e a 
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delimitação das possibilidades de se relacionar com o corpo estabelecem um modelo 

hegemônico, uma normalidade social, o que favorece uma desapropriação cultural, pois tudo 

o que se afasta da normalidade é visto como patológico. Desse modo, cria-se uma consciência 

do corpo que é “ditada” por essa hegemonia. Buss-Simão (2007, pag. 82) relata que “A 

possibilidade de emancipação, de libertação desses valores constitui-se em uma tarefa ainda 

mais difícil, pois surgem os “especialistas” do corpo, respaldados em conhecimentos 

“originais” sobre ele”. 

As configurações que perpassam o fazer científico interferem diretamente na 

concepção que se assimila de corpo e consequentemente no que se entende de direito ao 

corpo, pois na era das especificidades e da medicalização, não se tem abertura para uma 

relação autêntica com o próprio corpo, pois este é constantemente silenciado. Com isso, todo 

comportamento transgressivo e desviante das normas sociais vigentes, em determinado 

cenário sócio histórico, é silenciado, não permitindo ao próprio sujeito da percepção de 

vivenciar suas experiências corpóreas. Negligenciando, muitas vezes, seu próprio corpo.  

Podemos usar como exemplo, as pílulas anticoncepcionais. O corpo biologicamente 

feminino mostra diversos e diferentes sintomas ao passar pelas fases do ciclo menstrual, mas 

estes são silenciados pelos anticoncepcionais. Com isso, estas mulheres deixam de 

reconhecer, ou melhor, não chegam ao menos conhecer seus corpos, pois este medicamento 

passou a cumprir outras funções além do controle de natalidade, sendo usado também para 

fins estéticos e com isso receitado logo após a menarca. As especialidades médicas garantiram 

assim, uma enorme autoridade sobre os corpos das mulheres da sociedade ocidental com o 

anticoncepcional, passando a fazer, até mesmo, uma regulação social de natalidade que antes 

era considerada como atributo da religião. É a partir da medicalização sobre um ciclo natural 

do organismo humano, portanto que não se enquadraria dentro de uma patologia, que o saber 

médico, respaldado pelo seu repositório da verdade, a partir da posição supostamente neutra e 

objetiva da ciência, exerce por diferentes estratégias uma rotulação, descrevendo e 

autorizando experiências com o corpo, legando aos indivíduos uma perda da autonomia 

corpórea.   

Husserl vem na contramão dessas metodologias, pois acredita que a influência do 

racionalismo, empirismo e positivismo nas ciências humanas e na filosofia não alcança a 

especificidade do objeto destas áreas do conhecimento, “tratando-o como um objeto físico, 

confundindo as causas exteriores de um fenômeno com a própria natureza” (Peixoto, 2012, 

pag 44). Para superar esta postura, o filósofo defende que se deve voltar para a própria coisa e 

não para as interpretações sobre ela, descrevendo, assim, a essência ou a estrutura do 
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fenômeno, voltando para o mundo como ele é vivido, o mundo como ele é de fato, sem as 

mediações teóricas, reconhecendo a inexatidão das ciências humanas, superando os 

preconceitos, as aparências e o imediatismo em função da própria natureza do objeto da 

filosofia: o mundo humano, que é complexo, mutável, plural e inconcluso. Por isso, não pode 

ser tratado em termos de causa e efeito. Husserl denomina esta metodologia de redução 

eidética e é a partir dela que a dicotomia sujeito/objeto, consciência/mundo passa a ser 

superada.  

 Com a criação da redução eidética, Husserl faz a “ruptura entre a consciência e o 

cogitatum, e impede que a consciência se enclausure no mundo do pensamento, possibilitando 

que ela seja abertura para o mundo. O ponto de partida passa a ser o mundo, e não mais o 

pensamento” (Peixoto, 2012, pag. 45). Toda consciência passa a ser consciência de alguma 

coisa, não existindo mundo sem a consciência e com isso a vivência imediata passa a ser o 

ponto de partida da consciência. Com isso, a consciência deixa de ser interiorizada para ser 

uma consciência relacional, pois ela só é possível a partir da relação com o mundo e o corpo 

que antes era visto pela ciência contemporânea como uma “matéria indiferente, simples 

suporte da pessoa, ontologicamente distinta do sujeito” (Le Breton, 2008, pag. 15) passa a ser 

“nosso meio geral de ter um mundo” (Merleau-Ponty, 2006, pag. 203).  

 O corpo, agora, antes de ser um objeto, é nosso modo próprio de ser-no-mundo 

(Merleau Ponty, 2006). “É o corpo que realiza a abertura do homem ao mundo, colocando-o 

em situação” (dos Reis, 2011, pag. 39). Portanto o mundo só é possível de ser percebido 

através do corpo e ao perceber o mundo, o homem passa a se perceber. Conforme Merleau 

Ponty (2006, pag. 122) “tenho consciência do mundo por meio de meu corpo”. O sujeito 

passa então a tornar-se um sujeito enraizado no mundo, situado em um espaço-tempo 

determinado. A percepção corpórea passa então a ser o suporte da consciência, pois é por ela 

que é possível ir de encontro ao mundo e este encontro se concretiza no corpo-vivido. Dos 

Reis (2011) afirma que o corpo-vivido, por sua vez, adquire um saber sobre o objeto 

percebido como também traz um saber sobre o próprio corpo da percepção. Pois é no ato de 

perceber que o corpo conduz ao reencontro consigo mesmo e ao reconhecimento de que “sou 

meu corpo” (Merleau Ponty, 2006, pag. 269). Portanto, “o corpo deixa de ser objeto para mim 

e passa a ser um lugar de conhecimento originário do mundo e de si próprio, um saber que 

antecede o conhecimento reflexivo, mas, ao mesmo tempo, o possibilita” (dos Reis, 2011, 

pag. 40). 

 Um aspecto essencial na experiência do corpo-vivido ou corpo-próprio é a ação, ou 

como Merleau Ponty a denomina, motricidade, pois ela está diretamente envolvida na 
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percepção, ela é intencionalidade original do sujeito (Merleau Ponty, 2006). É só pela 

possibilidade da ação que meu corpo pode dirigir-se a outra coisa que não seja a própria 

consciência, “nos posicionando em relação às coisas, permite que as conheçamos por 

diferentes ângulos, revelando que a visão se dá por perspectivas” (dos Reis, 2011, pag. 40). 

Enfatizando a possibilidade de diferentes vivências, pois direciona o ato de visar da 

consciência e seus correlatos ao mundo. Portanto, dizer que essa consciência é intencional 

significa dizer que ela só pode ser analisada em termos de sentido. Por isso, podemos dizer 

que a consciência não é uma coisa, mas o que dá sentido às coisas, já que “o sentido não se 

constata à maneira de uma coisa, mas se interpreta. É a consciência intencional que faz o 

mundo aparecer como fenômeno, como significação, pelo fato de ser um cogitatum 

intencionado pelo sujeito” (Zilles, 2003, pag. 173). Peixoto (2012) afirma:  

Para fenomenologia, a consciência que o homem tem do mundo é 

mais vasta que o simples conhecimento racional ou empírico, porque ela é 

fonte de intencionalidades, tanto cognitivas quanto afetivas e práticas. O 

olhar que o homem direciona sobre o mundo é um ato pelo qual ele o 

experiência, imaginando-o, percebendo-o, interpretando-o, compreendendo-o 

e transformando-o (pag. 45).  

 

A partir deste conceito, Husserl, procura superar as dicotomias das ciências naturais e 

mostra que há reciprocidade entre corpo e espírito. Ao contrário da ciência positivista, “a 

fenomenologia afirma que não há fatos com a objetividade advogada, já que não percebemos 

o mundo como um dado bruto, destituído de significados, mas o que percebo é sempre um 

mundo para mim” (Peixoto, 2012, pag. 4). Daí a importância do sentido, afirmando que há 

uma rede de significações que envolvem os objetos percebidos. É neste aspecto que a 

consciência é doadora de sentido. Deste modo, o corpo não se identifica com as coisas, mas é 

ser-no-mundo. Para Merleau Ponty (2006):  

O mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é 

senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um 

mundo que ele mesmo projeta. O sujeito é ser-no-mundo, e o mundo 

permanece “subjetivo”, já que sua textura e suas articulações são desenhadas 

pelo movimento de transcendência do sujeito (pag. 576). 

 

O corpo dentro desta perspectiva fenomenológica deixa de ser coisa e passa a dar uma 

dimensão da totalidade do sujeito. Merleau Ponty (2006, pag. 207) confirma este conceito 

quando diz: “eu não estou diante do meu corpo, estou em meu corpo, ou antes, sou meu 

corpo”. Portanto, o Eu se revela pelas suas manifestações corporais. É por isso que ao 

observarmos o gesto de alguém, por exemplo, não percebemos como uma coisa em 

movimento ou como um movimento puramente mecânico, pelo contrário, percebo como um 

gesto que detém uma expressão. O corpo-vivido é que possibilita a expressão da unidade entre 
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pensamento e ação, entre dimensão física e psíquica. “A ação tem seu pensamento, não é uma 

ação mecânica, destituído de sentido, mas fonte de significação” (Peixoto, 2012, pag. 5). 

Assim, o gesto nunca é movimento de uma coisa, não é expressão apenas corporal, mas 

expressão de uma pessoa; comunicação que revela interioridade da pessoa.  

Merleau Ponty (2006, pag. 222) frisa este conceito ao afirmar “aqui o signo não indica 

apenas sua significação, ele é habitado por ela; de certa maneira, ele é aquilo que significa”. 

Indicando que o expresso não existe separado da expressão, ou seja, o corpo não traduz uma 

significação, ele próprio é a expressão. Portanto a expressão é intrínseca do corpo-vivido e 

este, afirma-se como corpo-no-mundo através da singularidade da expressão dos seus 

movimentos. Afinal, se a expressividade só se dá por meio de uma ação, a ação só pode ser 

possível de existir ao ser realizada no mundo e ao existir no encontro com o mundo, ela atrela 

o sujeito portador da ação no mundo, por isso afirma-se como corpo-no-mundo. Portando, “o 

corpo é sempre um espaço expressivo” (Dos Reis, 2011, pag. 42) que se dá no mundo. 

Furlan e Bocchi (2003) compreendem que para Merleau-Ponty “o corpo encarna a 

possibilidade de compreensão dos gestos e das palavras, assinalando o caráter corpóreo da 

significação, cuja apreensão está na reciprocidade de comportamentos vividos na dimensão 

social” (p.445, [grifo dos autores]). Assim, os autores nos colocam a pensar a importância das 

relações sociais na constituição do direito ao corpo, pois se é o corpo que dá significado aos 

gestos e palavras, ao compreender os significados a partir da reciprocidade de 

comportamentos vividos, o direito ao corpo também não deveria se estabelece na relação com 

os outros? O outro é quem confirma a significação da minha expressão, logo, “o corpo fala, 

mas não fala sozinho, fala com alguém, fala para um outro, sua essência é dialógica. (...) 

revelando sua segunda natureza: o social”. (Dos Reis, 2011, pag. 43).  Podemos supor que 

dentro desta lógica, o corpo é conectivo, pois ele me conecta com o outro e me (re)conecta 

comigo mesmo. Conforme Dos Reis (2011, pag. 43) “Nele (corpo) a subjetividade se 

expressa, se realiza e se (re)constitui a partir da intersubjetividade, pois como corpo estou 

atado ao mundo, em relação com os outros, convivendo em sociedade. O eu se constitui na 

relação com o outro”. Neste sentido somos forçados a admitir a importância do outro, como 

ele legitima o direito ao corpo ou como, ao contrário, ele também é capaz de alienar o corpo 

subtraindo este direito.   

Voltando a questão da expressividade, podemos usar como exemplo, a própria citação 

de Merleau Ponty (2006): 

Assim como a fala significa não apenas pelas palavras, mas ainda 

pelo sotaque, pelo tom, pelos gestos e pela fisionomia, e assim como esse 
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suplemento de sentido revela não mais os pensamentos daquele que fala, mas 

a fonte de seus pensamentos e sua maneira de ser fundamental (pag. 209).  

O sotaque, o tom, os gestos e a fisionomia representam a expressão e são indissociáveis do 

expresso, o corpo. Logo, a linguagem é uma modalidade de expressão do corpo, pois ao falar 

expressa algo, um determinado gesto e “como todo gesto, a fala só acontece segundo as 

possibilidades expressivas do corpo, ao mesmo tempo, ela constitui um mundo de 

significados que expressam intenções e disposição emocional” (Prado, Caldas, & Queiroz, 

2012, pag. 786). 

 Portanto, a forma que as diversas maneiras de expressividade se manifestam no 

mundo é particular de cada sujeito e confirmam sua alteridade, ao mesmo tempo que são 

legitimadas ou destituidas por essa alteridade. O corpo-vivido ou corpo-em-movimento é 

marcado pelos diversos encontros que manteve com o mundo projetado e conseguinte no 

reencontro consigo mesmo. Portanto, a expressividade da ação é marcada por uma forma 

particular de se estar no mundo, pois esta é inscrita por suas intencionalidades e experiências 

vividas nos encontros. Logo, cada corpo tem sua própria expressão de se estar no mundo 

sendo concretizada a partir da ação que se dirige ao mundo. Ao agir sobre o mundo, visa- o 

enquanto conteúdo dessa ação e a ação que se produz marca a expressividade do corpo. 

Portanto essa ação confirma a expressão singular de cada corpo, pois a expressividade é a 

característica do corpo em movimento. 

O autor da obra “Fenomenologia da Percepção”, no capitulo IV, “A síntese do corpo 

próprio”, afirma que “não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à 

obra de arte”. Deste modo, o sentido da ação está no próprio corpo que o executa e é nisso que 

o corpo é comparável à obra de arte: 

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são 

indivíduos, quer dizer, seres em que não se pode distinguir a 

expressão do expresso, cujo sentido só é acessível por contato direto, 

e que irradiam sua significação sem abandonar seu lugar temporal e 

espacial. É nesse sentido que nosso corpo é comparável à obra de 

arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de um certo 

número de termos covariantes (Merleau-Ponty, 2006, p.209). 

 

É só a partir desta concepção de corpo consciente/corpo vivido, iniciada por Husserl e 

aprimorada por Merleau-Ponty, que é possível dialogar com a ciência sobre um direito ao 

corpo, pois ele deixa de ser uma res extensa, corpo-objeto, associado à ideia de ser humano 

como máquina e passa a representar a existência, cuja expressão do sujeito se dá por via dele. 

Baseando-nos na teoria de Merleau Ponty para afirmar o que foi dito, precisamos trazer um 

ponto essencial de sua obra, um paradigma instaurado por Husserl, cujo Merleau Ponty dá um 

desfecho, entrelaçando a existência do homem como a sua própria essência.  



15 
 

A consciência deixa de ser objeto e passa a ser a pura abertura ao mundo, devolvendo 

assim as essências na existência, a partir dos conceitos de redução eidética e intencionalidade, 

o que significa que o homem passa a ser compreendido a partir do seu contato com o mundo, 

onde ocorre a relação com o espaço-tempo e com o mundo vivido. A consciência perceptiva 

encontra-se entrelaçada na relação com o vivido. Conforme Peixoto (2012) o homem 

encontra-se entrelaçado no mundo, mas não é por ele subsumido; está imerso no mundo, mas 

também um distanciamento que o homem descobre o outro e o outro o descobre, Aqui, o ego 

e o alter passam a ter sentido quando o homem se percebe como uma consciência entre outras 

consciências. Sempre estivemos diante do paradoxo do outro. Essa é uma questão que precisa 

ser enfrentada, pois, 

(...) se o outro é verdadeiramente para si para além de seu ser para mim, e se 

nós somos um para o outro e não um e outro para Deus, é preciso que apareçamos um 

ao outro, é preciso que ele tenha e que eu tenha um exterior, e que exista, além da 

perspectiva do Para Si - minha visão sobre mim e a visão do outro sobre ele mesmo -, 

uma perspectiva do Para Outro - minha visão sobre o Outro e a visão do Outro sobre 

mim. Certamente, estas duas perspectivas, em cada um de nós, não podem estar 

simplesmente justapostas, pois então não seria a mim que o outro veria e não seria a 

ele que eu veria. É preciso que eu seja meu exterior, e que o corpo do outro seja ele 

mesmo. Esse paradoxo e essa dialética do Ego e do Alter só são possíveis se o Ego e o 

Alter são definidos por sua situação e não liberados de toda inerência, quer dizer, se a 

filosofia não se completa com o retorno ao eu, e se descubro pela reflexão apenas 

minha presença a mim mesmo, mas também a possibilidade de um "espectador 

estrangeiro", quer dizer, se também, no próprio momento em que experimento minha 

existência, e até nesse cume extremo da reflexão, eu careço ainda desta densidade 

absoluta que me faria sair do tempo, e descubro em mim um tipo de fraqueza interna 

que me impede de ser absolutamente indivíduo e me expõe ao olhar dos outros como 

um homem entre os homens, ou pelo menos uma consciência entre as consciências. 

Até hoje, o Cogito desvalorizava a percepção de um outro, ele me ensinava que o Eu 

só é acessível a si mesmo, já que ele me definia pelo pensamento único a ter, pelo 

menos nesse sentido último. Para que outro não seja uma palavra vã, é preciso que 

minha existência envolva também a consciência que dele se possa ter e, portanto, 

minha encarnação em uma natureza e pelo menos a possibilidade de uma situação 

histórica. O cogito deve revelar-me em situação, e é apenas sob essa condição que a 

subjetividade transcendental poderá, como diz Husserl, ser uma intersubjetividade" 

(Merleau-Ponty, 2006, p. 8-9). 

 

A citação acima, apesar de ser longa, nos ajuda a entender que o cogito não é mais um 

cogito isolado do mundo e dos outros, mas em situação, e é nesta condição que a 

subjetividade se manifesta como intersubjetividade, e mais adiante como intecorporiedade, 

pois a experiência corporal passa a ser experiência originária. A existência torna-se a própria 

essência do homem: não há homem sem mundo, nem mundo sem homem; não há consciência 

sem objeto, nem objeto sem consciência. “O homem é parte do tecido da tessitura do mundo 

que ele habita” (Peixoto, 2012, pag. 50). 

Merleau Ponty ao descobrir o corpo reflexivo e observável, coloca a experiência 

corporal como originária e evidência a unidade do mundo como mundo sensível, instituindo a 
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intersubjetividade. Nessa perspectiva filosófica, “corpo e mundo são um campo de presença 

onde emergem todas as relações da vida perceptiva e do mundo sensível. Há um logos do 

mundo estético, um campo de significações sensíveis constituintes do corpo e do mundo” 

(Peixoto, 2012, pag. ). É esse logos do mundo estético que, segundo Merleau-Ponty, torna-se 

possível compreender a intersubjetividade como intercorporeidade que, por intermédio da 

manifestação corporal na linguagem, realiza a comunicação com os outros e com o mundo, 

criando-se, assim, “o logos cultural, o mundo humano da cultura e da história” (Chaui, 1989, 

p.XII).  
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3.  O CORPO CRIANÇA E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 

A criança é feita de cem.  

A criança tem cem mãos cem pensamentos cem modos de pensar de jogar e de falar. Cem 

sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender.  

Cem mundos para descobrir.  

Cem mundos para inventar.  

Cem mundos para sonhar.  

A criança tem cem linguagens (e depois cem, cem, cem)  

Mas roubaram-lhe noventa e nove  

A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo.  

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos de fazer sem a cabeça de escutar e de não falar de 

compreender sem alegrias de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.  

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação o céu e a 

terra a razão e o sonho são coisas que não estão juntas.  

Dizem-lhe: que as cem não existem  

A criança diz: ao contrário, as cem existem. 

Loris Malaguzzi (1920 -1994) 

  

Confio que nascemos seres potentes, potência esta com possibilidade de se ramificar 

em cada gesto, em cada vivência autêntica, podendo crescer e florescer para todos os lados, 

criando belezas particulares, mas aos poucos ela vai sendo podada, nos ensinam que só existe 

uma forma de ramificar e florescer, um único caminho e uma única possibilidade e quando 

nos damos conta, já haviam roubado noventa e nove das cem possibilidades de florescer. 

Decidi iniciar este capítulo com uma obra do poeta Loris Malaguzzi, “As Cem Linguagens da 

Criança”, pois acredito que ela dá significado a diversas sensações que experienciei enquanto 

criança e hoje como mãe.  Estas sensações se confirmaram ao estagiar dentro de uma unidade 

básica de saúde da família (UBSF), o que me possibilitou debruçar sobre a infância 

novamente, mas agora, não mais como parte desta categoria social e sim como uma agente 

que detém um suposto saber sobre ela. Tanto o poema, como minhas experiências me 

convocam a pensar, já há algum tempo, como os saberes da modernidade interferem na 

construção do direito que entendemos que temos sobre nossos corpos.  
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  Resende (2010) nos direciona a pensar sobre este tema a partir da filosofia de 

Foucault, ao contextualizar a emergência da pedagogia como um dos saberes científicos que 

detém um poder sobre a infância:  

A partir do momento em que a infância é inventada pela 

Modernidade, fazendo-a ocupar esse espaço como sujeito-objeto, a educação 

passa a ser um imperativo, o que leva, também, à invenção da pedagogia 

moderna, como um campo científico e como política de conhecimento, 

constituindo-se de discursos voltados para o estudo e a acumulação de 

saberes sobre a criança e seu corpo, seu desenvolvimento, suas capacidades, 

suas vontades, suas tendências, suas brincadeiras, suas potencialidades, suas 

fragilidades, suas vulnerabilidades, seus instintos, suas paixões e potências 

que, por sua vez, se acoplam a práticas discursivas e não discursivas em que 

tais saberes se imbricam em mecanismos de poder, cujo resultado será a 

produção de uma criança específica, a produção da subjetividade infantil 

moderna (pag. 246). 

 

 O autor deste trecho nos relata de como a pedagogia se apropriou da criança a partir de 

um objeto da infância e a instaura como sujeito-objeto de seu saber. Acredito que podemos 

transcender essa explicação e encaixá-la em diversos outros campos científicos que utilizam a 

infância como objeto de estudo, como a medicina, psicologia, nutrição, e a própria religião. 

Portanto, com o nascimento da infância na modernidade, diversos campos científicos se 

voltaram para esta, estilhaçando seu corpo e especializando cada área, alienando-a sobre um 

conhecimento geral de si mesma.  

 Meu desejo em estagiar no SUS manifestou-se no momento em que vi a possibilidade 

de trabalhar com a infância a partir do território escolar com interface na saúde, pois 

compreendo o poder que concedem a esta instituição dentro deste tema e me choca ver o 

quanto de sofrimento ela gera. Infelizmente, não foi desta vez que eu usufrui desta 

possibilidade, por diversos motivos. Impossibilitada de adentrar o território escolar da região 

em que me encontrava, precisei me direcionar para alguma atividade dentro da Unidade 

Básica de Saúde da Família (UBSF) voltada para infância. E como me foi difícil! Pois eu não 

encontrava vestígios dela naquele espaço. Embora exista uma sala destinada a brinquedoteca, 

fundada por uma Agente Comunitária de Saúde da própria unidade, no final do ano de 2016, 

na qual esta contém diversos brinquedos e livros. A unidade não a abria todos os dias, só a 

deixando disponível ao público quando o movimento excessivo das crianças incomodava os 

profissionais. Além deste espaço, não existiam grupos voltados para as crianças, não escutava 

sobre nenhuma política pública, além da Política de Saúde na Escola (PSE), na qual só se faz 

o mínimo desta política, somente verificações biológicas, como pesagem, vacina e etc.  

Comecei um processo de investimento na brinquedoteca, abrindo-a todos os dias e 

destacando a importância dela para a equipe, da potência que havia naquela sala para se 
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trabalhar das mais diversas maneiras com as crianças. Para melhor entender como a unidade 

funcionava, estava acompanhando diversas atividades, entre elas um grupo de acolhimento de 

adultos encaminhados para o neurologista, pois a demanda era alta e a fila maior ainda. Este 

grupo tinha o objetivo de acolher estas pessoas e dar uma segunda escuta, procurando 

entender se seus problemas eram de fato relacionados a esta especialidade ou se podiam ser 

encaminhados de outras maneiras. A partir deste grupo me foi possível deslumbrar um fluxo 

dentro da unidade que era voltada para infância, os encaminhamentos da pediatria para 

neuropediatria. Muitos dos diagnósticos mencionados nos encaminhamentos não eram dados 

exclusivamente pela pediatria, mas sim pela escola. Portanto, muitas crianças já chegavam 

“diagnosticadas” com algum transtorno e, quando isso não ocorria, os sintomas já vinham 

definidos pelos professores: “mudanças comportamentais”, “não aceitam não”, 

“agressividade”, “comportamento disfuncional”, “queda no rendimento escolar”, “ansiedade”, 

“TDAH” e etc. 

 Ali eu pude deslumbrar os problemas relacionados às vivências do cotidiano sendo 

transformadas em sintomas de doenças ou de se reduzir toda a complexidade humana pela via 

estreita dos aspectos orgânicos. O que aqueles encaminhamentos podiam me dizer sobre 

aquelas crianças? Sinceramente, não muita coisa, me informavam muito mais sobre uma visão 

de um determinado saber capturada pela lógica da medicalização. Neste caso específico, 

compreendendo que crianças que apresentam dificuldades escolares, apresentam-nas por 

determinadas disfunções ou transtornos neurológicos, que interferem em campos 

considerados pré-requisitos para a aprendizagem. Ou seja, toma-se problemas biológicos 

como causas determinantes do não aprender na escola. 

Está vivência deixou muito claro o problema que é objeto de discussão nesse trabalho: 

o corpo infantil dividido em mil pedaços, onde o saber médico só é especializado a ver sobre 

a fisiologia da criança, a psicologia sobre seu desenvolvimento psicológico, a nutrição sobre 

sua alimentação, etc. Diversas vezes eu me questiono como estes discursos capturam a noção 

de corpo que é passada ao sujeito? Como eles favorecem que não nos enxerguemos ou 

enxerguemos os outros como detentores de um corpo holístico? Como isso traria a 

impossibilidade de deslumbrar um corpo marcado por suas experiências, um corpo-vivido? 

Afinal há uma ciência responsável em dizer o que se deve ou não sentir em determinadas 

situações e como senti-las. É um saber médico e pedagógico que estabelece uma normalidade 

da infância, como relata a socióloga Clarice Cohn em seu artigo “Concepções de Infância e 

Infâncias” (2013, pag 14): os saberes especializados na criança tomam “(...) por referência 

uma concepção de infância para julgar se cada criança está adequada ou não a esta condição 
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mesmo, a da infância”. Consequentemente, uma negação de infância se estabelece nessa 

relação, pois é possível, nesta lógica, de julgar os modos não infantis de viver, já que tem uma 

infância “normal” estabelecida, portanto abre espaço para a criação de uma infância “não 

normal”, que deve ser corrigida. 

A partir deste fluxo dos encaminhamentos, vimos à possibilidade de uma construção 

do estágio entre essas demandas, interferindo no olhar em que era direcionado às crianças. A 

partir de encontros entre a pediatria, gerente da unidade e profissionais do Núcleo de Apoio a 

Família (NASF) foi pensado sobre a realização de um grupo lúdico para atender estas 

crianças. Este grupo teria por finalidade criar um novo fluxo para a profissional responsável 

pelas crianças, possibilitando, assim, outra forma de encaminhamento aos casos dos usuários 

que chegavam com as queixas já relatadas acima, pois no modo em que estava sendo operado 

anteriormente, muitas crianças voltavam do neuropediatra com algum transtorno e 

medicalizadas. O grupo foi pensado com a finalidade de receber as crianças encaminhadas, 

possibilitando um olhar que acolhesse suas demandas, mas a partir das suas singularidades, 

entendo-as como agente da sua vida e que, portanto, suas vivências interferem diretamente no 

seu comportamento.  

Em primeiro momento, fizemos um encontro com os pais para acolher como eles 

compreendiam o que estava acontecendo com seus filhos e como se deu esse diagnóstico 

entre escola e pediatria. Este momento possibilitou uma escuta mais cuidadosa sobre o que 

estava acontecendo em torno daquelas crianças, o que já foi autoexplicativa por si só, pois 

algumas destas crianças viviam em uma dinâmica familiar em que não se dava visibilidade a 

elas enquanto sujeito, não favorecendo seu melhor desenvolvimento e a forma como elas 

conseguiam responder ao que acontecia era interpretado como um “comportamento 

disfuncional” pelos adultos. Também foi possível observar nesta primeira reunião com os 

pais, como a família era capturada pelo diagnóstico que era dado pela escola ou pela pediatria, 

pois havia uma apropriação do discurso médico sobre o que se entendia sobre seus filhos e 

seus comportamentos, assim como, o próprio diagnóstico mudava a relação que os adultos 

mantinham com a criança, interferindo na rotina e até mesmo sobre a educação. Afinal, o 

diagnóstico confirma que o problema é orgânico e exclusivamente do seu filho, o que não 

favorece uma reflexão do contexto em que a criança vive como um todo. Essas ações também 

acabam por culpabilizar apenas o aluno pelo seu fracasso, isolando-o do sistema público de 

educação, que também contribui para a criação e a manutenção do problema como relata Patto 

(2015) em seu livro “A produção do Fracasso Escolar”. 
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A partir deste acolhimento inicial e das observações realizadas, foi possível entender 

outros contextos que se estabeleciam na rotina dos usuários e que direcionavam nosso olhar 

para outras questões que iam para além dos sintomas apresentados nos encaminhamentos. 

Estas observações foram norteadoras para a elaboração do trabalho dentro da unidade. Em 

diversos momentos, deixamos as crianças a vontade dentro da sala, podendo se relacionar 

com os brinquedos que mais lhe atraiam e brincar da forma que lhe convinham, com as 

crianças que mais se identificavam, não interferindo nos modos de infância que ali surgiam, 

somente dando espaço para eles aparecerem. Parte-se do pressuposto que não há uma 

concepção universal de infância, já que as diferenças de classe, de cultura, de gênero, de etnia, 

e de geração das crianças impõem diferentes infâncias, por isso a importância da liberdade do 

brincar, pois frisa e respeita as diferentes formas de manifestação da infância. Concepção esta, 

que muitas vezes se mostra oposta às ideias de educação que dominam os espaços 

institucionais.  

Esta dinâmica foi uma das apostas de tratamento do estágio, pois entendemos que as 

ações expressam uma maneira particular de se direcionar ao mundo e, portanto dizem muito 

sobre a existência daquela criança. Ao permitir que ela experiencie de uma forma autêntica 

outras maneiras de viver, outras relações que a potencializam como sujeito, apostamos que 

estas novas formas de organização seriam terapêuticas por si, produzindo saúde.  

 Ao longo deste um ano de estágio foi acordado com os pais de realizar um encontro a 

cada mês para compartilharmos as observações relevantes sobre seus filhos, as angústias 

relacionadas à maternidade e paternidade e o que mais os afligisse de alguma forma que 

estivesse dentro do tema proposto no grupo. Em diversos encontros constatava em seus 

discursos como a patologização da vida havia sido banalizada, como o discurso do saber 

médico havia sido internalizado de alguma forma pelos pais, o que propiciava, muitas vezes, a 

aceitação tão natural do medicamento. Este tema foi trabalhado em alguns encontros, 

propiciando a reflexão do sentido daquele medicamento na vida das crianças, quais mudanças 

no campo de convívio da criança poderiam gerar as “mudanças no comportamento”. 

 Além das reuniões com os pais foram realizadas algumas reuniões com a pediatria, 

profissionais do Núcleo de Apoio à Família (NASF) e gerente da UBSF para a troca dos 

olhares desenvolvidos nas consultas médicas e no grupo lúdico. A intervenção era sempre 

norteadas por uma aposta de que uma escuta interessada ao processo que estava acontecendo 

na vida daquelas crianças e famílias traria à tona a subjetivadade que ali se formava com mais 

fidedignidade do que o encaminhamento, puro e simples, para a neuropediatria. Essas falas 

eram sempre acompanhadas das experiências dos casos que estavam ocorrendo no grupo. 
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Percebemos, pouco a pouco, que a medicalização aplicada isoladamente só iria cessar os 

sintomas que incomodavam os pais e professores e provavelmente, o que os causava não seria 

identificado, deixando à saúde mental das crianças sem um real acompanhamento. 

Infelizmente, estas conversas não foram tão produtivas quanto poderiam ser, pois os 

encaminhamentos para neuropediatra continuaram, em uma demanda menor, mas 

continuaram, insistindo no “diagnóstico” do “comportamento disfuncional”.  

Podemos retomar o poema exposto no começo deste capítulo para pensar o quanto 

estas intervenções que se demonstram marcadas, muitas vezes, por excessos do tecnicismo 

nas relações adulto-criança, impossibilitam as crianças de ser o que elas são, roubando-lhes 

noventa e nove dos cem modos de existir.  

Até o momento discutimos como os métodos científicos tradicionais, operando 

teoricamente ou nas diversas práticas profissionais que eles influenciam, capturam o direito ao 

corpo, engessando as diferentes possibilidades do existir ao impor uma normalidade social e 

portanto, tudo o que escapa a esta norma é discriminado como uma patologia, inviabilizando 

o direito ao corpo e a autonomia da vida. Nos capítulos seguintes tentaremos pensar a 

concepção de infância historicamente construída e como se dá esse aprisionamento dos corpos 

pelas especialidades científicas para esboçarmos como através da reelaboração das noções de 

infância e criança e do pensamento fenomenológico podemos fundamentar possíveis 

estratégias para a recuperação do direito ao corpo e autonomia da vida. 
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4. UM BREVE CAMINHO PELO SENTIMENTO DE INFÂNCIA 

 Podemos propor que a própria concepção de infância é coberta de interesses, já que 

estes garantem determinados poderes aos adultos ao subjugar as crianças como seres 

inferiores e não detentoras de conhecimento. Devido a este fato, acho interessante traçar um 

caminho pela genealogia da palavra infância, pois não me é possível falar sobre a infância 

sem antes conceituar a formação de um sentimento e de uma concepção sobre ela. Existe um 

longo caminho percorrido até chegar à concepção que se tem atualmente, afinal o próprio 

termo, infância, só se é possível usar a partir do século XVII, pois Segundo Sarmento e Pinto 

(1997, p. 11) “(...) crianças sempre existiram, desde o primeiro ser humano, e a infância como 

construção social (...) existe desde o século XVII e XVIII”. Nos relatos de Ariès (1981):  

A infância descrita durante o século XVII não era baseada pelos 

fenômenos propriamente biológicos: ninguém teria a ideia de limitar a 

infância pela puberdade. A ideia da infância estava ligada a ideia de 

dependência (...). Só se saia da infância ao se sair da dependência, ou, ao 

menos, dos degraus mais baixos da dependência. (...) os homens de baixa 

condição, cuja submissão aos outros continuava a ser total: (...) Um petit 

garçon, não era necessariamente uma criança, e sim um jovem servidor 

(pag.11).  

 

 Como podemos observar, nem sempre o termo infância foi relacionado a um 

determinado intervalo de tempo, a idade. Nesta época, ela dizia muita mais sobre uma 

condição social do que uma característica particular do desenvolvimento humano. Até o fim 

do século XIII, Ariès (1981, pag 18) descreve que “não existem crianças caracterizadas por 

uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido”, nos revelando que não havia 

lugar para infância. A arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la, os 

artistas impunham aos seus corpos deformações para serem representadas como adultos em 

miniatura, evidenciando a discrepância de sentido entre a infância deste século e como a 

concebemos hoje. Fica claro que o sentimento de infância não existia, o que não quer dizer 

que as crianças eram negligenciadas, abandonadas ou desprezadas, conforme Ariès (1981): 

Não se tinha à consciência da particularidade infantil, essa 

particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto. Essa 

consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança tinha condições 

de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava 

na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes (pag. 99). 

 

O autor destaca em seu livro “História Social da Criança e da Família” a descoberta da 

infância a partir da história da arte e da iconografia, trilhando um caminho em que se 

evidencia o primeiro sentimento da infância, através da "paparicação", o qual surgiu no meio 

familiar. O segundo, ao contrário, surge de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou 

dos homens da lei, estes preocupados com a disciplina e os costumes. “Os moralistas haviam-
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se tornado sensíveis ao fenômeno (...), mas recusavam-se a considerar as crianças como 

brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de Deus que era preciso ao mesmo 

tempo preservar e disciplinar” (Ariès, 1981, pag. 105). 

Sem ignorar as diversas críticas referenciadas ao estudo do historiador e pesquisador 

Ariès, não podemos desconsiderar sua importância dentro dos estudos da infância, pois ao 

apresenta-la como uma categoria social, contribuiu para a ruptura da ideia de uma única 

infância, conforme Buss-Simão (2007): 

A sociedade moderna, tendo configurações sociais, culturais, 

políticas e econômicas construídas pela humanidade, em diferentes 

momentos históricos e espaços geográficos, também produzem diferentes 

infâncias e crianças, constituindo-as enquanto categoria plural; desse modo, 

não é possível pensar em uma categoria única (pag. 37).   

 

Esta nova reorganização, no que se entende sobre a infância, dá oportunidade para a 

emergência do momento em que “os sociólogos passaram a teorizar a infância a partir de 

perspectivas diversas” (Muller e Hassen, 2009, pag. 472). Conforme Cohn (2005), a partir dos 

estudos do historiador Philippe Ariès que foi possível considerar a infância como um 

sentimento e entendê-la como uma construção social e histórica, sendo uma invenção 

moderna elaborada na Europa, em companhia de mudanças familiares, sociais, políticas, de 

gênero e educacionais. Este sentimento não representa uma maior sensibilidade à infância, 

mas sim, uma elaboração sobre a particularidade da infância em relação ao mundo dos 

adultos. No entanto, isso não determina que essa ideia sobre infância há em todas as culturas 

ou que seja elaborada da mesma forma, Cohn (2005, pag. 22) considera que “[...] o que é ser 

criança, ou quando acaba a infância, pode ser pensado de maneira muito diversa em diferentes 

contextos socioculturais”.  

Com base nos trechos apresentados, fica nítido que a criança nem sempre esteve ou 

está dentro da categoria infância, pois a “infância é um modo muito particular, e não 

universal, de pensar a criança” (Cohn, 2005, p. 21). Vamos usar a citação de Freitas e 

Kuhlmann Jr. (2002) para melhor entendermos sobre a diferenciação entre criança e infância:  

[...] a história da Infância seria então a história da relação da 

sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade e a história da 

Criança seria a história da relação das crianças entre si e com os adultos, com 

a cultura e a sociedade (pag. 7).  

 

Apoiada nessas formulações sobre criança e infância, tanto a sociologia como antropologia 

começam a dar uma maior visibilidade para esta classe social, já que para Corsaro (1997) e 

Qvortrup (1994) (conforme citado por Muller e Hassen, 2009, pag. 467) “é de consenso 

dentro da sociologia que a infância foi ignorada até o início dos anos 1980, o que é explicado 

pela visão de subordinação das crianças na sociedade”. As autoras alegam:  
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Muito do pensamento da Sociologia sobre as crianças deriva do 

trabalho teórico sobre a socialização, que concebeu as crianças a partir das 

instituições e não delas próprias. As teorias tradicionais corroboram a ideia 

de infância como uma fase da vida associada à irracionalidade e imaturidade, 

além de apresentá-la como um evento universal, igual para todas as crianças 

(pag. 467). 

 

Dessa forma, conforme Buss-Simão (2007) nos estudos antropológicos recentes sobre 

as crianças, fala-se em Antropologia da Criança e não Antropologia da Infância. Da mesma 

forma Prout, considerando a denominação Sociologia da Criança ao invés de Sociologia da 

Infância, pontua que “[...] a verdadeira novidade da abordagem está no fato de esta considerar 

que as crianças realmente têm uma determinada ação e que a missão do investigador é pôr 

mãos à obra e tentar descobrir qual é” (Prout, 2004, pag. 7). Mas só se é possível entender a 

criança como um sujeito de ação, conforme Prout relata, a partir da virada da Antropologia, 

relatada por Cohn (2005). Esta se dá nos anos 1960, na qual são reelaborados os conceitos de 

sociedade, cultura e de ação social. A mudança interfere diretamente no modelo apreendido 

de cultura como empiricamente observável, delimitada no espaço e reduzida aos costumes, 

valores ou crenças. Entender que costumes, valores e crenças não são um em-si, mas são 

ajustados por um sistema simbólico que cada ator social aciona a cada momento com o fim de 

dar sentido a suas experiências. 

A partir desta nova concepção, a condição de criança muda também, ela passa a ser 

vista como produtora de significados. Muller e Hassen (2009) observam que a criança passa a 

ser reconhecida como um agente social, pois interfere na renovação da cultura e na 

constituição de uma cultura própria, ou seja, há uma cultura da infância como parte das 

diferentes culturas. “Assim, criam-se categorias analíticas que preveem a capacidade de os 

atores sociais, e neles incluídas as crianças, de influírem na produção da cultura e não serem 

agentes passivos” (Muller e Hassen, 2009, 470). A partir disso as crianças passam a construir 

e se auto definirem no seu processo de desenvolvimento, não mais como produtos da cultura, 

mas como ativas na produção de um mundo social que lhes é próprio, isto é, produtoras de 

cultura. Conforme Sarmento & Pinto (1997): 

A consideração das crianças como atores sociais de pleno 

direito, e não como menores ou como componentes acessórios ou 

meios da sociedade dos adultos, implica o reconhecimento da 

capacidade de reprodução simbólica por parte das crianças e a 

constituição das suas representações e crenças em sistemas 

organizados, isto é, em cultura (pag. 20). 

 

A sociologia e antropologia da criança nos permite compreender que a infância não é 

uma categoria homogênea e única, que há a possibilidade de criar diversas infâncias, pois as 

“condições sociais concretas da vida das crianças sofreram e sofrem determinações que 
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passam a constituir de forma diferenciada a própria infância, exigindo o tratamento e a 

constituição de uma categoria social plural e não mais única” (Buss-Simão, 2007, 37). Assim, 

a infância deve ser “considerada como uma forma estrutural, e as crianças, como um povo de 

traços específicos, tendo, segundo o sociotipo estudado, uma cultura própria, um sistema de 

trocas e, portanto, de ritualização própria, sendo, numa palavra, um ser com seu mundo 

particular” (Montandon, 2001, pag. 48). 

Assim como a infância, o corpo também é permeado de história, devendo ser visto a 

partir do seu significado no contexto social e cultural no qual está inserido e não somente sob 

sua perspectiva natural ou biológica que tem se consolidado no âmbito científico. Nessa 

perspectiva, entendendo o corpo-vivido como uma dimensão da totalidade do sujeito, 

conforme Merleau-Ponty; marcado por diversos saberes constroem e constrangem 

possibilidades de subjetivação, como pudemos constatar em nossa experiência prática no 

estágio e; compreendendo a infância como uma condição social da criança, na qual as 

“circunstâncias e condições materiais, sociais, culturais, étnicas e de gênero de vida das 

crianças trazem diferentes facetas da infância” (Buss-Simão, 2007, pag, 21), é imprescindível 

tentar compreender o papel do corpo da criança entre esses três eixos. Um trecho de Daolio 

(1995, p. 37) afirma “[...] existe um conjunto de significados que cada sociedade escreve nos 

corpos dos seus membros ao longo do tempo, significados estes que definem o que é corpo de 

maneiras variadas”. Assim, pode-se cogitar pensar uma nova noção, no qual “[...] o que define 

corpo é o seu significado, o fato de ele ser produto da cultura, ser construído diferentemente 

por cada sociedade, e não as suas semelhanças biológicas universais” (Daolio, 1995, pag. 41). 

A percepção dessa concepção cultural do corpo resulta, portanto, supor que o fato de, 

tradicionalmente, a dimensão corporal ter sua ênfase na determinação biológica é também 

uma construção social, que atendeu necessidades e interesses históricos e políticos. Foucault 

nos traz essa concepção ao discutir sobre os jogos de saber-poder, na qual todo saber traz um 

interesse político de dominação, da mesma forma, a determinação biológica satisfaz 

determinados interesses de controle. 

 Daolio (1995, pag. 9) pontua que “no corpo estão inscritos todas as regras, todas as 

normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário 

do indivíduo com o ambiente que o cerca”. Portanto, quando Buss-Simão (2007, pág ) cita 

Vigarello enfatizando que “O corpo é o primeiro lugar onde a mão do adulto marca a criança, 

ele é o primeiro espaço onde se impõe os limites sociais e psicológicos que forma dados a sua 

conduta, ele é o emblema onde a cultura vem inscrever seus signos como também seus 

brasões”. A este respeito Sayão (2002, pág. 58) enfatiza que a cultura adultocêntrica, que 
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ainda embasa a maioria das proposições pedagógicas e intervenções junto às crianças, tem por 

base uma concepção racionalista em que “[...] os adultos tendem a exercer uma espécie de 

dominação constante sobre as crianças, desconhecendo-as como sujeito de direitos, até 

mesmo não reconhecendo o direito de movimentar-se”, baseada numa concepção de mundo 

onde a “[...] produção dos sujeitos humanos tem sido um constante inculcamento da 

disciplinarização dos seus corpos”. 

A partir de agora consideraremos as noções de Foucault para compreender como o 

corpo-vivido é marcado pelos diferentes saberes construídos historicamente com a função de 

garantir um poder para determinados grupos sociais. Apontando como o saber que Merleau 

Ponty elabora a partir do corpo fenomenológico, vem na garantia de direito ao corpo, ao 

devolver para o sujeito a autonomia do saber de suas experiências. Esta concepção serviu 

como norteadora nas práticas que relatamos e que tentamos introduzir em nossa vivência de 

estágio. 
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5. O CORPO HISTÓRICO NA PERSPECTIVA DE FOUCAULT 

Conforme relatamos no capítulo sobre o corpo na concepção de Merleau-Ponty, este 

passa a ser entendido como corpo-vivido, deixando de ser res extensa para ser a possibilidade 

de abertura ao mundo, deixando de ter um corpo para ser o corpo. Portanto, meus hábitos, 

minhas diversas formas de expressão, sentimentos, emoções e pensamentos fazem parte de 

uma totalidade que me define. Para tanto, não me é possível pensar no ser humano como 

abertura ao mundo sem pensar em como a cultura, história e social atravessam essa 

intercorporiedade, afinal “o eu se constitui na relação com os outros” (dos Reis, 2011, pág. 

43). Esta citação nos remete a um corpo que além de ser um corpo perceptivo é um corpo 

conectivo, pois ele me conecta com o outro, mas não somente a um outro homem, mas a uma 

outra cultura, a diversas realidades.  

Podemos recorrer aos conceitos de Buber para melhor entendermos sobre este corpo 

que se constrói a partir destas relações. No seu livro “Eu e Tu”, ele elabora o conceito de 

palavra-principio: Eu-Tu e Eu-Isso. Trata-se de uma fenomenologia da relação, designando, 

portanto, o que de essencial ocorre no "entre" dos entes, tantos seres humanos, como no entre 

do Homem e Deus (Zuben, 2001). Consequentemente “... homem é um ente de relação ou que 

a relação lhe é essencial ou fundamento de sua existência” (Zuben, 2001, p. 30-31). É a partir 

desta concepção do homem enquanto ser de relação, e como sendo esta uma condição para 

sua existência, que Buber aposta em duas atitudes distintas do homem face ao mundo e 

também do homem diante do ser, nas relações Eu - Isso e relação Eu - Tu, respectivamente. A 

relação Eu-tu é a relação da reciprocidade, sendo esta uma relação mútua e de 

responsabilidade, um ato essencial do homem, o encontro entre dois entes que se dá por uma 

ação recíproca. Já a relação Eu- Isso, trata-se de uma relação de atitude objetivante, como 

também de experiência e utilização (Zuben, 2001). Estas relações não são ato da consciência, 

mas se encontram entre o mundo ou o objeto. Não se trata de causa e efeito, mas de encontro 

frente ao mundo ou então, ao outro ente que se lhe defronta. Nesse entre das diferentes formas 

de constituir as relações, podemos perceber tanto movimentos de subjetivação da alteridade, 

como encontros objetivantes. É neste entre objetivação e subjetivação que podemos 

resignificar o encontro entre o corpo como objetificado nas relações de poder constituídas 

historicamente, como definidas por Foucault, e o processo de subjetivação do corpo vivido 

descrito por Merleau-Ponty. 

A partir do que foi exposto fica evidente a não possibilidade de se estudar o sujeito 

sem entender o que o rodeia, pois os fatores externos fazem parte da construção dessa 

corporeidade. Encontramos em Foucault algumas pistas para melhor entender como essas 
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forças nos atravessam. O autor nos mostra que não é possível entender o sujeito, deslocado do 

seu espaço tempo, pois em suas obras, principalmente Vigiar e Punir, ele faz uma “intensa 

articulação (...) entre história e filosofia” (Silveira, 2005, pag. 67), na medida em que faz 

emergir nas relações das instituições que estuda um fenômeno que constitui o corpo, como 

corpo aprisionado, delinquente ou o corpo disciplinado. Mas estes fenômenos só têm sentido 

a partir de uma “maquinaria histórica, na qual as relações de poder e de saber propiciam as 

condições de emersão do sentido encarnado e presente” (Silveira, 2005, pag. 67). 

Evidenciando que em cada época existe um jogo de forças, que ele chama de lutas de poder-

saber. Estes jogos são situados historicamente e “se constituem enquanto potências 

edificadoras de subjetividade, em sua proposta de constituição de uma história do presente” 

(Silveira, 2005, pag. 67). 

 Consequentemente, Foucault aponta que é neste corpo de totalidades que atua um 

emaranhado complexo de diferentes lutas e confrontos de saberes, lutas estas que se dão no 

processo de produção de poder. Portanto, conforme Machado (1979) o poder: 

Intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 

indivíduos – o seu corpo - e que se situa ao nível do próprio corpo social, e 

não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso podendo ser 

caracterizado como micropoder ou sub-poder (pág. XII). 

 

Como concretude dessas lutas pelo poder, podemos enumerar diversas práticas, como as 

disciplinas impostas pelos métodos pedagógicos, as disposições do corpo no tempo e no 

espaço, os métodos de autoexame e de controle, os atos e as práticas confessionais de cunho 

religioso ou científico, os conceitos de higiene física, a confecção de laudos periciais e 

psicológicos sobre as disposições dos corpos e os exames médicos. 

Essas lutas de poder-saber que geram uma série de “conceitos, construídos ao redor do 

corpo e a ele acessados, através dos posicionamentos discursivos historicamente constituídos” 

(Silveira, 2005, pag. 54), ou seja, estes discursos sobre os corpos dos indivíduos tem uma 

ação enquanto mecanismos gerais de dominação, de controle, submissão, docilidade, utilidade 

e normalização de condutas, “dispersos anonimamente em toda a rede social, almejam 

acentuar um poder que se concretiza pelo discurso do saber” (Silveira, 2005, pag. 55). Como 

exemplo, podemos relatar a construção da dicotomia corpo e alma enquanto ela se pontua 

como uma produção de dominação, cuja instância, alma, entendida como divina, ou como 

entidade abstrata e parte da natureza a-histórica do homem, tem um papel importante sobre o 

corpo, “a submissão dos corpos pelo controle das ideias” (Foucault, 1975, pag.93).  

Conforme Silveira (2005), a alma, dentro da perspectiva Foucaultiana, não é vista a 

partir de uma concepção da metafísica clássica, mas de uma noção de alma criada diretamente 
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sobre o corpo, em função dos interesses políticos sobre ela concentrados. Portanto, conforme 

Foucault (1975):  

Esta alma real e incorpórea não é absolutamente substância; é o 

elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência 

de um saber, a engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um 

saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre essa 

realidade-referência, vários conceitos foram construídos e campos de análise 

foram demarcados: psique, subjetividade, personalidade, consciência, etc.; 

sobre ela técnicas e discursos científicos foram edificados; a partir dela, 

valorizaram-se as reivindicações morais do humanismo (pag. 31/32).  

 

A alma, neste cenário é entendida como uma produção sócio-histórica-cultural, pois é a partir 

dos discursos e saberes que seu desenvolvimento se dá, e com isso as instituições e práticas 

sociais materializam seus significados no corpo. 

 A partir destas percepções, conforme Silveira (2012), Foucault constata uma 

genealogia do poder, pois evidencia a validade do estudo da corporeidade, mas no que se 

manifesta mais próximo e denomina de história efetiva: “o corpo, o sistema nervoso, os 

alimentos e a digestão, as energias; ela perscruta as decadências” (Machado, 1989, p. 29). 

Assim sendo, ao evidenciar suas investigações no contexto das singularidades próprias da 

corporeidade, Foucault (1975) passa a apontar como história os eventos e marcas dessa 

corporeidade nos quais, a princípio, são frequentemente considerados como “não possuindo 

história, os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos” (pag. 15). Nas palavras de 

Foucault: 

O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos, lugar de 

dissolução do Eu, volume em perpétua pulverização. A genealogia... está 

portanto no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o 

corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo (p. 

22). 

 

Dessa forma “o corpo é o campo (porque as forças atravessam e constituem a 

realidade da corporeidade, não há força sem corpo) de forças múltiplas, convergentes e 

contraditórias, e o próprio lugar da sedimentação de seus combates” (Silveira, 2005, pag. 13). 

Conforme Silveira (2005), Foucault aponta que esse corpo é marcado por inúmeros começos, 

pois é um corpo histórico e é isto o que possibilita a compreensão de uma dinâmica do “eu”, 

na qual o corpo está submetido a processos múltiplos de constituição histórica. Portanto, ele é 

“interpenetrado de história e articulado através de diferentes contextos discursivos, os 

elementos co-construtores de múltiplos focos de subjetivação, de forma que se torna 

imprescindível associá-lo ao processo de edificação da própria identidade histórica do 

indivíduo” (Silveira, 2005, pág. 14).  
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Seguindo o pensamento de Deleuze sobre Foucault para melhor entendermos como 

essas forças interferem diretamente na liberdade que se entende sobre corpo e 

consequentemente na liberdade de existência, verificamos “a existência como um produto de 

uma série de jogos discursivos, de forças e estéticos, que têm no exercício do pensamento e de 

suas bordas a possibilidade de atravessamento da história, enquanto elemento que nos separa 

de nós mesmos” (Deleuze, 1990, p.119). A partir dessa citação fica claro como os discursos 

produzidos pelas lutas poder/saber historicamente emergentes geram saberes que se impõem 

como verdades absolutas, incidindo diretamente na constituição da intercoporiedade. Como já 

relatamos anteriormente, é a história arruinando o corpo e o dilacerando.  

Foucault nos mostra, portanto, que certas redes de forças historicamente posicionadas 

cumprem funções existenciais e o quanto é importante à quebra e a ruptura dessas forças 

sobre os corpos, pois só assim, se tem a possibilidade de uma constituição da 

intercorporeidade autêntica de cada sujeito. Mas como é possível realizar tal façanha dentro 

de um cenário em que o corpo é a materialidade destas lutas? Voltamos-nos ao discurso de 

Merleau Ponty conciliando-o a de Foucault para colher algumas pistas do que poderia ser um 

vislumbre de tal possibilidade.  

A partir do que foi exposto neste capítulo fica claro que todo saber representa uma 

posição política de poder, no qual estes implicam em relações desiguais, desencontradas e 

entrecortadas. Neste sentido, conforme Silveira (2005):  

O corpo surge enredado em embates tensos, através de cravamentos 

de verdades sobre a matéria e que, na constante reincidência confirmadora 

destes entrelaçamentos, se caracteriza por movimentos de ligamentos e de 

desligamentos, de conexões e de rupturas, de conjugações e de 

descontinuidades, não enquanto polaridades bem definidas, mas em arranjos 

difusos, instáveis e provisórios (pag. 100).  

 

Ao considerarmos a obra de Foucault, ele nos convoca a pensar, como pesquisadores, sobre a 

importância de considerar a complexa relação de forças presentes nas relações sociais da 

sociedade moderna nas análises dos discursos, sensibilizando o pesquisador sobre o fato de 

que é necessário “se munir de uma rede de análise que torne possível uma analítica das 

relações de poder” (Rabinow e Dreyfus, 1995, p.202). Ou seja, “não apenas no sentido de sua 

adesão ao diagrama social, mas também ao próprio processo perceptual do pesquisador, ao 

edificá-lo em seus estudos” (Silveira, 2004, pag. 98).  

Seguindo essa lógica, a filosofia Foucaultiana pode ser pragmática, até mesmo 

funcionalista partindo de um ponto de vista “bélico-estratégico” (Silveira, 2004, pag. 101), 

pois ela utiliza deste conceito enquanto pressuposição, com uma finalidade funcional, para dar 

visibilidade à emergência dos embates instáveis de saber-poder. Permite, assim, visualizar 
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discursos, corpos e forças em certas disposições estratégicas. Já a obra de Merleau Ponty 

discorre sobre a estrutura perceptual da existência. Encaixando-a na lógica da filosofia 

Foucaultiana, esta expressa um saber que gera um determinado tipo de poder que se 

materializa sobre o corpo, mas é um saber/poder que devolve ao sujeito o direito à autonomia 

sobre o próprio corpo. Ao conceber a percepção corpórea como figura primordial de acesso ao 

mundo, Merleau Ponty unifica, desde um viés materialista, o corpo a alma, pois a percepção 

corpórea passa então a ser o suporte da consciência e consequentemente é por ela que é 

possível ir ao encontro do mundo: este encontro se concretiza no corpo-vivido. Logo, “o 

corpo deixa de ser objeto para mim e passa a ser um lugar de conhecimento originário do 

mundo e de si próprio” (dos Reis, 2011, pag. 40).  

Consequentemente, Merleau Ponty, também rompe com a lógica de poder/saber 

cartesiana que aliena os corpos, produzindo sobre eles uma violência em prol de uma suposta 

evolução da alma. Tal violência é justificada pela objetificação dos corpos, “conversão do 

corpo vivo em uma coisa sem interior, já que idealmente considerado pelas predeterminações 

físico-químicas e circunscrito às valorações mecanicistas científicas” (Merleau-Ponty, 2006, 

pag.14). O autor, continua, dizendo que “corpo vivo assim transformado deixava de ser meu 

corpo, a expressão visível de um Ego concreto, para tornar-se um objeto entre todos os 

outros”. Legalizando, de certa forma, procedimentos violentos contra as pessoas, afinal o que 

se violenta é um determinado objeto, o corpo, e não sua representação, a alma. 

Baseado nesta dicotomia, a relação poder/saber subjulga um corpo a favor da alma, 

baseado em um determinado interesse político. Podemos usar como exemplo desta violência, 

a PEC 181/2015 que propõem alterar a redação do inciso XVIII do artigo 7º da Constituição 

Federal com finalidade de estender a licença maternidade, em caso de nascimento prematuro, 

à quantidade de dias que o recém-nascido passar internado. Nosso foco não se deterá a esta 

parte da PEC, mas é importante cita-la como um conceito norteador, afinal ela foi à proposta 

inicial. Nosso foco será no que muitos movimentos sociais estão chamando de “Cavalo de 

Troia”, anexado posteriormente. O relator da PEC sugere outras duas alterações 

constitucionais, uma no artigo 1º, que trata dos fundamentos do Estado, passa a ter a 

expressão "desde a concepção" quando trata da "dignidade da pessoa humana". O mesmo 

termo foi incluído no artigo 5º, que passa a garantir "a inviolabilidade do direito à vida desde 

a concepção".  

É no “Cavalo de Troia” da emenda que podemos analisar, a partir da filosofia 

Foucaltiana, como o método cartesiano alma/corpo foi/é apropriada de uma forma de 

legitimação de poder, consequentemente de dominação de uma determinada classe sobre 
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outra. Existem diversas questões que estão em jogo, mas não é aqui que vamos nos 

aprofundar, pois daria outro trabalho de conclusão de curso. O interessante em ressaltar nesta 

PEC é o direito que o embrião, ou melhor, a suposta alma já instalada naquele organismo 

passa a ter sobre o que o corpo da mulher que o carrega, ou seja, o direito da alma do embrião 

sobressai sobre o direito da mulher sobre seu corpo. A questão que nos falta responder é como 

o corpo vivido pode ser um instrumento que fundamente o direito ao corpo perdido? 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A POSSIBILIDADE DO RETORNO AO CORPO VIVIDO 

A escrita deste trabalho possibilitou a compreensão das articulações de diferentes 

discursos de saber e como eles impõem uma determinada forma de nos relacionar, a partir das 

normatizações da vida. A dicotomia entre alma/corpo garantiu que o corpo fosse vislumbrado 

a partir de engrenagens, na qual não se entende a complexidade dos indivíduos, mas só se vê 

seres puramente biológicos, consequentemente a captura destes sintomas que fazem parte da 

experiência do viver pela via da medicalização faz muito sentido nesta concepção. Acredito 

que ao longo do trabalho fica evidente o quão perigoso isso pode ser, visto que nos alienamos 

de nós mesmos, separando o que há de mais verdadeiro, nossos sentimentos, pois senti-los 

torna-se perigoso, tão perigoso que deve ser medicalizado e silenciado, só sobrando assim, às 

engrenagens biológicas. 

Na contramão desta lógica, deixei-me ser tomada por diversos sentimentos ao longo 

da construção do meu estágio e desta monografia: desespero, angústia, por certas vezes a 

desesperança e mais tarde a esperança, ao ler filósofos como Merleau Ponty. Pude confirmar, 

enquanto estagiaria da saúde e mãe, o quanto vetamos as crianças de serem quem são. Como 

o poema relata “Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não 

falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-

lhe: de descobrir o mundo que já existe. Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a 

fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão 

juntas. Dizem-lhe: que as cem não existem”. Sair desta trama, me parece difícil, mas não 

impossível.  

Considero voltar-se ao que é simples, sem tanto tecnicismo e achismo, daquilo que se 

faz evidente é aproximar-se do que Husserl nos disse, da própria coisa e não para as 

interpretações sobre ela, sendo possível assim, aproximar-se da essência, voltando para o 

mundo como ele é vivido, o mundo como ele é de fato. É voltar para as coisas mesmas. 

Conforme Machado (2013, pág. 251) é o “viés de deixar (ou seria mais adequada à palavra 

permitir?) a criança ser o que ela é: em um sentido generoso e existencial, de agachamento – 

ir ao chão onde a criança está”. Baseado nesta concepção é procurar compreender a criança a 

partir dos seus modos de ser e estar no mundo, na presença possível, em seu aqui e agora, pela 

observação atenta e cuidadosa do adulto, necessariamente simples e pueril, para comunicar-se 

de forma direta e concreta com a criança, na presentificação de estados e atmosferas 

relacionais, conjuntas: gesto e palavra de co-pertença. 
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A técnica empregada diversas vezes no estágio se traduz no exercício dos verbos: 

amar, brincar, correr, cansar, ser (o que se é). Existiria na vida humana algo mais simples e 

pueril que tais ações? 
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