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RESUMO 

O presente artigo de forma geral apresenta e discute a maneira como a mídia e os 

mecanismos de divulgação de seus serviços e produtos acabam por influenciar incessantemente 

na busca e construção de uma imagem adequada e saudável de corpo de acordo com seus 

interesses de consumo, e como a educação se apresenta como um caminho mais saudável e 

adequado para um processo consciente sobre o desenvolvimento e manutenção do auto-poder 

sobre o corpo.  
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O DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO E MÍDIA ATRAVÉS DOS ANOS 

 

Através da necessidade, o homem, com o passar dos anos, criou mecanismos diferentes de 

comunicação, sendo que a comunicação oral era aquela que era desenvolvida inicialmente, e que 

na Pré-história, como não existia nenhuma tecnologia de informação, a comunicação era 

realizada através de gestos, mímica, onde a transmissão de conhecimento era feito de pessoa para 

pessoa, baseada na memória. Então em seguida desenvolveu-se pela comunicação escrita, e logo 

após a mídia audiovisual, e atualmente temos a mídia digital. Todo tipo de mídia é viabilizada 

através de suas próprias tecnologias: a mídia escrita, por exemplo, exige-se o uso de lápis, caneta 

e papel. E as modernas tecnologias de informação trarão modificações como as pessoas se 
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comunicam e constroem conhecimento. Desta forma cada mídia compreende tecnologias 

específicas, caracterizadas por uma linguagem própria. Uma televisão, por exemplo, possui sua 

linguagem específica para o seu propósito. A mídia escrita (impressa) favoreceu o 

desenvolvimento da história, através do acúmulo de conhecimento na forma de cartas, livros, 

enciclopédias, cartazes, jornais, onde um determinado tipo de evento era anunciado, junto aos 

seus produtos (patrocinadores), junto a seus elaborados slogans, contribuindo na inserção da 

“venda” da imagem deste produto associado à mídia ao qual estava inserido. 

Sendo que hoje, vivemos em um mundo onde a mídia audiovisual prevalece, e onde 

podemos ter acesso ao que está acontecendo de forma imediata e ao vivo. Podemos perceber que 

a maioria das pessoas, e não somente dos centros urbanos, vêem cada mais televisão, e esta 

mídia, da mesma forma que a escrita, exige uma visão crítica do que está sendo veiculado, mas o 

que podemos perceber é que a maioria das pessoas, ficam satisfeitas com todos os aspectos 

superficiais, e que possuem um interesse comercial por trás, não percebendo a essência ao que 

está sendo apresentado, podendo levar a implicações sérias, inclusive em termos educacionais, e 

que esta passividade interessa cada vez mais á poderosa indústria do entretenimento. 

Mas uma nova mídia, a mídia digital,. Algo de novo na qual até então não existia na escrita 

e no audiovisual: a interatividade, permitindo cooperação, onde a comunicação pode se dar nos 

dois sentidos, na qual podemos nos transformar em autores ativos, contrapondo a tendência de 

nos acomodarmos como pessoas passivas de informação, e que pode ser observadas de 

pessoas(autores publicando em redes sociais, wikis e criando vídeos pela internet. O 

conhecimento hoje já não é tão estático,e as pessoas estão desenvolvendo uma capacidade crítica 

em relação aos acontecimentos e eventos do dia-a-dia. Mas de qualquer forma o poder e a 

influência da mídia ainda são inquestionáveis, pois atingem de forma ostensiva a massa. 

Marx em seus inscritos, tinha uma idéia de que o homem encontra-se alienado em 

sociedade e, como tal, não se dá conta da condições materiais nem simbólica nas quais vive. 

Segundo sua visão as relações materiais são as responsáveis pela produção de valores, 

crenças, instituições, comportamentos e costumes do homem, ou seja, todos os conceitos, como 

valores e leis de uma sociedade giram em torno das relações materiais. Assim, os meios de 

comunicação como a mídia acabam por se tornarem instrumentos mediadores, pois estão 

interpostos entre o homem e o mundo fazendo parte dele. E de acordo com Vigotsky, o uso que o 

homem faz dos instrumentos gera uma reconstrução interna de operações externas, ou seja 

internalizam uma situação. Assim, os meios de comunicação, têm por finalidade mediar a 

internalização de fatos e conceitos para o homem, visando e girando em torno das relações 

materiais. Os conceitos transmitidos pela mídia ás pessoas serão absorvidos, se os 

símbolos(produtos) utilizados pelos meios de comunicação forem internalizados e/ou aceitos pela 

sociedade. Desta forma, existe uma dialética, pois estes conceitos internalizados, acabam por 

gerar atitudes que vão influenciar a mídia e sua atuação. Desta forma não somente a mídia 
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influencia o indivíduo e seu comportamento, como o indivíduo a influencia também, já que a 

mídia terá que se adequar a uma “demanda”, de acordo com a necessidade das pessoas e de seus 

interesses. 

 

O PODER MERCADOLÓGICO DA MÍDIA 

 

Entendendo o termo mídia que designa, de forma genérica, todos os meios de comunicação, 

ou seja, os veículos que são utilizados para a divulgação de conteúdos de publicidade e de 

propaganda, na qual a mídia e suas tecnologias cada vez mais inovadoras, têm levado a uma 

capacidade cada vez maior de iniciativa para que se alcance um estilo de vida 

predominantemente ativo e associado intencionalmente a interesses de consumo. E é fato que a 

associação de produtos relacionados e divulgados na mídia, é certeza de vendas, principalmente 

se associados a “eventos” de sucesso. Onde cada um dos produtos relacionados a livros, filmes, 

livros, programas de televisão, de rádio, acabam por fazerem parte de uma cadeia de distribuição 

e comercialização e que pode começar como um artigo de revista, que mais tarde se transforma e 

pode se transformar em um livro, que pode servir como idéia para uma série de televisão, novela, 

filme. Assim podemos entender que estes tipos de empresas/companhias, não fazem mais livros 

ou filmes, elas produzem grifes, onde o objetivo é venderem seus produtos. Desta forma 

podemos comprovar isso através dos produtos que são vendidos de programas de sucesso, como 

por exemplo, a caneca, roupão e outros utensílios do Big Brother Brasil, a sandália que a 

protagonista da novela usa, bem como o modelo de suas roupas, corte de cabelo e assim por 

diante. Sendo que esta estratégia não é recente, a Disney já tem comercializado seus produtos a 

mais de sessenta anos, através de filmes, produções teatrais, parques temáticos, livros, revistas 

brinquedos, linhas de navegação de cruzeiros e relógios com a grife de Mickey Mouse. E só para 

atermos como exemplo o poder da Disney através da mídia e em relação a grifes, em 1997 a 

Disney quebrou todos os seus recordes de mershandising a partir do Filme “O Rei Leão”, onde 

com este filme catapultou a Disney para uma arrecadação de mais de US$ 22 bilhões, sendo 

lançado em 51 países, e mais tarde se tornou um musical premiado na Broadway, e acima de tudo 

ele gerou 186 produtos de merchandising, de livros a bonecos e camisetas, e só no período de 2 

anos, onde em 1999, a Disney chegou a partir dele, a US$ 4,5 bilhões em vendas mundiais de 

ingressos de cinema, brinquedos e artigos de vestuários, fitas de vídeo (O DVD ainda começava 

a ser inserido mundialmente) e cds de música. Recentemente em 2012, o referido filme “Rei 

Leão”, foi relançado nos cinemas no formato 3D e IMAX, onde alcançou o primeiro lugar dos 

filmes mais vistos em sua estréia, desbancando lançamentos. E isto comprova além da crise 

criativa, o medo de se arriscar em produções “novas” e originais, pois com o receio de não se 

obter o lucro desejado, os executivos de Hollywood, estão cada vez mais investindo em um 

mercado “já ganho”, ou seja em estórias que já possuem um público, por isso podemos entender 
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o interesse e sucesso de filmes de super-heróis, e filmes baseados em livros de sucessos como as 

franquias “Senhor dos Anéis”, “Harry Potter”, “A lenda dos guardiões” etc. 

 

2.1 - A associação entre corpo, mídia e sociedade de consumo 

A mídia na contemporaneidade está diretamente relacionada aos veículos de comunicação e 

está presente em vários espaços, entre eles “televisão, rádio, internet,...e encontra também nos 

corredores de bate papo, nas cartas manuscritas, nos meios impressos e até na utilização de um 

acessório como a lousa dentro de um ambiente escolar” (APOSTÓLICO, 2006, P.45-46).  

Os meios de comunicação se mostram em sua grande maioria tendenciosos, não divulgando 

as notícias com imparcialidade, e geralmente se colocam a serviço da classe dominante e do 

capital. Desta maneira, ao mesmo tempo em que divulgam uma notícia sobre o corpo visando a 

saúde e o bem estar, acabam por publicar outros anúncios que acabam gerando doenças, sejam 

elas físicas ou psíquicas. É Claro que mudanças ao longo dos anos foram surgindo, como por 

exemplo, os comerciais de cigarros, famosos na década de 80, com a presença de modelos 

aparentementes saudáveis e belos, praticando esportes radicais ao som de boa música, e que na 

atualidade houve uma mudança até certo ponto impactante nos comercias e com um aviso no 

maço de cigarro, relatando os perigos para o consumo. 

É fato que o poder da mídia, principalmente a televisiva, é formadora de uma opinião e 

desejo. “Eu quero ter um carro ou a casa igual ao do ator da novela!”,  e que para conseguir isso, 

mergulha de forma desenfreada no trabalho, na qual vai além de seus limites, físico e mental, se 

desgastando e se prejudicando, e em muitos casos de forma irremediável, e sem retorno, levando 

a uma insatisfação, decepção, e em muitos casos prejuízos, pessoais e materiais. 

Em um contexto onde as pessoas estão sofrendo psiquicamente por não se encontrarem nos 

padrões de beleza que a mídia nos impõem, sejam elas por falta de condições financeiras para a 

manutenção, ou por possuírem estruturas corpóreas diferente da desejada, se sentindo de certa 

forma marginalizada, excluída, ridicularizada. 

Chauí(2006) em seu livro Simulacro e Poder: Uma análise da mídia, faz um estudo sobre 

como a mídia representa a classe dominante e como é fácil reproduzir este sistema, pois as idéias 

que predominam na sociedade são as da classe dominante. Já o pensamento de esquerda é difícil, 

pois além, de desmitificar o senso comum, necessita trabalhar com a análise crítica das notícias e 

dos fatos. Ela diz ainda que o jornalismo tornou-se protagonista da destruição da opinião pública. 

Que no jornalismo de hoje as notícias não estão demonstrando os fatos, onde quem apresenta tem 

mais poder sobre a credibilidade dos fatos, mais do que a verdade dos fatos em sí. Então pode-se 

avaliar que este processo se dá na mesma proporção em relação á questão corporal, apresentada 

pelos meios de comunicação de massa. Onde os valores que nos são repassados possuem muito 
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mais força que os valores que são trabalhados no contexto educacional, portanto, necessitando de 

um educação efetiva e intensa para uma desmitificação de pseudovalores corporais. 

Segundo Apostólico(23006, p.12), a mídia possui “ingredientes que fzem parte do processo 

de hipnose e sedação produzidas pelas imagens.” A autora pontua que a imagem e gestos são 

muito mais apreendidos pela memória que as narrativas em sí e inclui a moda como agente 

doutrinador da massa e entende que atualmente “a construção de um modelo de corpo onde 

homens e mulheres tenham formas muito semelhantes.” E que os corpos que se apresentam nas 

telenovelas são referências para a construção do corpo ideal. 

Bucci;Kehl(2004) enfatizam que os publicitários perceberam que é posível fazer o 

inconsciente do consumidor trabalhar em favor do lucro. Menciona que o inconsciente não é 

ético nem antiético. Que o inconsciente é amoral e funciona de acordo com a lógica da 

realização imediata dos desejos que na verdade não é tão individual como imaginamos. Diz que o 

desejo é social, que desejamos o que os outros desejam, ou que nos convidam a desejar. E que 

uma imagem publicitária considerada ideal é aquela que apela aos desejos inconscientes, ao 

mesmo tempo em que se oferece como objeto de satisfação. E é esta imagem que determina quais 

são os objetos imaginários de satisfação e do desejo, fazendo desta forma o inconsciente 

trabalhar, sendo que o inconsciente nunca encontrará a satisfação total e plena prometida no 

produto que lhe  é oferecido. E em relação á publicidade do corpo idealizado, o processo é o 

mesmo, onde o ser humano procura adquirir tudo o que as propagandas colocam como objetos de 

satisfação pessoal, os corpos se transformam em busca da satisfação que na grande maioria das 

vezes deve gerar angustia, pois as propagandas estão servindo aos interesses do sistema 

capitalista daquele momento. E que a insatisfação em relação ao corpo continua e continuará 

permanentemente, na medida em que a mídia continuará idealizando um corpo saudável em seus 

comerciais, novelas, filmes, e que continuará mudando de acordo com a época a que esteja se 

relacionando e claro a um desejo e interesse por trás desta exposição. Sendo que uma pessoa 

mesmo estando dentro de todos os padrões ao qual ela considere como padrão de beleza, isto não 

significará que ela estará totalmente satisfeita, pois o ser humano não é somente corpo. Existem 

outras dimensões que estão constantemente evoluindo, se modificando no ser humano, e aquilo 

que pode ser importante hoje, como um valor pessoal, amanhã pode não ser, pois evoluímos em 

todos os sentidos. 

 

“Em plena cultura do individualismo, da independência pessoal e 

da liberdade (como valores dominantes), vive-se uma espécie de 

mais-alienação, de rendição absoluta ao brilho não exatamente dos 

objetos, mas da imagem dos objetos. Mais ainda: rendição ao 

brilho da imagem de algumas personagens públicas identificadas 
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ao gozo que os objetos deveriam proporcionar” (BUCCI &                                                              

KEHL,2004,0.65) 

 

De acordo com Serra(2001), tanto  conceito de adolescência estabelecido em sua dimensão 

psicobiológica como o determinado em seu âmbito sócio cultural, mostram-se fundamentais para 

demonstrar a importância do estudo nesta faixa-etária, bem como possibilita uma análise sob o 

ponto de vista técnico-científico do impacto em relação aos novos padrões alimentares da saúde 

dos adolescentes. Leva-nos também a entender como os adolescentes se 

transformam no público alvo da mídia, no que diz respeito ao consumo de novos produtos e 

na constante busca de um padrão estético corporal, já que o adolescente necessita e busca ser 

desejado, querido e aceito, portanto, manter um corpo, bonito e esbelto, acabará por representar a 

busca por uma aceitação social. Desta maneira “desconhecer ou desconsiderar a presença e a 

influência hegemônica da mídia na formação da opinião, dos desejos, das atitudes, dos valores, 

dos comportamentos e da subjetividade torna-se quase impossível”(SERRA, 2001, p.7). 

Segundo Santin(2002, p.69), “Os padrões estéticos corporais geram uma outra fantástica 

fonte de demanda social” Existe uma preocupação em manter ou adquirir uma forma corporal de 

beleza, e que este corpo pode ser exposto para a apreciação e para o consumo, sendo que os 

meios televisivos promovem uma exposição de imagens corporais sedutoras e que o público 

aprova e aceita, e onde estas imagens corporais acabam por se tornarem um modelo perseguido 

pela grande maioria das pessoas. De acordo com Apostólico(2006), o corpo feminino por suas 

formas serem mais definidas, foi o escolhido para seduzir e conquistar o público na luta pela 

audiência, e também por uma questão mercadológica. Com o avanço de e crescimento de 

produtos de consumo, começa-se a surgir uma modalidade de corpo, o corpo sarado, musculoso, 

erotizado e disponível, uma igualdade neste aspecto acaba por ser a busca nestes padrões. E na 

qual podemos refletir: Como em um mundo de coisas diferentes, objetos tão diversos, pode-se 

existir apenas um tipo de padrão único de corpo belo? E como é que o que é belo em um 

momento, em um outro momento ser considerado fora do padrão? 

Buci; Kehl (2004) fazem alguns questionamentos e algumas  afirmativas que são 

importantes para reflexões acerca do corpo. 

 

“Que corpo você está usando ultimamente? Que corpo está 

representando você no mercado de trocas imaginárias? E onde a 

imagem representa o sucesso ou insucesso do sujeito na 

sociedade, pergunta? Que imagem você tem oferecido ao olhar 

alheio para garantir seu lugar no palco das visibilidades em  

que se transformou o espaço público no Brasil?” (p. 174). 
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Estes autores focam que as mensagens na qual a mídia nos passa, acabam por nos afetarem 

de forma sutil. 

Quevedo(2003) demonstra que o corpo e a mente desligaram-se, desvincularam-se, de tal 

forma que não é mais razão que determina este projeto, mas sim a mídia. E que o corpo passa por 

uma reprodução de sí mesma, inventada e orientada pela mídia. E como aqueles indivíduos que 

não “atendem” aos padrões de beleza ditados pela mída são tratados de forma diferente e 

preconceituosas. Basta nos atermos a algumas horas mediante aos programas de televisão para 

constatarmos isto, como as pessoas obesas. E que é um desrespeito ao ser humano que se 

encontra fora de um padrão estético e corporal como os anunciados em seus programas. Na 

maioria dos casos, os obesos fazem programas de humor, geralmente humilhando e 

ridicularizando as pessoas obesas, ou seja a sí mesmo, que se considera “diferente” frente a uma 

realidade tão imposta e “jogada” para a sociedade, e até é difícil encontrarmos, uma pessoa 

“acima” do peso sendo o ator principal de uma novela ou filme, ou sequer sendo o galã, o 

protagonista de uma estória. 

Segundo Braudrillard(1995, p. 136), na sociedade capitalista, o estudo geral da propriedade 

privada se aplica igualmente ao corpo,a prática social e a representação mental que dele se tem. 

As estruturas do sistema atual, da produção e do consumo acabam por orientarem o sujeito a uma 

dupla prática com seu próprio corpo, tornando-se corpo consumidor e corpo para ser consumido. 

De acordo com o autor, a beleza que impera hoje é universal e democrática, inscrita com o direito 

e dever de todos nesta sociedade de consumo  e se manifesta indissociável de magreza. Será de 

preferência magra e descarnada no perfil dos modelos e manequins, que se revelam ao mesmo 

tempo como a negação da carne e a exaltação da moda. Ainda segundo Braudrillard(1995), a 

felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como o 

equivalente autêntico da salvação. No entanto Freud(1995, p.96) menciona que “A felicidade, 

contudo é algo essencialmente subjetivo” e que a essência da estética está investigando as 

condições de como as coisas são sentidas como belas, mas tem sido incapaz de fornecer qualquer 

explicação  a respeito da “natureza e da origem da beleza”. Pontua também que a psicanálise 

também tem dito sobre a beleza e entende que a beleza e atração são originalmente atributos do 

objeto sexual. (p.47) 

Para Bucci; Kehl (2004, p.157-158), “na sociedade do espetáculo, que é a própia sociedade 

do consumo, a dimensão dos ideais é dispensada a favor da dimensão do consumo”. 

 

 “Na modalidade de concorrência predatória, sociedades capitalistas 

dominadas pela indústria da comunicação e da imagem, são mais 

opressivas do que a que explorava a força braçal, o esforço, a 

dedicação ou a competência dos trabalhadores. A sexualidade 
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juntamente com a beleza (reduzida a um simples material de 

signos que se intercambia) é que orienta hoje por toda a parte a 

redescoberta e o consumo do corpo. No corpo erotizado o que 

predomina é a função de permuta” (BUCCI; KEHL, 2004, p. 172). 

 

Apostólico (2006) menciona que o princípio de dominação e poder é favorecido por meio 

da televisão e da cultura de massa. Cultura esta que poderia desencadear uma sociedade 

essencialmente materialista, mas os sonhos e desejos são estimulados no imaginário coletivo, 

afastando de certa forma de questões materiais e trazendo com isso um retorno ao erotismo da 

mercadoria, na qual isto é plenamente percebido nas propagandas quando o objeto pe ilustrado 

por intermédio de um corpo masculino ou feminino, assim podemos entender um programa 

voltado ao público adolescente de situações humorísticas, e na qual o público consumidor deste 

tipo de programa é o masculino, a presença no palco de mulheres seminuas com corpos 

modelados em academias e siliconados. Ainda de acordo com o autor anteriormente citado, ao 

longo da história, a nudez têm sido permitida ou proibida de acordo com os fatores culturais ou 

interesses da burguesia. 

De acordo com Villaça;Goés (1998), a tendência da sociedade de consumo em que vivemos 

é o de atribuir a responsabilidade pela plasticidade do corpo ao indivíduo, levando-o a pensar que 

através de esforço e exercícios físicos, ele obterá a aparência desejada, sem levar em conta a sua 

constituição corporal. Assim, podemos observar que o que acontece agora é aumento de vários 

tipos de estratégias disciplinares que acabam por gerarem copos dominadores, disciplinados ou 

narcísicos, na qual a pessoa busca alcançar ou mesmo estabilizar-se em um padrão que acredita 

ser o mais adequado de acordo com seus interesses e objetivos. 

Baudrillard (1995) relata que o corpo transforma-se em objeto ameaçador que é preciso 

vigiar, reduzir e mortificar para fins estéticos, na qual mantêm olhos voltados nos modelos 

magros, na qual é possível ver toda agressão contrária de uma sociedade abundante, e recusa 

muitas vezes de seus próprios princípios para a obtenção de seus interesses. O encanto deste 

corpo perfeito, e o fascínio por um corpo mais magro e modelado, acabam exercendo influência 

em fonte de sacrifício para a pessoa em sí, para adequar-se á imagem vendida na mídia. 

Atualmente vivemos em uma realidade na qual tudo gira em torno da imagem. Segundo 

Bucci; Kehl (2004), os mitos, hoje, são muito admirados. “São pura videologia” (p.16). Está 

sempre atendendo aos interesses do poder, mas segundo os autores, este poder não é bem o poder 

político, como imaginamos, nem o poder de um grupo. O poder, segundo Debord, citado pelos 

autores, “é a supremacia do espetáculo - a nova forma de modo de produção capitalista - sobre 

todas as atividades humanas” (p.20). Pontuam que o capitalismo, nada mais é do que um modo 

de produção de imagens. Sendo que no século XIX, o principal objetivo era desmascarar a 

burguesia do estado, entretanto no século XXI, podemos 
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compreender e identificar mecanismos nas quais a política, religião, a cultura, as ciências e 

as formas de representação que estão associados á imagem, só têm sucesso se associadas a 

existência da imagem, e tudo a qual está envolvida com a mesma. E na situação desta realidade, 

de uma cobrança social pelo corpo padronizado, pode-se ainda encontrar uma singularidade 

como esta de Gorz(2008, p.05). 

 

      “Você está para fazer oitenta e dois anos. Encolheu seis 

centímetros, não pesa mais do que quarenta e cinco quilos e 

continua bela, graciosa e desejável. Já faz cinqüenta e oito anos 

que vivemos juntos, e eu amo você mais do que nunca. De novo, 

carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o 

calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher”. 

 

2.2 - A educação como processo libertador de escolhas 

Vimos que mídia, é toda forma de divulgação de informação, que acaba se  constituindo em 

um meio intermediário de expressão com o objetivo de se transmitir mensagens, e a educação é 

aplicada através de meios próprios na qual favorecem a formação, e o desenvolvimento físico, 

intelectual e moral de uma pessoa. Sendo que existe um elo entre comunicação e educação, onde 

principalmente não só a criança, mas também os adolescentes, e até mesmos as pessoas ligadas 

diretamente ao contexto escolar, como professores, coordenadores, supervisores e diretores, se 

sentem estimulados a utilizarem a mídia, como um canal e instrumento de crítica social, onde a 

realidade é vista de forma instantânea, e poder contribuir efetivamente na capacidade de dialogar 

de acordo com a sua realidade, de uma forma consciente e crítica. Se formos comparar o corpo 

em relação a mente, ele têm sido de uma forma histórica, renegado a um segundo plano dentro do 

contexto da educação, sendo que podemos entender que toda educação, é também de forma 

incisiva, educação do corpo, já que um processo de maturação, desenvolvimento e aprendizagem 

devem ser levados em conta neste processo. 

 De acordo com o livro de Michel Foucault “Vigiar e Punir” (1987), mostra uma análise 

histórica dos instrumentos utilizados pelas instituições sociais, a fim de adestrar os corpos para 

uma vida em sociedade. O referido autor ainda defende que a punição física nasce de acordo com 

a modernidade, e é caracterizado por um poder não triunfante, “é um poder modesto, desconfiado 

e que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente.” Este poder disciplinar, 

acaba por em vez de apropriar e de se retirar, adestrando. Para Foucault, o sucesso do poder 

disciplinar se deve ao uso de simples instrumentos: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora. 

E ainda em relação ao olhar hierárquico, Foucault pontua que o exercício da disciplina, supõe um 

dispositivo que obrigue ao jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver, 

induzam a efeitos de poder, e onde em troca, os meios de coerção tomem claramente visíveis 
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aqueles sobre quem se aplicam. Desta forma podemos entender o poder da disciplina voltada na 

maior parte na figura do “Pai”, e que acabam por definir o controle do poder no processo 

educacional da criança e /ou adolescente. Para Strazzacappa (2001), “o movimento corporal 

ainda é moeda de troca na escola, professores e diretores lançam mão da imobilidade física como 

punição -proibição de usufruir da hora do recreio ou aula de educação física -e a liberdade de se 

movimentar como prêmio”. Assim, os pais, punem-proibem de sair para jogar bola, ficar sem 

computador ou videogame. 

 Desta maneira, as relações corpo e educação são fortemente intermediadas por uma ação 

educativa intencional, o rompimento com os sistema tradicional e que aprisiona o corpo em ações 

estereotipadas e limitadas, dependendo das formas de atuação dentro de sala de aula, da forma 

que o corpo aqui referenciado, possui um sentido mais amplo, pois ele reside em tudo, desde a 

formação e disposição das carteiras até no contato e convívio com os outros. Nóbrega (2006) 

lembra que “o corpo não é mero instrumento de práticas educativas, as produções humanas são 

possíveis pelo fato de sermos corpo”e “a gestualidade ou os cuidados com o corpo podem e 

devem ser tematizados nas diferentes práticas educativas propostas nos currículos e viabilizados 

por diferentes disciplinas”. Entender a presença do corpo nas diferentes disciplinas, utilizando-o 

como estruturador de uma aprendizagem méis efetiva, é de certa forma, questionar como temos 

escolhido elaborar nossos conhecimentos. E de um contexto histórico, o próprio homem 

questionou o mundo a partir do próprio corpo, foi assim na matemática pela construção do 

sistema de medidas e dos sistemas de numeração, que hoje é decimal, porque temos 10 dedos, foi 

assim na Biologia, pelo conhecimento e funcionamento do corpo, sendo que deve ser 

considerado o corpo em sala de aula por sua dimensão social, cabendo ao professor, um olhar 

delicado e a valorização da diferença contra o lugar da padronização. Na qual tenha como 

objetivo a reflexão junto aos alunos sobre ética, moral, estética e saúde de uma forma geral, pois 

todo objeto de conhecimento relaciona-se com o corpo. E restabelecer estas conexões, é 

sobretudo possuir uma prática docente comprometida com verdadeira significância na 

aprendizagem de conceitos, atitudes e valores, onde só assim, cada aluno e indivíduo em um 

contexto geral, a partir da educação e da conscientização, capacidade de criticidade e de fazer 

escolhas adequadas para si mesmo, e não impulsionadas por um mecanismo na qual possuem 

interesses próprios poderá criar uma emancipação libertadora no processo de seu 

desenvolvimento pessoal. 
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