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CORPO-VIDA 

 

O corpo não tem portas, nem janelas. 

É uma casa aberta, alpendrada,  

Onde a brisa do conhecimento penetra, rodopia e se assenta. 

Sem portas e sem janelas, aberto ao mundo 

 o corpo experimenta, aprende, apreende e ressoa. 

E ressoando, mostra ao mundo sua capacidade de se renovar sempre, muito e 

tanto, que tudo é encontro, reencanto.  

Dentro e fora, é sim e não, certo e errado, amor, amado, desarmado. 

No corpo, dualidades se completam, se comprazem, brincam. 

Nada e tudo, tudo e nada. 

E nesse jogo se abre à festa do viver, à certeza de ser, apesar das incertezas do 

não ser 

Corpo, carne, cerne, aberto ao mundo, por isso sem portas e sem janelas. 

 

 

Hunaway 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo traz reflexões em torno do papel das práticas corporais no processo de 

reestruturação da imagem corporal de mulheres vivendo com a Síndrome da Imunodeficiência 

Humana Adquirida (AIDS), pois a complexidade e a multidimensionalidade dos fatores 

envolvidos no processo de desestruturação da imagem corporal pelo qual passam as pessoas 

vivendo com HIV e AIDS (PVHA), em consequência da terapia com antirretrovirais e da 

própria doença, que traz implicações diretas em seus mundo-vida, levando-as muitas vezes a 

negação de si mesma e de seus corpos como forma de ser e estar no mundo e com o mundo. 

Nesse sentido, o estudo teve como objetivo principal analisar o papel das práticas corporais 

como elemento impulsionador da reestruturação da imagem corporal das mulheres vivendo 

com AIDS. Para delimitar o campo de investigação, elaboramos as seguintes questões de 

estudo: Podem as práticas corporais desenvolvidas nesse estudo, serem configuradas como 

processo autoformativo e de autocuidado? Como a experiencialidade das práticas corporais 

favoreceu ao processo de reestruturação da imagem corporal dessas mulheres? Podemos 

considerar as práticas corporais desenvolvidas no estudo como um espaço privilegiado de 

desenvolvimento interpessoal e intrapessoal para as protagonistas do estudo? No tocante aos 

aspectos metodológicos a pesquisa caracterizou-se como sendo do tipo qualitativa com 

abordagem das Histórias de Vida, tendo como suporte para a leitura dos achados a 

fenomenologia. Utilizamos como instrumento de coletas de dados além da intervenção com as 

práticas corporais, a entrevista semiestruturada, o Diário de bordo e ainda a técnica do 

Desenho da Figura Humana como estratégia que permitiu desencadear as respostas que 

buscávamos. A intervenção com práticas corporais foi realizada com 05(cinco) mulheres 

vivendo com AIDS, na faixa etária entre 30 e 60 anos, que fazem parte do Projeto de 

Extensão Pró-saúde e Atividade Física do Departamento de Educação Física (DEF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho de campo teve uma duração 

investigativa de 02(dois) anos, as atividades foram distribuídos em quatro dias semanais, 

sendo dois dias destinados à musculação e os outros dois dias divididos nas práticas de 

consciência corporal e atividades aquáticas e/ou em contato com a natureza. Os encontros no 

Laboratório Vivencial se efetivaram como um espaço de reestruturação da imagem corporal 

daquelas mulheres. Reestruturação essa que se deu no encontro do corpo-sujeito que emergiu 

do trabalho corporal como arte e não como processo terapêutico, pois buscamos ir além de 

gestos padronizados, contrapondo-nos à racionalização das intervenções que envolvem o se-

movimentar humano. As constatações que emergiram do estudo, permitiram-nos confirmar a 

tese nele defendida que: a experiencialidade das práticas corporais, entendidas como um 

processo autoformativo e forma permanente de autocuidado favoreceram a reestruturação da 

imagem corporal de mulheres vivendo com AIDS. Além da confirmação da tese defendida, o 

trabalho pressupõe uma ação transformadora no modo como a Educação Física desenvolve os 

seus saberes/fazeres na educação e, principalmente, na saúde que, nesse caso, deve partir de 

um pensar crítico e construtivo sobre a função socioeducativa dessa área de conhecimento na 

construção das subjetividades e dos valores humanos. 

 

Palavras-Chaves: Práticas Corporais, Imagem Corporal, Síndrome da Imunodeficiência 

Humana Adquirida, Corpo, Pessoas vivendo com HIV e AIDS.  
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study's main thematic reflections around the impacts caused by bodily marks left on the 

bodies of women living with the Human Immunodeficiency Syndrome (AIDS), since the 

complexity and multidimensionality of factors involved bring direct implications for the 

world-life of these people, especially in regard to disruption of their body image. In this sense, 

the study aimed to analyze and describe the role of bodily practices in fueling the 

restructuring of the body image of women living with AIDS, which have their body affected 

by the disease and their life marked by rejection of themselves. To limit the field of 

investigation, we developed the following study questions: Can the body practices developed 

in this study, be assigned as self-formative process and self-care? How experimentalism of 

bodily practices favored the process of restructuring the body image of these women? Can we 

consider the body practices developed in the study as a privileged interpersonal and 

intrapersonal development for the protagonists of the study space? Regarding the 

methodology, the research is characterized as a methodology qualitative descriptive with 

approach in Life Story’s, having as a support for the results the analysis transverse 

hermeneutic. The intervention with bodily practices was performed with five (05) women 

living with AIDS , aged between 30 and 60, who were part of the Project Extension Pró-

Sauúde e Atividade Fisisca, of the Department of Physical Education (DEF), Federal 

University of Rio Grande do Norte . The fieldwork took an investigative period of two (02) 

years and the meetings in Experiential Laboratory, as we call every moment of intervention, 

were assigned to four days per week, with two days for the bodybuilder activity and the other 

two days divided in practice body awareness and water and / or in contact with nature 

activities. Thus opened up an space for the execution of their presence in the world as a body, 

to gradually encourage the restructuring of the  lost  image  of themselves that they brought. 

This restructuring, which took place at the meeting of the body-subject that emerged from the 

body work as art and not as a therapeutic process as we seek to go beyond standard gestures, 

opposing the rationalization of interventions involving human moving oneself. The findings 

that emerged from the study allowed us to confirm the thesis that it advocated 

experimentalism of bodily practices , understood as a self-formative process and permanently 

self-care favor the restructuring of the body image of women living with AIDS, which is 

characterized by body disease and life marked by not accepting herself , leading them to a 

level of self-awareness as a presence in the world , and also requires a transformative action in 

the way Physical Education develops its knowing / doing in education and health and , in this 

case , we cannot do without a constructive critical thinking about their role in the social and 

educational construction of subjectivity and human values . 

 

Key–words: Body Work, Body Image, Human Acquired Immunodeficiency Syndrome, 

Body, People living with HIV and AIDS. 

  

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

  

La complexidad y la multidimensionalidad de los factores involucrados en el proceso de  

desestructuración de la imagen corporal por el cual pasan las personas que viven con VIH y 

SIDA (PVVS) en consecuencia de la terapia con antirretrovirales y de la propia enfermedad 

trae directas implicaciones en sus mundos-vida llevándolas, muchas veces, a la negación de sí  

mismas y de sus cuerpos como forma de ser y estar en el mundo. Partiendo de esa 

presuposición, el presente estudio tuvo por objetivo general analizar el papel de las prácticas 

corporales como elemento impulsor de reestructuración de la imagen corporal de mujeres que 

viven con SIDA. Para delimitar el campo de la investigación elaboramos las siguientes 

cuestiones de estudio: ¿Pueden que las prácticas corporales, desarrolladas en esta 

investigación, sean configuradas como un proceso autoformativo y de autocuidado? ¿Cómo la 

experiancilidad de estas prácticas corporales favorece el proceso de reestructuración de la 

imagen corporal de esas mujeres? ¿Podemos considerar las prácticas corporales desarrolladas 

en el estudio como un espacio privilegiado de desarrollo interpersonal e intrapersonal para las 

protagonistas del estudio? Con respecto a los aspectos metodológicos, la investigación se 

configuró bajo el enfoque cualitativo con la técnica del abordaje de Historias de Vida y tuvo 

como soporte teórico para la interpretación de los hallazgos, la concepción fenomenológica. 

Se realizó el proceso de intervención con las prácticas corporales con 05(cinco) mujeres que 

viven con SIDA, con edad entre 30 y 60 años que participan del Projeto de Extensão Pró-

saúde e Atividade Física do Departamento de Educação Física (DEF) de la Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. El trabajo de campo tuvo una duración investigativa 

de 02(dos) años con las actividades distribuidas en cuatro días semanales, siendo dos días 

dedicados a la musculación y los otros dos días divididos en las vivencias de prácticas de 

consciencia corporal, prácticas acuáticas lúdicas y prácticas corporales en contacto con la 

naturaleza. Los encuentros en el Laboratório Vivencial se llevaron a cabo como un espacio de 

encuentro del cuerpo-sujeto que emergió del trabajo corporal como arte y no como proceso 

terapéutico, pues buscamos ir además de gestos estandarizados, contraponiéndonos a la 

racionalización de las intervenciones que  involucran el movilizarse humano. Utilizamos 

como instrumentos para la recopilación de datos, la entrevista semiestruturada, el diario de a 

bordo y, aún, la técnica del Desenho da Figura Humana-DFH que permitió el desencadenar de 

las respuestas a las cuestiones de estudio. Las constataciones que emergieron del estudio, nos 

permitieron confirmar la tesis en el defendida que la experiencialidad de las prácticas 

corporales entendidas como un proceso autoafirmativo y permanente de autocuidado 

favorecieron la reestructuración de la imagen corporal de mujeres que viven con SIDA. 

Además de la confirmación de la tesis defendida, el trabajo presupone una acción 

transformadora en el modo como la Eduacação Física desarrolla sus saberes/haceres en la 

educación y, principalmente, en la salud, cuando apuntamos para la necesidad de un pensar 

crítico y transformador acerca de la función socioeducativa de esa área de conocimiento en la 

construcción de la subjetividad y de los valores humanos. 

  

Palabras clave: Prácticas Corporales, Imagen Corporal, Síndrome de la Inmunodeficiencia  

Humana Adquirida, Cuerpo, Personas que viven con VIH y SIDA. 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

La compléxité et la multimensionalité des élements impliqués dans le processus de 

desestructuration de l’image corporelle par laquelle passent les personnes qui vivent avec le 

VIH et le SIDA (PVHA) en conséquence des térapies antirétrovirales et de la maladie elle-

même, porte des implications directes dans leurs mondes-vie en les amenant, souvent, à la 

négation de soi-même et de ses corps comme forme d’être et de se placer dans le monde. À 

partir de là, cette étude a eu l’objectif général d’analiser le rôle des pratiques corporelles des 

femmes vivant avec le SIDA. Pour délimiter le domaine de la recherche on a élaboré les 

questions d’études suivantes : Les pratiques corporelles developpées dans cette recherche, 

peuvent-elles se configurer comme un processus auto-formatif et d’auto-soin? Comment 

l’expérience de ces pratiques corporelles favorisent-elles le processus de la restructuration de 

l’image corporelle de ces femmes ? Peut-on considérer les pratiques corporelles développés 

dans cette étude comme un espace privilegié de développement interpersonnel et 

intrapersonnel pour les protagonistes de l’étude? En ce qui concerne les aspects 

méthodologiques, la recherche s’est configurée sous une focalisation qualitative avec la 

téchnique de l’abordage d’Histoires de Vie et a eu le support théorique pour l’interpretation 

des choses trouvées, la conception fénoménologique. Le processus de l’intervention avec les 

pratiques corporelles a été réalisé avec 05 (cinq) femmes vivant avec le SIDA, entre 30 et 60 

ans, participantes du Projet d’Extension « Pró-Saúde e Atividade Física » du Département 

d’Éducation Physique (DEF) de l’Université Fédérale du Rio Grande do Norte – UFRN. Le 

travail d’enquête a eu un durée investigative de 02 (deux) ans avec les activités distribuées de 

04 (quatre) jour par semaine ; la distribuition était de 02 (deux) jours de musculation et les 02 

(deux) autres distribué entre des expériences de pratiques de conscience corporelle, des 

pratiques aquatiques ludiques et des pratiques corporelles en contact avec la nature. Les 

rencontres dans le Laboratoire « Vivencial » (Experimentel) se sont efectivés comme un 

espace de rencontre du corp-sujet qui s’est émergé du travail corporel comme art et non pas 

comme processus thérapeutique, une fois que l’on cherche aller au delà des gestes padroniser, 

en contraposition à la racionalistation des interventions qui comprennent l’acte humain de se 

mouvementer. On a utilisé comme instruments pour recueuillir les donnés, le journal de bord 

comme, aussi, la téchnique du Dessin de la Figure Humaine – DFH qui s’est fait comme le 

déclencheur des réponses pour les questions d’étude. Les constatation qui ont émergé de 

l’étude, a permit la confirmation de la thèse défendu de que l’expérience des pratiques 

corporelles comprises comme un processus auto-formatif et de permanent auto-soin favorise 

la restructuration de l’image corporelle des femmes vivant avec le SIDA. En plus de la 

confirmation de la thèse défendue, le travail suppose une action transformatrice à la forme 

comment l’Éducation Physique développe ses savoirs et ses faires dans l’éducation, et surtout, 

dans la santé au moment qu’on montre les besoins d’une pensée critique et transformateur sur 

la fonction socio-éducative de ce domaine pour la construction de la subjectivité et des 

valeurs humains. 

 

Mots-clé : Pratiques Corporelles, Image Corporelles, Sindrome de la Imuno défiscience 

Humaine Adquise, Corp, Personnes vivant avec le VIH et le SIDA. 
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INTRODUÇÃO  

O CENÁRIO DA PESQUISA: ARTICULANDO SABERES EM 

BUSCA DE OUTROS FAZERES 
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A partir de um processo autoreflexivo e com um olhar retrospectivo e prospectivo 

sobre a minha trajetória pessoal-profissional, busco neste trabalho evidenciar as experiências 

de vida, práticas formativas e aprendizagens para compreender o que me orientou até aqui e, 

ao me localizar no espaço/tempo vivido, vislumbrar o caminho que me impulsionou à busca 

do desvelamento do problema que me propus estudar e, contrariando aos que defendem o 

distanciamento do pesquisador de sua pesquisa, neste momento inicial falarei na primeira 

pessoa do discurso. 

Da infância guardo doces lembranças de brincadeiras vivenciadas nas ruas de chão 

batido onde morei, tempo de molecagem e criação/construção de artefatos e jogos, tempo de 

descoberta. Puro movimento, pura vivencialidade de minha corporeidade
1
 que, como campo 

energético, cria o caminho de nossa existência enquanto ser de totalidade. Hoje, ao volver 

meu olhar para a experiencialidade desse tempo/espaço vivido e convivido, constato que cada 

momento foi precioso e efêmero, e por assim sê-lo, não pode ser repetido, corrigido ou 

capturado, apenas referenciado como espaço e tempo concretos de experiências que sempre 

estarão presentes em minha vida.  

O encontro com o esporte, ainda muito jovem, proporciona-me momentos de 

descobertas, mas também de conflitos internos que lançaram sementes sobre um campo fértil, 

que muito mais tarde, instigaram-me a busca de minhas utopias enquanto ser humano que se 

permitia aprender cotidianamente, abrindo-me caminhos para criar novas paisagens. Esse 

campo da gestualidade, que sempre fez parte de meu mundo-vida
2
, foi ampliado no meu 

encontro com a dança, que reconheço como fundamental, para uma percepção mais sensível 

de meu corpo, de suas possibilidades e limitações e, portanto, imprescindível para entender e 

articular histórias, construir cenários e projetar horizontes. 

 Percebo agora, centrada na emoção e no prazer daquelas vivências, o desabrochar de 

um ser brincante e a construção de laços sociais e afetivos profícuos e profundos que 

alimentam a minha existência ainda hoje na concretude do cotidiano. Essa tessitura de 

saberes/fazeres corporalizados me permitiu cultivar uma percepção mais integrada de mim 

mesmo. Ao narrar por escrito essa temporalidade, ativou-me a ressonância que ela gestou em 

mim como definidora de minha escolha profissional. 

                                                           
1
 A encarnação irredutível do sujeito, o ser-no-mundo, identidade de si, destino da pessoa (NOBREGA, 2005). 

2
 Mundo-vida, originário da palavra alemã Lebenswelt, termo criado por Edmund Husserl, em sua 

fenomenologia estrutural, retomado nas reflexões de Merleau-Ponty (1994) que o define como referente ao 

mundo pré objetivo do ser, ou seja, aquele que antecede à reflexão, a totalidade das percepções  vividas. 
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Graduei-me em Educação Física no ano de 1984, em um contexto no qual essa área de 

conhecimento passava por momentos de mudanças paradigmáticas
3
, porém ainda tinha 

arraigado em seu saber/fazer práticas pautadas na biologização do movimento humano, 

materializadas nas práticas desportivas que visavam à formação de atletas e/ou a aptidão 

física. Desde logo, percebi a necessidade de um fazer diferenciado que ultrapassasse as 

paredes da sala de aula e as limitações deterministas e buscasse a amplidão de outros espaços 

onde a ensinança corporalizada
4
 possibilitava uma aprendizagem efetiva, sendo pautados em 

vivências criativas, lúdicas, sensíveis, estéticas e, por isso mesmo, prazerosa.  

A minha inserção profissional sempre foi muito questionadora, procurando pautar o 

meu fazer pedagógico em uma proposta educacional que colocava o corpo no centro do 

processo, onde a subjetividade tem forte influência. Essa percepção mais aguçada da 

importância do corpo nos processos de ensino aprendizagem advinda do meu percurso 

enquanto ser dançante e dos estudos/leituras que geraram questionamentos, que mais tarde 

foram aprofundados durante minha especialização em Educação Física Infantil, realizada 

entre os anos de 1994 a 1996, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 Fez-se necessário, para tanto, abordar uma concepção de corpo como instância que 

nos vincula ao mundo. Percebê-lo não só como forma anatômica e física, mas como sentido e 

significação, processo de comunicação não verbal e vital, que consubstancia uma linguagem 

interior experiencial, que condiciona a aquisição de outras linguagens, pois como nos fala 

Merleau-Ponty (2002) tudo no corpo é aprendizado porque é nele que o significado se 

manifesta. 

Neste itinerário, articulei os ciclos e, na dinâmica engendrada, construí uma 

pluralidade de registros autônomos e interdependentes que desvelaram um espaço/tempo de 

reflexão sobre o meu processo formativo e meu fazer profissional.  

Uma curiosidade latente que me levou em busca de outras leituras, conversas, 

vivências, mas, sobretudo à escuta silenciosa de mim mesmo, pois, a essência está, também, 

no silêncio profundo do ser. Curiosidade esta que, no momento certo, fez emergir da quietude 

a habilidade necessária para compreender a mim e encontrar respostas para as minhas 

inquietações. Dessa forma, cria-se um espaço/tempo que permite ao indivíduo autoformar-se, 

em consonância como que preconiza Pineau (1998). 

                                                           
3
A partir dos anos 1980, estabeleceu-se no âmbito da educação física um efervescente período de denúncias e 

revelações e descobertas e produção cientifica que traziam em seu bojo uma nova proposta para área, numa 

perspectiva de desenvolver uma educação física voltada para o ser humano e não para a manutenção do status 

quo. Vale salientar que esse movimento não foi isolado, porém, fez parte de um movimento maior que busca a 

redemocratização do país após um período ditatorial. (CAPARROZ, 2007) 
4
 Termo adotado por Paulo Freire em sua obra Pedagogia da Autonomia (1996) 
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Assim sendo, exercer o direito e o dever de olhar para as experiências vividas, fez-me 

sentir um ser-no-mundo como a ser um exercício cotidiano que me conduzia à procura de uma 

pedagogia que permitisse transformar a mim e ao outro, num jogo de interações que pôde 

determinar valores e agregar outras condutas ao fazer diário. Uma construção autopoiética
5
, 

através da qual tudo convergia para uma paixão incondicional ao fazer corporalizado, 

possibilitando o entendimento daquilo que mobiliza noções de responsabilidade pessoal às 

normas sociais.  

Um movimento contínuo de construção e desconstrução do conhecimento, em busca 

de um saber/fazer solidário e vivido que permitisse me tornar uma presença no mundo, que 

pensa a si mesmo, que intervém, transforma, sonha, compara, valora, decide e rompe e cria 

novos movimentos que, segundo Josso (2004), significa dar um passo importante para a 

tomada de consciência de si como ser aprendente. Sendo antes de tudo uma viagem interior, 

que permite repensar e se interpenetrar, a fim de fazer aflorar o melhor de si, para em seguida 

dialogar com as possibilidades do outro. Alimentava assim, o meu desenho coreográfico 

autoformativo.   

Um processo dialético de tensões, rebelde a toda simplificação unidimensional, que 

me levava a novos aprendizados e reflexões sobre minha prática docente e meu modo de vida. 

Dessa maneira se avança, se vive uma experiência total, ética e estética, que pode deflagrar 

processos criativos que estimulam a capacidade de se arriscar em novas empreitadas e 

aprender o mundo em totalidade. Um diálogo polifônico, que é ao mesmo tempo um processo 

individualizado e uma construção social interativa, pois a partir da consciência crítica de 

nossa presença no mundo, por meio de processos atuantes de intervenção na realidade, 

seremos capazes de transformá-la qualitativamente na direção da invenção da existência 

humana. Essa perspectiva me inspirou e orientou às mudanças necessárias ao meu 

crescimento, ampliando o horizonte para a autonomia e responsabilidade do meu fazer 

profissional.  

Ao ingressar no ano de 2003 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

como professora da Faculdade de Educação Física, após dezessete anos de exercício da 

docência no ensino público fundamental e médio, tinha muito claro que precisava investir 

ainda mais nesse processo autoformativo, com o intuito de fomentar nos alunos daquele curso 

um leque de conhecimentos que lhes permitissem, além de uma formação profissional, uma 

                                                           
5 Autopoiese - do grego (autos), “próprio”; (poiésis), criação, invenção, produção. Neologismo criado por 

Humberto Maturana e Francisco Varela, nos anos 1970, para designar a capacidade dos seres vivos de 

produzirem a si próprios. O termo passou em seguida para as ciências sociais e humanas, sendo usada para se 

referir a capacidade humana de se autorregular, autoadequar, autoinventar. 
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educação para a vida, para o mais Ser. As experiências advindas desse novo lócus me fizeram 

perceber que gestar conhecimento deve ser igualmente vivenciado e construído com vocação, 

delírio e emoções. 

 Tudo naquele fazer diário me instigava e enchia de prazer, uma experiência estética, 

que ao ampliar a capacidade expressiva do corpo, amplia sua capacidade de diálogo, aguça a 

sensibilidade, afina os sentidos, elaborando um processo comunicacional enriquecedor das 

potencialidades do Ser. No entanto, meus afazeres acadêmicos não calavam em mim a busca 

por novos horizontes e, em 2007 após três anos de docência universitária, fui aprovada para 

no Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no qual comecei meus estudos de Mestrado.  

Tais estudos solicitaram, desde a elaboração do projeto que faria parte de um contexto 

maior o Projeto Alfa
6
, um debruçar prazeroso e instigante sobre um tema sobre o qual tinha 

parcos conhecimentos, a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS). Os 

estudos de mestrado se estenderam por dois anos e meio, tendo como foco a realização de 

intervenção com um programa de exercícios resistidos para pessoas vivendo com HIV
7
 e 

AIDS
8
 (PVHA). 

 Nesse contexto, o grande desafio, além de enfrentar a incerteza de permanência dos 

participantes ao longo da intervenção devido à fragilidade da imunidade, foi a percepção que 

a instabilidade e a vulnerabilidade emocional e comportamental desses indivíduos, 

decorrentes do preconceito e estigma que desde o começo permearam esta Síndrome, 

deveriam ser observadas e cuidadas com atenção especial.  Apesar das dificuldades 

encontradas durante a pesquisa, os achados foram importantes por confirmarem a importância 

da atividade física para a manutenção do estado geral de saúde daqueles indivíduos, 

principalmente, no que se refere à manutenção em níveis confiáveis dos seus marcadores 

hematológicos (carga viral e Células TCD4) que modulam a evolução da doença, bem como a 

recuperação de sua capacidade morfofuncional, gestaram em mim inquietações e a 

necessidade de investigar mais profundamente o contexto pesquisado. 

Surge assim, a inópia de lançar um olhar mais atento sobre o impacto causado pelas 

marcas corporais deixadas pela Síndrome nos indivíduos que com ela convivem, pois no 

mundo-vida das pessoas vivendo com a AIDS, as repercussões psicossociais são ao mesmo 

                                                           
6
Instituição que patrocina redes temáticas formadas, pelo menos, por três universidades europeias e três da 

América Latina. As Redes realizam cursos de pós-graduação, intercâmbio científico e pesquisas conjuntas na 

área de ciência e motricidade humana.(AGEOM/UFRN, 2007)  
7
 Vírus da Imunodeficiência Humana;  

8
 Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida fase mais aguda pela infecção com o vírus HIV (BRASIL, 

2010). 
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tempo semelhantes e distintas daquelas de outras patologias orgânicas. Porque apesar de, no 

início, ser descrita como uma doença severa, letal e incurável, na atualidade passa a ter um 

caráter de cronicidade, instalando-se dessa forma um novo desafio para os portadores dessa 

Síndrome, ou seja, aprender a viver e conviver com a mesma (SILVA, 2011).  

Nesse sentido, fez-se necessário compreender esta síndrome, para além de um 

fenômeno biomédico e passar a percebê-la como fenômeno socioantropológico e psicossocial 

que atualmente atinge uma parcela significativa da população mundial e que desde o início, 

causou reações de discriminação, preconceito e exclusão social.  

Assim, antes mesmo de terminar meus estudos de Mestrado, submeti-me à seleção 

para estudos de doutorado, que teria como população de pesquisa as PVHAs, embora o 

contexto e o objeto de pesquisa seguissem em outra direção, pois o transitar nessa realidade, 

diferente de tudo que já havia feito em nível profissional, permitiu-me compreender o 

momento de pesquisar para além de um enquadramento metódico. 

 Fez-me percebê-lo, ainda, como um compartilhar de vida e de significados que 

emergem da interação mútua entre a experiência existencial do pesquisador, as nuances do 

fenômeno a ser investigado e os sujeitos envolvidos nesse processo. E, também, em 

consonância com Moraes (2007), a consciência que todo pesquisador precisa ter flexibilidade 

estrutural para contestar os postulados da pesquisa que são fundamentados numa 

racionalidade especulativa e linear que generaliza e projeta hipóteses, conclusões e resultados, 

sem levar em consideração a diversidade dos contextos e dos sujeitos participantes da 

pesquisa.  

Nesse caminhar, tomo como minhas as palavras de Herbert de Souza
9
, em palestra 

proferida em 22 de outubro de 1987 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

quando afirma “creio que podemos transformar a tragédia da AIDS, da enfermidade e da 

doença num desafio, numa oportunidade, numa possibilidade de recuperar na nossa 

                                                           

9
 O sociólogo Herbert de Souza (1935-1997), nascido em Bocaiúva, Minas Gerais, herdou da mãe a hemofilia, 

que o condenou a ter uma vida cheia de privações. Em 1986  descobriu ter contraído o vírus da AIDS em uma 

das transfusões de sangue a que era obrigado a se submeter periodicamente devido à hemofilia. Em sua vida 

pública esse fato repercutiu na criação de movimentos de defesa dos direitos dos portadores do vírus. Junto com 

outros membros da sociedade civil, fundou e presidiu até a sua morte a Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS. Dois dos seus irmãos, Henfil e Chico Mário, morreram em 1988 por consequência da mesma doença. 

Mesmo assim, não deixou de ser ativo até o final de sua vida, dizendo que a sua condição de soropositivo o 

forçava a "comemorar a vida todas as manhãs". Morreu em 04 de agosto de 1997, já bastante debilitado pela 

AIDS. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Interdisciplinar_de_AIDS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Interdisciplinar_de_AIDS
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
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sociedade, em nós mesmos, em cada um de nós e em todos nós, o sentido da vida e da 

dignidade”. 

As implicações psicossociais que permeiam o mundo-vida das pessoas vivendo com 

AIDS, como por exemplo: a vivência da eminência da morte, a necessidade de uma 

redefinição de projetos pessoais e profissionais, de reavaliar crenças, de fortalecer os vínculos 

afetivos, bem como as situações de preconceito e discriminação podem levá-los ao isolamento 

social, à restrição dos relacionamentos interpessoais e à perda de identidade. Assim sendo, se 

para as doenças crônicas em geral é fundamental considerar o paciente enquanto sujeito 

social, isto se torna ainda mais relevante no caso da AIDS, tendo em vista o estigma que ainda 

atravessa esta Síndrome e todas as consequências que dela decorrem (SILVA, 2011). 

Diante da realidade posta, aprendi que falar de AIDS é falar de um corpo marcado, 

estigmatizado, excluído, destituído de imagem. Um corpo que pertence a um sistema 

simbólico construído pelo sangue, pelo sexo e pela morte, independente do gênero e da 

camada social a que pertence. Isto porque, desde seu surgimento a AIDS vestiu-se com os 

adereços de comportamentos homossexuais, de usuários de drogas injetáveis, marginais e 

filhos de uma classe favorecida pela liberdade de uso indiscriminado de álcool, drogas e 

promiscuidade sexual. Consequentemente, esta roupagem teve grande impacto no imaginário 

social, que passou a percebê-la como a “doença do outro”, dos grupos de risco. Talvez seja a 

visibilidade que a AIDS traz para a questão da morte, através das imagens veiculadas pela 

mídia de doentes desfigurados, que faz com que a cara da doença corresponda no imaginário 

social, a própria cara da morte (SILVA, 2011). 

Nesta perspectiva, a mudança de comportamento passa a ser relevante e a adoção de 

estratégias e políticas de intervenção que possam influenciar e compreender essa nova 

realidade passa a ser fundamental. De acordo com a UNAIDS
10

 (2010), existem em todo o 

mundo várias experiências que têm desafiado o contexto sociocultural e psicossocial em que 

vivem as pessoas mais vulneráveis ao HIV, formando multiplicadores para discutir as normas 

culturais para os gêneros, aumentando a consciência da vulnerabilidade social, e capacitando-

os para serem agentes de sua própria vida, aumentando sua consciência a fim de ultrapassar 

                                                           
10

 O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) é uma parceria inovadora que encoraja, 

mobiliza e apoia os países para alcançar o acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados no que concerne 

ao HIV. Reúne os recursos do Secretariado do UNAIDS e de dez Organizações do Sistema ONU (as Agências 

Co-patrocinadoras) em esforços coordenados e especializados para unir o mundo contra a Aids, disponível em 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unaids/. Acessado em abril de 2010. 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unaids/
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barreiras e encontrar na alteridade
11

, habilidade e competência para reivindicar ações de 

políticas públicas que atendam suas reais necessidades.  

Ações essas que, como processos educativos, podem servir para desconstruir velhos 

estigmas e reconstruir, coletivamente, identidades positivas, principalmente, se forem 

pautadas em uma proposta de educação dialógica. Nesse contexto a alteridade passa a ser de 

fundamental importância na constituição do humano, pois é através da relação com o outro 

que tal constituição se realiza. A questão será, literalmente, reconstruir o conjunto das 

modalidades do ser-em-grupo, que leva em consideração as mutações existenciais e o respeito 

à essência da subjetividade. 

 Esse encontro com o outro possibilita um diálogo polifônico entre corpos, cria 

sentidos da vida, do mundo, do próprio conhecimento. É capaz de cultivar um estado de 

sensibilidade vibrante, que nos faz atento às coisas, aos outros e à própria essência.  No 

contexto as PVHAs, esse encontro com o outro, potencializa a vida, dá sentido à existência, 

minimiza danos, diante da realidade excludente que os afeta de forma contundente. 

Nunca é demais lembrar que, para as PVHAs, a ruptura com a sociedade causada pela 

descriminação e preconceito cria um hiato entre a simultaneidade e congenialidade das 

experiências do eu e do mundo, que impedirá um deslocamento dos elementos estruturais para 

as formas de como o corpo é vivido e experienciado, pois de acordo com vários estudiosos
12

, 

nenhum ser humano pode existir fora do corpo vivo, visto que é ele que se expressa e se 

relaciona com o mundo a sua volta.  

Para esses indivíduos os danos causados pelas marcas deixadas no corpo pela doença 

e/ou pelo uso da terapia medicamentosa
13

, causam um crescente processo de impessoalidade e 

desencantamento nas relações interpessoais, pois conviver com incertezas e descontinuidade 

da realidade levam a atitude instrumental em relação a si mesmo e aos outros. Em outras 

palavras as alterações corporais secundárias à lipodistrofia
14

, são responsáveis por importantes 

problemas psicossociais das PVHAs. Para essas pessoas, a descriminação e preconceito da 

                                                           
11 Alteridade (ou outridade) é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o homem social interage 

e interdepende do outro. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam a existência do "eu-

individual" só é permitida mediante um contato com o outro. Sobre o tema busca Emmanuel Lévinas, Paul 

Ricoeur, entre outros estudiosos. 
12

 Merleau-Ponty(1994), Nóbrega(2005, 2010), Serres(2003), Le Breton(2003), entre outros. 
13

 Terapia com antirretrovirais utilizada desde a década de 1990 no combate ao HIV e AIDS, que e distribuída 

gratuitamente em nosso País, que tem como um dos efeitos colaterais a Síndrome Lipodistrofica do HIV. 

(BRASIL, 2010) 
14

 Redistribuição irregular de gordura da periferia para região central do corpo, bustos e costas, que pode ser 

classificada em Lipoatrofia, Hiperlipoatrofia, Mista (BRASIL, 2010) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outro
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sociedade e delas mesmas em relação a seus corpos, impedirá um desdobramento de como o 

corpo é vivido e experienciado. 

No imaginário social, falar dos corpos com AIDS significa lembrar um corpo fraco, 

deformado e terminal, perpassado por uma concepção de corpo pecaminosa e feia, gerando 

uma dupla repulsa: física e moral. Nesse ambiente, responder os desafios da Síndrome e ao 

sofrimento da pessoa, torna-se uma provocação a fim de preservar direitos com consciência 

e eticidade, como também desenvolver capacidades e competências para lidar com as perdas 

e marcas profundas causadas pela própria doença e, em tempo de terapia com 

antirretrovirais, pelos efeitos colaterais da mesma. Determina-se, portanto, uma série de 

questionamentos em relação ao compromisso que, profissionais da saúde ou não, devemos 

ter com o sofrimento humano. 

No nosso itinerário, por essa realidade, percebemos que as marcas e sinais inscritos 

nos corpos das mulheres de nosso estudo, causadas pela Lipodistrofia, se apresentavam 

como um problema de grande relevância que se transmutava em dor, levando-se em 

consideração a influência da cultura da estética corporal que se afirma na modernidade, bem 

como as estratégias de marketing em torno de padrões de beleza que preconizam a beleza 

dos corpos esculpidos, natural ou cirurgicamente. Essa visão um tanto quanto reducionista 

de corpo, agravou ainda mais esse quadro e contribuiu, negativamente, para que relação 

dessas mulheres com o “eu-corpo” assumisse outros contornos, pois, historicamente 

falando, o corpo feminino que, já foi representado e produzido de múltiplas formas em 

tempos e lugares diferentes.  

Estas modificações anatomofisiológicas, causadas pela lipodistrofia e também os 

apelos sociais que permeiam a AIDS, não são percebidas como nova maneira de existir, 

porém como perda da normalidade do “eu-corpo” e da dignidade enquanto pessoa. 

Perceber-se outro corpo, subverte a essência existencial e implica a perda da 

individualidade, causando uma ruptura entre o corpo e o mundo, o fim do ser-no-mundo, 

que pode causar sequelas identitárias que se não tratadas podem levar a morte civil. Em 

outras palavras, a significação do mundo das PVHAs, se rompe quando se percebem um 

“outro corpo”, que causa uma ruptura na fusão corpo/mundo, sem a qual não há existir 

humano. 

Diante dessa realidade, nesse estudo, buscamos ações que subsidiassem a 

reestruturação da imagem corporal das participantes, mas também de sua identidade 
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corporal
15

, a partir do entendimento que a autonomia e a individualidade dos seres são 

construções corporais. Sendo, portanto, no corpo e pelo corpo que as nossas necessidades 

são supridas, por ser este o lugar desde o qual eu existo no mundo, ou seja, o “ponto zero” 16 

de todas as orientações. 

Assim, pautamos nosso fazer em ações corporalizadas e cuidadoras, como 

facilitadoras do entendimento das nuances que se intercruzam no desabrochar da percepção 

e da consciência corporal, a fim de gestar uma nova corporeidade a ser percebida, aceita e 

vivida na dialogicidade com a realidade que lhes era peculiar, criando com sabedoria essa 

nova presença no mundo, reestruturando a identidade do ser-no-mundo.  

E possível perceber, a partir desse panorama de ideias, que afloraram das minhas 

inquietações durante os estudos de mestrado que, confrontar-se com espaços de corpos 

marcados abre a possibilidade de um movimento em dois sentidos: um que constrói novos 

modos de organização entre as ações corpóreas e o mundo, pois a complexidade e 

multidimensionalidade dos fatores relacionados às marcas corporais deixados pela doença 

trazem implicações diretas no mundo-vida desses indivíduos. E o outro, que se configurou 

pela necessidade de resgate da autonomia do sujeito, principalmente, no que concerne à 

convivência com a doença e as marcas dela advindas, que desfigura o corpo, mas também, 

reduz a sua ação enquanto sujeito sociocultural, aniquilando-o enquanto individualidade.  

Sendo assim, coube pensar na necessidade de uma reapropriação do próprio corpo e, 

principalmente, na emergência de reestruturação da imagem que essas pessoas têm de si a 

partir das modificações causadas pelo avançar da Síndrome Lipodistrofica.  Respaldamos o 

aqui exposto, a partir do entendimento de imagem corporal como o  modo que cada sujeito 

representa o seu próprio corpo como singular, único e revestido de uma intencionalidade 

que lhe é própria, para além dos apelos da sociedade, como um reflexo dos desejos, das 

atitudes emocionais e interação com os outros. Afirmamos a partir das ideias Schilder 

(1994), que a imagem corporal é tridimensional, sendo influenciada por fatores 

intrapessoais, interpessoais e sócios temporais. Tudo isso aponta para uma interação entre os 

lados fisiológico, neural e emocional, além do fator social, como definidores da imagem 

corporal.  

                                                           
15

 Entendemos Identidade corporal como um pergaminho no qual estão gravadas as marcas do tempo, historia 

dos nossos sentimentos mais profundos, senhas importantes da nossa individualidade, assinatura intransferível 

do que somos enquanto realidade humana.(OLIVEIRA, 2013) 
16

 Termo cunhado por Edmund Husserl para descrever o corpo como lugar de todas as orientações (HUSSERL, 

1996) 
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 Trata-se, portanto, de uma complexa trama conceitual e vivencial na trajetória da 

formação da identidade, típica dos seres humanos, que possuem funções psicológicas 

superiores, como: imaginação, criatividade, representações mentais, capacidade simbólica, 

dentre outras. Sendo ao mesmo tempo instrumento de contato humano, de comunicação 

interpessoal, de expressão de seus sentimentos e de sua identidade. O seu processo de 

construção/desenvolvimento está associado às concepções determinantes da cultura e 

sociedade. 

Nesse sentido, afirmamos ser o corpo e a sua imagem elementos simbólicos e 

materiais que ocupam um momento no espaço e no tempo através do conhecimento, que é 

sempre renovável e translúcido. De acordo com Schilder(1994), unir os aspectos 

fisiológicos com as forças emocionais, o corpo/a imagem, vai condensando a vivência que o 

homem tem de si mesmo e do mundo. Resgata o passado, funde-se com o presente e 

transcende para o futuro, ultrapassando as fronteiras do imaginário humano. 

É uma experiência que vivemos a cada instante e nunca é, verdadeiramente, 

unilateral. Ele busca a diversidade de seus aspectos e emaranha-se às imagens alheias.  É, 

então, delineada a partir das interferências socioculturais que sofremos no nosso existir 

como seres corporais. Para as PVHAs, especificamente, essa reestruturação da imagem 

corporal passa a ser o passaporte para a sua reintegração à sociedade, e vetor do aumento da 

autoestima, do autoconceito, da vontade de viver, entre outros fatores, que fazem parte do 

cotidiano das pessoas ditas “saudáveis”. 

 Diante dessa realidade a pesquisadora se colocou na posição de SER aprendente que, 

ao mergulhar nas questões epistemológicas e ontológicas do se-movimentar humano, revisita e 

contrapõe os postulados que permearam as concepções de corpo e movimento ao longo de sua 

formação e atuação profissional e de sujeito que - como tear, tecido e tecelão - procurar 

integrar e transformar as diferentes influências recebidas para transformar e/ou aprimorar esses 

saberes/fazeres, ampliando sua capacidade de ir à busca de um fazer próprio a partir de outros 

entendimentos e apropriações.  

Essas elucubrações me levaram a defender a seguinte tese: A experiencialidade das 

práticas corporais, entendidas como um processo autoformativo e forma permanente de 

autocuidado favorecem a reestruturação da imagem corporal de mulheres vivendo com 

AIDS. 

Defendemos a tese, a partir da constatação que as práticas corporais vêm assumindo, 

desde o final da década de 1990, um destacado papel na terapêutica e adesão ao tratamento 



24 

das pessoas vivendo com HIV e AIDS. A maioria dos estudos
17

 adota o viés biológico-

mecanicista que sempre permeou o trato da relação corpo/práticas corporais, até mesmo por 

adotar o termo exercício e ou atividade física, próprio das ciências exatas e biológicas, 

demonstrando uma subordinação do conhecimento epistemologicamente produzido, a um 

certo modelo biomédico que se mostrou reducionista no trato com o corpo. 

 Fato este comprovado pelos indicadores dos estudos que apontam para reflexões 

importantes acerca de melhorias na capacidade morfofuncional, marcadores sorológicos e 

virológicos desses indivíduos, que contribuem, efetivamente, para a produção de 

conhecimento, porém, deixam a margem os construtos psicossociais que advêm dessa 

prática
18

. 

Partindo dessa realidade, assumimos nesse estudo o termo Práticas Corporais, por 

entendê-las, conceitualmente em sua multirreferencialidade na ciência contemporânea das 

atividades físicas, que amplia a compreensão relativa ao se-movimentar humano, visando 

promover e incentivar a capacidade de enfrentamento criativo das demandas e necessidades 

individuais. Diferindo, significativamente, dos conceitos de exercício físico, pois estuda e 

considera o investimento subjetivo ali envolvido, atribuindo valores ao conteúdo e à 

intervenção (SILVA; DAMIANI, 2005). 

Sob esse olhar, em nossa pesquisa, as práticas corporais
19

 compuseram o leque de 

ações que transcendeu a especificidade e se faz extensível às outras demandas de vontade, 

promovendo a ressignificação do olhar sobre os corpos debilitados daquelas mulheres, na 

busca ativa de se fazerem respeitar enquanto corpo, entre outros desdobramentos, tais como: a 

vivência da sexualidade, das relações afetivas e sociais. 

Ao afirmarmos o acima exposto, estamos respaldados na assertiva de que para as 

pessoas vivendo com HIV e AIDS, as vivências com práticas corporais, implicam na 

intencionalidade de investir em novos projetos a partir e apesar da adversidade, vislumbrando-

as como processo continuado de consolidação da autoestima diretamente ligado à consciência 

de si como corpo, mas também como fonte de cuidado e prazer. Não baseado na ideia 

positivista deste ato, porém como renovação do desafio de experienciar novos hábitos de vida, 

que incluíam ações potencializadoras dos cuidados individuais em seu próprio benefício, para 

a manutenção da vida, da saúde e do bem estar geral. 

                                                           
17

 Delinearemos sobre os mesmos em outra sessão desse trabalho. 
18

 Gostaria de esclarecer que aqui não vai nenhuma critica aos referidos estudos, levando-se em consideração que 

a dissertação de Mestrado da autora que vos escreve versa sobre este tema e por, considera-los de suma 

importância para o desdobramento de outros estudos, como esse que hora vos apresento. 
19

 No terceiro capítulo desse trabalho aprofundaremos sobre as estratégias de ação adotadas. 
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Ao se tornarem códigos permanentes em suas vidas, essas vivências, preenchiam e 

instigavam à procura de outros processos que as projetassem como seres aprendentes 

permitindo, desta forma, o surgimento de uma realidade dinâmica, relacional, não linear e 

imprevisível. Uma atitude feita de curiosidade, de abertura e de sentido de descoberta, que 

chamamos de autoformação, em consonância com Pineau (1998).  

 Este investimento pode significar, em algum momento, a perda/desistência de 

projetos, atitudes e afetos e, por isso, não significou estar "bem" o tempo todo, mas sim 

acolher os confortos e desconfortos, ver as causas, e escolher agir ou não sobre elas, 

caracterizando-se, portanto, como um processo de individuação, onde, ao ocupar-se de si 

mesmo o sujeito se transforma e se constitui enquanto indivíduo. 

Isto posto, e ao considerar que as PVHAs sofrem um processo de despersonalização, 

causado pela desestruturação da imagem corporal e partindo do entendimento que é no corpo 

que a AIDS deixa as marcas mais profundas, e que é no aspecto biológico/funcional que se tem 

a construção do conhecimento sobre as práticas corporais no contexto da AIDS é que 

definimos como objetivo geral para esse estudo: Analisar e descrever o papel das práticas 

corporais como elemento impulsionador da reestruturação da imagem corporal de 

mulheres vivendo com AIDS.  

Como desdobramento desse objetivo elencamos as seguintes questões norteadoras, que 

entrelaçadas possibilitarão a resposta ao fenômeno que nos propusemos estudar: Podem as 

práticas corporais desenvolvidas nesse estudo, serem configuradas como processo de 

autoformativo e de autocuidado? Como a experiencialidade de práticas corporais 

favoreceu o processo de reestruturação da imagem corporal dessas mulheres? Podemos 

considerar as práticas corporais aqui desenvolvidas como um espaço privilegiado de 

desenvolvimento interpessoal e intrapessoal para as protagonistas do estudo?  

Sabemos que ao enveredar pelos caminhos da pesquisa de âmbito social, somos 

desafiados a ter na manga novas senhas, a fim de buscar um método que problematize a 

realidade e aponte sinais e superação e, acima de tudo, a chave para a análise critica do real. 

Partindo desse postulado, a presente tese se justifica, primeiramente, pela necessidade de 

aprofundamento da pesquisa realizada em nossos estudos de Mestrado, que possibilitou uma 

convivialidade muito intima com o fenômeno estudado onde percebi, enquanto ser reflexivo, 

que a diversidade de saberes/fazeres que participavam desse processo, formava um movimento 

espiralado que teve como destaque a subjetividade humana.  

Surgiu deste modo, a necessidade de investir a fundo na reapropriação do corpo como 

presença no mundo, ou seja, um fazer desabrochar um nível de consciência de si, que 
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possibilitasse a reestruturação da imagem corporal tendo como lócus de ação as práticas 

corporais com todas as suas possibilidades de experiencialidade, levando-se em consideração 

que essas pessoas passam por um processo de despersonalização pela perda da imagem que 

tinham de si. 

Outro fator que nos levou a presente pesquisa foi à necessidade de estudos que 

abordem os disturbios psicossoscias da terapia com antiretrovirais para pessoas vivendo com 

HIV e AIDS, isto porque Biswas (2007) enfatiza que a pesquisa sistemática em diferentes 

bases de dados eletrônicos, bem como diferentes periódicos relevantes de atendimento 

psicológico e AIDS tem sido feito para assimilar e rever o efeito de diferentes intervenções 

bio-comportamentais por meio de estudos controlados e randomizados sobre a promoção da 

saúde, bem-estar e os parâmetros de progressão da doença dessas pessoas. No entanto, afirma 

o autor que apesar de um grande numero de pesquisa enfocar os correlatos psicossociais de 

progressão mais lenta da doença e o bem-estar psiquíco dessas pessoas, poucas abordagens 

têm sido realizadas para entender e isolar a contribuição de diferentes parâmetros psico-bio-

comportamentais para o aprimoramento imuno-psicológico desses indivíduos. Acreditamos 

que o nosso estudo avança nesse quesito. 

Acreditamos ainda, que cumprirá um papel relevante nos âmbitos da saúde, 

educacional, social e acadêmico por se tratar de um trabalho que lançará outros olhares sobre a 

realidade cotidiana das pessoas vivendo com HIV e AIDS, ampliando o entendimento e a 

conscientização que AIDS, pode ser uma doença de todos (na qual não há réus), contribuindo 

desta forma, para a diminuição do preconceito e a discriminação sobre essa síndrome. 

E, sob esse olhar, possibilitar a construção de um referencial epistemológico sobre os 

significados e significantes das práticas corporais na cotidianidade da PVHAs, pois nos 

trabalhos revisados em periódicos, sites eletrônicos e Base CAPES, percebemos existir uma 

lacuna que desconsidera o trabalho que emerge do corpo e é revelada no movimento sensível,  

que é gesto e linguagem do corpo em sua história biocultural. Pretende-se dessa forma, 

alavancar o entendimento das práticas corporais como um construto que tem seu elo com as 

ciências biológicas, mas também com a cultura, com a arte, com a filosofia, com saberes 

populares, e com toda ciência que trata do que é verdadeiramente humano, contribuindo dessa 

forma para o entendimento do se-movimentar humano enquanto fenômeno corporal, isto é, 

enquanto, linguagem, palavra e expressividade.  

Estas reflexões podem contribuir para o reconhecimento das práticas corporais como 

possibilidade de cognição e processo autoformativo, pois chama a atenção para a 

compreensão do se-movimentar humano como fenômeno que, ao desencadear os mecanismos 
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de transformações desses indivíduos, possibilitará o sentir a si mesmo como uma realidade 

una, onde a racionalidade não passa de uma possibilidade de concretizar a sua humanidade. 

Avançando na compreensão do corpo que somos e reconstruímos permanentemente, como 

centro irradiante da existência. 

Cumprirá ainda, um papel relevante nos âmbitos do viver e conviver das PVHAs por 

se tratar de, epistemologicamente falando, um conhecimento crítico e, ouso dizer, criativo 

porque busca sem a intenção de distribuir receitas, orientar ações que, guiem os profissionais 

da Educação Física para atuação nas áreas da saúde e educação, pautada numa formação 

humanizada, numa perspectiva de cultura de movimento, que aponta para a importância do 

resgate do corpo, enquanto forma do homem ser e estar no mundo e com o mundo.  

No processo de construção desse estudo, foram considerados os seguintes 

pressupostos que perpassarão os princípios básicos para elaboração do referencial teórico, 

bem como a apresentação e a análise dos dados da pesquisa: 

  

 Corporeidade: como fenômeno que nos possibilita a condição de ser e estar no 

mundo num espaço/tempo que se concretiza no corpo. (NOBREGA, 2005);  

 Autoformação: como um meio, um espaço próprio, que oferece ao sujeito uma 

distância mínima que lhe permite tornar-se e ver-se como objeto específico entre os 

outros objetos, diferenciar-se deles, refletir-se, emancipar-se e autonomizar-se 

(PINEAU, 1988);  

  Autocuidado: como ações que potencializem os cuidados individuais em seu próprio 

benefício sejam estes éticos ou estéticos, não apenas pela realização de competências e 

tarefas técnicas, mas inclui a construção dos projetos de vida de quem quer ser 

cuidado. (AYRES, 2004);  

  Imagem Corporal: como experiência que vivemos a cada instante nunca é 

verdadeiramente unilateral. Ela busca a diversidade de seus aspectos e emaranha-se às 

imagens alheias.  É então, definida a partir das interferências sociais que sofremos e 

dos hábitos que criamos, moldando nosso aspecto de existir como seres corporais 

(SCHILDER, 1994). 

 Práticas Corporais: como vivência corporal que se caracteriza por sua 

multirreferencialidade na ciência contemporânea das atividades físicas, que amplia a 

compreensão relativa ao se-movimentar humano, visando promover e incentivar a 

capacidade de enfrentamento criativo das demandas e necessidade individuais. 

(SOARES, 2005; SILVA; DAMIANI, 2005). 
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Com um novo olhar da pesquisadora sobre o objeto de estudo, a escolha do designer 

metodológico desse estudo, tinha que ser coerente com o objeto a ser estudado a fim de 

possibilitar uma leitura das entrelinhas que permeia a realidade a ser esmiuçada, pela 

complexidade e imprevisibilidade do cotidiano desses indivíduos, principalmente, no campo 

das descobertas científicas que, por vezes, nos deixam perplexos e inertes.  

Considerando que a escolha metodológica para a realização de uma pesquisa pode 

demonstrar como o pesquisador tenta explicar determinado fenômeno e, pelos caminhos 

eleitos para fazer-se a explicação, reconhecer a compreensão do método usado e a coerência na 

aplicabilidade deste para o alcance dos objetivos, a escolha de uma metodologia de pesquisa se 

justifica e estabelece à medida que, por seu intermédio, obtenha-se a aproximação de um 

objeto através de iluminação de um ou de alguns dos seus aspectos, aproximação esta que 

viabiliza a melhor apreensão da realidade estudada, produzindo inclusive um conhecimento 

capaz de transformá-la (BOTTI, 2009). 

De acordo com Moraes (2008), tão importante quanto à escolha do método, bem como 

de uma combinação entre eles, é perceber que todo problema de pesquisa reflete um contexto 

epistemológico e uma compreensão de natureza ontológica da realidade estudada. No entanto, 

a opção por métodos e instrumentos metodológicos não é aleatória; depende de uma série de 

elementos e circunstâncias: dos sujeitos e objetivos principais, das fontes de custeio e retorno 

do investimento, das condições materiais de realização, etc. Todavia, o que fundamenta 

qualquer pesquisa social é uma teoria filosófica e a ideologia que, intrinsecamente, ela carrega; 

não há pesquisadores nem pesquisas sociais neutras (RIBEIRO, 2008). 

Ao considerar os aspectos que caracterizam esta pesquisa e levando em consideração a 

necessidade de contato direto e prolongado do pesquisador com o objeto de estudo, a 

preocupação em enfatizar o processo independente do produto e o foco centrado na 

perspectiva do fenômeno estudo, é possível classificá-la como uma proposta metodológica de 

abordagem qualitativa. Autores de diferentes tendências intelectuais e de diferentes campos de 

conhecimento a utilizam conferindo-lhe determinadas especificidades metodológicas, de 

acordo com o problema de investigação e tradições predominantes das respectivas áreas de 

estudo. Na atualidade, a pesquisa qualitativa recobre um campo transdisciplinar que envolve as 

ciências humanas e sociais, adotando multimétodos de investigação, a procura tanto de 

encontrar sentido para o fenômeno estudado, quanto para interpretar os significados que são 

dados a ele (CHIZZOTTI, 2003). 

 A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser 

quantificado, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações e atitudes, 
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correspondendo a um espaço mais profundo das relações e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis e, portanto, requer tanto de investigadores como 

dos autores sociais envolvidos, abertura, flexibilidade, capacidade de observação e interação 

como atitudes fundamentais. Sendo possível haver a correção e readaptação dos instrumentos 

utilizados durante todo trabalho de campo e envolve a descrição de dados obtidos pelo 

pesquisador através do contato direto com a situação estudada, enfatizando mais o processo 

do que o produto e se preocupando em retratar a perspectiva dos participantes diante dos fatos 

que envolvem o contexto social (MINAYO, 2000). 

Portanto, partindo do entendimento de que no âmbito da pesquisa qualitativa existe 

uma atividade situada que localiza o observador no mundo, sendo constituída por um conjunto 

de interpretação de práticas materiais que tornam o mundo visível, para o presente estudo nos 

apropriamos da abordagem das Histórias de Vida, a partir de experiências formativas que, 

segundo Cecília Warschauer na apresentação à edição brasileira da obra experiências de Vida e 

Formação de Marie-Christine Josso (2004), possibilita conhecer os próprios recursos e 

fragilidades, assim como desenvolver uma sensibilidade biográfica em relação às pessoas de 

que se ocupam, podendo melhor compreender suas situações de vida, acolhê-las como pessoas 

que têm uma história e não dificuldades, doenças ou problemas. Ao contrário, pressupõe a 

integração dialética entre o sujeito e sua existência; entre fatos e valores; entre pensamento e 

ação; e entre pesquisador e pesquisado. Trata-se de uma forma de pesquisa na qual há uma 

dialética que articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a 

racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação.  

 Isto porque, nesse tipo de pesquisa os atores deixam de ser, simplesmente, objeto de 

observação, explicação ou interpretação, e tornam-se parte integrante da pesquisa, de sua 

concepção, de seu desenrolar, de sua redação e de seu acompanhamento, tornando-se capazes 

de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular 

sob a forma de ação transformadora. Não se trata de psicologia individual, e também não se 

adequando a enfoques macrossociais, o que se aplica, perfeitamente, a nosso trabalho. 

No entanto, nenhum aspecto estrutural do fenômeno investigado pode ficar 

desconhecido e, para analisá-lo, às vezes se faz necessária a adoção de outros enfoques 

metodológicos mais abrangentes, pois de acordo com Rivero (2010), os fenômenos humanos 

e sociais por sua complexidade distanciam-se das características dos fenômenos físicos e 

biológicos, o que justifica a busca de uma maior e mais ampla flexibilidade metodológica. Por 

essa razão, neste trabalho procuramos suporte para a análise dos achados na abordagem 

fenomenológica. 
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 Ao utilizarmos a fenomenologia de Merleau-Ponty(1994), como ferramenta crítica de 

revelação do mundo das pesquisadas, a partir da perspectiva de múltiplos contornos, 

procuramos buscar o significado da experiência vivida por estas mulheres em vez de buscar a 

essência, evitando dessa forma  o pensamento de sobrevoo na forma de uma suposta 

neutralidade científica. Os pressupostos metodológicos incluíram instrumentos que 

priorizaram a experiência, a utilização de variáveis descritivas e a hipótese como 

desconfiança, compreendendo esta metodologia como intimista, prestando-se, portanto, ao 

uso de vinhetas ou trechos das falas. 

Participaram do estudo 05(cinco) mulheres vivendo com AIDS, que fazem parte do 

Projeto de Extensão Pró-saúde e Atividade Física do Departamento de Educação Física (DEF) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São mulheres adultas, na faixa etária entre 

30 e 60 anos, que recebem atendimento clínico no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), 

referência em doenças infectocontagiosas em nosso Estado do Rio Grande do Norte, com 

tempo entre a infecção pelo HIV e acometimento mais agudo da doença variando entre 15 e 

20 anos.  

Gostaríamos de ressaltar que, embora o Projeto atenda a indivíduos de ambos os 

sexos, asseguramo-nos do voluntariado para a participação, já que o estudo teria uma duração 

relativamente longa, por se utilizar técnicas de coleta de dados diversas, que exigiam 

comprometimento e dedicação, e um acordo mútuo entre pesquisador e pesquisados, a fim de 

permitir àquele uma leitura do fenômeno estudado. Ressalvamos também que iniciamos o 

estudo com um grupo 07(sete) mulheres e, por motivos de ordem pessoal duas das voluntárias 

se afastaram, não só do estudo como também do Projeto e, portanto, terminamos a pesquisa 

com 05(cinco) participantes, abaixo apresentadas conforme elas mesmas, como rabiscos de si: 

 

 MARY
20

: mulher, branca, solteira, 42 anos, evangélica, ensino médio completo, há 

cinco anos no projeto. “Sou muito introspectiva e doença e a medicação causaram grandes 

perdas, principalmente, no meu corpo, não conseguia me aceitar nem reconhecer.” 

 

 CRIS, mulher, 38 anos, negra, mãe de uma filha, casada, trabalhadora autônoma, 

ensino médio completo, no projeto há quatro anos. Muito extrovertida. “Na época do 

diagnóstico me senti meio que suspensa no ar, estava grávida, resolvi ter minha filha, só 

                                                           
20

 Todos os nomes utilizados são cognomes que foram adotados pelas próprias participantes.  
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pensava em morrer e não ver minha menina crescer. Não tive muito tempo de pensar na 

doença só queria criar minha filha e aproveitar o máximo de tempo com ela”. 

 

 SOL, mulher, branca, 50 anos, três filhos, no projeto há 03 anos. “Depois do 

diagnóstico comecei a pensar na minha vida, não fiz dele o principio de vida, comecei a 

prestar atenção em mim, aquilo tudo me incomodava”. 

  

 ZIL, mulher, branca, solteira, evangélica, 50 anos, dois filhos, ensino médio 

incompleto, no projeto há três anos e meio. Tímida. “A descoberta me deixou desnorteada, 

com medo da morte, queria correr contra o tempo por causa dos filhos, viver cada dia como 

se fosse último, iniciei a medicação imediatamente após a descoberta do diagnóstico. Os 

efeitos no corpo foram devastadores, comecei a ficar complexada”.   

 

 LOU, mulher, morena, 55anos, três filhos, ensino fundamental, diagnosticada após 

histerectomia, no projeto há dois anos. Muito calada. “Os primeiros dias foram muito ruins, 

os medos eram muitos até de infectar os meus filhos, muito choro, tive todo apoio de meu 

namorado (ele também estava infectado e ainda não sabia). Comecei o tratamento logo em 

seguida, estava apavorada, fiquei internada várias vezes. Tive apoio da família. Com a 

medicação, senti muito enjoo, meu corpo começou a mudar, comei a afinar pra baixo e 

alargar pra cima, as veias começaram a ficar salientes. As pessoas começaram a comentar, 

isso me incomodava, procurava usar roupas folgadas para me esconder. Deixei de me 

relacionar afetivamente com medo de rejeição”.  

Descrever essas mulheres implica falar de pessoas que, em uma fração de segundos, a 

do diagnóstico em uma folha de papel, tiveram suas vidas viradas às avessas. De mulheres 

que tiveram que lutar com um vírus mais poderoso que o HIV, aquele que além das sequelas 

no corpo, atinge a alma, o preconceito. Preconceito esse que por muito tempo e, ainda hoje, 

permeia o mundo das PVHAs. 

 É falar de mulheres de coragem, que enfrentaram a doença e o preconceito, depois de 

um tempo de medo, clausura e reflexões, porém a despeito de todo esse quadro devastador, 

sentiram a necessidade de aprender uma nova forma de viver como sujeito possuidor de 

desejos, sonhos e aspirações, permeadas de inquietações frente a esse novo cotidiano que não 
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lhe peculiar, mas nasce da urgência da descoberta da doença, e se acomoda na realidade posta 

e controversa que alimenta o seu dia-a-dia, onde respeito, amor e perdão são fundamentais
21

. 

O trabalho de campo teve uma duração investigativa de 02(dois) anos e os encontros 

no Laboratório Vivencial
22

 foram distribuídos em quatro dias semanais, sendo dois dias 

destinados à musculação e outros dois dias divididos nas práticas de consciência corporal e 

atividades aquáticas e/ou em contato com a natureza, com um tempo de vivência variando 

entre 60 e 90 minutos, a depender da atividade desenvolvida.  

 Além dos encontros vivenciais, utilizamos como instrumento de coleta de dados o de 

Diário de Bordo, a Entrevista semiestruturada, que, a posteriori, determinaram a análise e 

discussão dos dados do referido estudo.  O Desenho da Figura Humana (DFH) foi utilizada 

como ferramenta de suporte para o estudo da imagem corporal. 

A adoção do Diário de Bordo
23

, no qual cada sujeito fez seus registros, ao término de 

cada encontro, segundo Franco (2005), é de suma importância por revelar nuances que muitas 

vezes passam despercebidas pelo pesquisador, tendo também como finalidade sistematizar as 

impressões vivenciais e simbólicas de cada um dos pesquisado, seus sentimentos e emoções, 

em busca de entender o vivido, o sentido, o compreendido e o modificado.  

Para justificar a utilização da entrevista semiestruturada, recorremos a Bogdan, Biklen 

(1994, p.134), os quais afirmam que a mesma “é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. Para a realização das 

entrevistas os encontros entre o pesquisador e os indivíduos da pesquisa ocorreram de forma 

presencial e, em conformidade com o termo de consentimento assinado.  

As entrevistas foram captadas por meio de gravação em áudio, posteriormente 

transcritas na integra, transformadas em texto escrito, que facilitou a análise, interpretação. 

Alguns fragmentos foram utilizados no discorrer do texto, a fim de estabelecer uma 

interlocução com os teóricos que dão aporte ao nosso estudo. A intenção de usar essa forma 

de entrevista foi no sentido de propiciar aos sujeitos investigados a reflexão centrada no 

momento presente como uma forma de experienciar o que foi vivido desde a descoberta do 

diagnóstico, as implicações daí advindas, passando pelas reações familiares, o inicio da 
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 Nos Apêndices, encontra-se um pouco a história de vida de cada uma delas. 
22

 Denominamos o nosso campo de pesquisa de Laboratório Vivencial, por entendermos que todas as atividades 

ali desenvolvidas foram permeadas de subjetividades, intencionalidades, de encontro com o corpo sensível, ou 

seja, uma incidência de um processo reflexivo sobre os saberes/fazeres das práticas corporais. 
23

 A capa de nosso trabalho traz as imagens desses diários, que foram confeccionados pela pesquisadora. 
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terapia medicamentosa, as relações com as reações adversas dessa medicação, as relações 

interpessoal e intrapessoal, entre outras questões que surgiram no desenrolar das entrevistas. 

O Desenho da Figura Humana
24

 tem sido usado como instrumento para análises 

projetivas no campo da psicologia, seja em pesquisas ou por profissionais em clinicas 

especializadas. Segundo Melo (1998), as imagens contidas no DFH são representações 

mentais que os indivíduos, ao longo dos anos, estrutura sobre seu próprio corpo.  No nosso 

trabalho adotamos o DFH como elemento facilitador da análise da imagem que essas 

mulheres tinham de si em duas situações especificas: antes e depois de entrarem nas vivencias 

com práticas corporais.  

Recorremos também à utilização de imagens, gravações em áudio e filmagem de 

algumas vivências experienciadas pelo grupo pesquisado. O processo de observação desse 

material, a posteriore, possibilitou uma observação mais detalhada, o que em alguns casos foi 

dificultada pela participação direta do pesquisado no campo de pesquisa, e contribuíram de 

forma significativa para a análise e compreensão do fenômeno situado. 

A construção dos dados teve início em Abril de 2010, no entanto, os registros só 

começaram a partir de novembro do mesmo ano, após um período longo de ajuste das 

atividades a serem trabalhadas. Algumas interrupções das vivências presenciais ocorreram ao 

longo desse tempo, pela necessidade de algum distanciamento do pesquisador para uma 

analise mais aprofundada do trabalho que vinha sendo desenvolvido.  

As vivências presenciais aconteceram na sala de musculação, na Sala de Dança e Sala 

02 do Departamento de Atividades Desportivas(DAD) da UFRN e piscina semiolímpica do 

DEF/UFRN, na praia de Ponta Negra e no Parque das Dunas em Natal/RN.  Os ambientes 

foram cuidadosamente visitados e preparados para possibilitar aos participantes um ambiente 

acolhedor com o intuito de se sentirem aceitos e livres para experienciar em plenitude todas as 

vivências ofertadas, com exceção dos ambientes naturais que foram experimentados como se 

apresentavam.  

Para as sessões de musculação levamos em consideração a individualidade biológica e 

as necessidades apresentadas mediante a realização das avaliações físicas, baseadas na 

perimetria e dobras cutâneas corporais, realizadas a cada quatro meses. Adotamos o 

treinamento concorrente que consiste no agrupamento de exercícios resistidos e aeróbicos em 

uma mesma sessão de treino. As sessões eram realizadas duas vezes por semana em dias 

intercalados. 
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 A técnica utilizada para aplicação do DFH será delineada mais a frente no trabalho. 
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Para as atividades aquáticas e em contato com a natureza, realizadas uma vez por 

semana, adotamos o viés lúdico, não como contraponto a seriedade ao treinamento, mas por 

entendermos que a ludicidade é inerente ao humano, sendo promotora de aprendizagens mais 

prazerosas. As atividades foram compostas de jogos, caminhadas, atividades de relaxamento, 

entre outras.   

As atividades de consciência corporal, também realizadas foram respaldados nos dos 

trabalhos de Feldenkrais(1977) e da Eutonia de Alexander(1984), que  surgem a partir do 

trabalho com terapia, mas em nosso estudo procuramos utiliza, na esteira de Claro(1995),  

adaptando-os como processo educacional. 

A presente tese foi organiza-se em cinco capítulos, assim estruturados: 

No primeiro capitulo delineia a importância da educação e da Educação Física, 

chamando a atenção para o corpo como vetor fundante de todo processo educativo, inclusivo, 

permanente e autoformativo. Processo autoformativo que,  com base nas reflexões de sua 

praxis, requer o desenvolvimento de um pensar crítico e transformador, permitindo desvelar a 

realidade e propor ações  que levem o indivíduo a sua autonomia e emancipação. Capaz de 

propor e opinar nas decisões sobre o cuidar de si,  visando uma reapropriação de si como 

corporeidade, única e dotada de expressão, sentimentos, criatividade e prazer.  

No segundo capítulo mergulhamos no mundo da história das práticas corporais, 

fazendo uma interlocução com os estudos atuais que tratam do fenômeno estudo, bem como 

chamando atenção para as mesmas como caminho para o autocuidado, tentando traçar um 

referencial teórico-epistemológico que venha estimular o desenvolvimento de ações 

diferenciadas no contexto pesquisado. Assim embasados, entender as vivencias das práticas 

corporais desenvolvidas nesse estudo, como possibilidade de reconhecimento do lugar que 

cada sujeito ocupa no universo como unidade complexa.  

No Terceiro capítulo discute-se sobre corpo e  imagem corporal a partir da percepção 

do corpo como palco do existir humano,  fazendo interface com o tema que dá fôlego ao 

estudo, os corpos marcados das atrizes sociais da nossa pesquisa. Congrega ainda a análise e 

discussão dos os achados a partir do DFH, na busca de compreender o fenômeno investigado 

e afirmar a tese defendida.  

  Por ultimo, o quarto capítulo, serviu para tessitura das considerações finais acerca do 

estudo desenvolvido. 

Assim posto, a presente tese buscou explicitar e compreender as implicações das 

práticas corporais no mundo-vida de mulheres vivendo com HIV e AIDS e, assim, oferecer 

subsídios que incentivem a reflexão e a busca de concepções que possam dar sentido a 
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atuação dos profissionais de Educação Física para explorar toda a originalidade e 

variabilidade das práticas corporais, em contextos especiais, seja na área da saúde ou da 

educação, em busca de saberes/fazeres que possibilitem a formação de indivíduos cônscios de 

sua corporeidade e de seu papel no mundo. 

Agora, lanço um convite a você leitor: mergulhar comigo nesse jogo, que vos 

apresento, a fim de empreendermos uma viagem da qual possamos sair imbuídos da certeza 

de que o que importa em qualquer atividade situada é entender as subjetividades que dela 

afloram. 
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 CAPITULO I 

 DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO FÍSICA: INTERLOCUÇÕES POSSÍVEIS 

E NECESSÁRIAS  
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1.1 DA EDUCAÇÃO: DESCOBRINDO O FLUXO PARA UMA AUTOFORMAÇÃO 

ESCRITA NO CORPO. 

 

A história nos revela que a educação não é um destino, mas uma construção social, 

revelando-se constituída pelo encontro de diversas ciências e, portanto, como saber 

interdisciplinar que entrelaça sua história com outros saberes, sobretudo, os saberes das 

ciências humanas da qual é tributária e síntese. A educação entendida como fenômeno 

essencialmente político, impregnada de ideologia, nega a neutralidade. Delinea-se, deste 

modo, como saber e como práxis insubstituível e cada vez mais central, destinada a um 

indivíduo ativo, liberado de vínculos e de ordens, posto que se torna artífice de si e do mundo 

em que vive. 

 Reconhece-se assim, a educação como parte orgânica do processo da sociedade em 

seu conjunto e como área de conhecimento multirreferenciada, que nos permite navegar por 

temas diversos e lançarmos pontes que permitem a profusão de achados e interpretações 

ontológicas e epistemológicas tão paradoxais que, não podendo ser medidas nem pesados, 

precisam ser desveladas, interpretados, a fim de possibilitar a compreensão de processos 

dinâmicos que se manifestam e se expandem a partir das imagens do mundo na consciência 

do homem. Como também libera a construção de saberes/fazeres que, de forma ardilosa, nos 

leva a conjecturar as certezas que permeiam nosso mundo. 

De um modo aberto e consciente da riqueza e complexidade de seu campo de atuação 

e da sua variedade e articulações de métodos e instrumentos que podem ser usado para 

desenvolvê-la, a educação perde qualquer caráter dogmático, invariante e se torna vetor de 

transformações históricas que lhe permite ligar-se a outros campos de atuação sem se tornar 

subserviente, caminhando para uma nova identidade plural, dialética e crítica, por solicitação 

de uma sociedade em profunda transformação dinâmica e conflituosa. Destarte novas 

apreensões emergem nas diferenças, numa dinâmica da espiral de pensamentos que alargam 

saberes e apontam para outros fazeres, que implica em ir além das teorizações, já que 

pressupõe tecer argumentos e relações entre os fenômenos que precisam ser ou não 

compreendidos. 

Sem abandonar a paixão pelo homem, pelo seu resgate e plena realização, a educação 

vem sendo impingida a operar em torno do exercício de uma identidade crítica, desejosa, ética 

e “capaz de ajudar o sujeito a aprender a aprender, a conhecer como se aprende e a 

viver/conviver na mudança para que ele possa sobreviver às incertezas e ao inesperado, sem 

ficar à deriva em pleno mar revolto” (MORAES, 2003, p.27), tendo como propósito o 



38 

desenvolvimento de personalidades autenticamente humanas, ainda que tenha que adaptar-se 

a condições profundamente novas. Isto porque, a falta de flexibilidade estrutural gera tensões, 

rigidez interna e deterioração das relações, dificultando a realização de diferentes processos 

que envolvam o binômio ensinar/aprender, que atenda as demandas de um mundo que 

funciona em redes.  

De acordo com Freire (1996) o processo de ensinancia e aprendencia25 está atrelado a 

três postulados específicos, que dizem respeito a não existência de docência sem discência, ao 

processo de ensinar como especificidade humana e ao entendimento de ensinar não como 

transferência de conhecimento, porem como possibilidade de construção do conhecimento 

que levem a autonomia do ser aprendente. 

 Sendo necessário para tanto, a assunção de que a educação como uma prática 

especificamente humana requer dos sujeitos envolvidos a defesa e a prática de uma ética 

universal do ser humano. Comenta o autor “não podemos nos assumir como sujeitos da 

procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser 

assumindo-nos como sujeitos éticos” (FREIRE, 1996, p.17). Assim percebida, a educação se 

torna um dos principais eixos de estruturação de novos laços sociais.  

Neste contexto, destacamos a compreensão de educação como ato de produzir, fazer e 

construir, a partir do qual o próprio construtor habita o construído e lhe dá sentido. Este é um 

entendimento que irá se configurar como a estrutura energética primordial para que esta 

construção se faça com originalidade. Somente vivenciando esta dinâmica, o educador será 

capaz de tomar para si o desfio da construção de uma educação mais humanizada. 

 Afirmamos o acima exposto baseados na Teoria Autopoiética
26

, que entende a  

cognição como o processo de conhecer, pois difere significativamente da concepção de 

pensar, raciocinar e medir, por envolver percepção, emoção e ação, elementos fundamentais 

constitutivos da dinâmica da vida. A esse fenômeno, Maturana e Varela (2001) deram o nome 

de acoplamento estrutural. Nesse sentido, indivíduo e meio são flexíveis às mudanças 

estruturais mutuamente, ou seja, "uma constrói a outra e por ela é construída numa dinâmica 

circular"(MATURANA, VARELA, 2001, p. 14). Nesse contínuo fluxo de mudanças, 

viabiliza-se o processo de aprendizagem.  

Destarte, a prática educativa exige uma forma de humanização que pretende a 

valorização de cada um dentro da diversidade, numa atitude flexível frente à complexidade da 
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 Ambos os termos são utilizado por Paulo Freire em, praticamente, toda sua obra, mas principalmente em A 

Pedagogia da Autonomia, onde o autor defende os postulados necessários para uma e processo educativo que 

promova a autonomia dos seus atores, seja eles aprendentes ou ensinantes. 
26

  Teoria criada por Maturana e Varela (2001) 
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realidade mundial, pelo resgate da identidade, voltada à consciência do exercício de sua 

cidadania, apontando para a necessidade de uma reforma do pensamento humano. Uma 

reforma que não dissolva o Ser, a existência e a vida, mas que os compreenda. Precisamos de 

mentes abertas, de escutas mais sensíveis e de corações mais amorosos, a fim de desenvolver 

pensamentos e ações que colaborem com a consciência humana (MORAES, 2008).  

 O argumento principal aqui exposto é respaldado na constatação de que a educação 

sempre privilegiou os saberes disciplinares, esquecendo-se de que uma educação plena deve 

ser permeada de vivências afetivas, corpóreas e psíquicas, desencadeando um estado de Ser e 

experiências estéticas e éticas singulares que repercutem na formação humana. Essa 

experiência profícua torna possível compreender que o fluxo que emana do entrelaçamento do 

ensinar/aprender não pode ser visualizado apenas como um processo educacional e sim um 

processo maior, vivido e sentido, que será tanto mais efetivo quando se perceber o sujeito 

como participe de sua própria educação. 

Segundo Freire (2005, p.68), “se o educador é o que sabe, se os educandos são os que 

nada sabem, cabe àquele, entregar, levar, transmitir o seu saber da natureza do fazer 

educacional”, ou seja, fazê-los pensar problematicamente, analisar, não só aquilo que se 

ensina, mas os comportamentos, as ideias, através de práticas refletidas e voluntárias por meio 

das quais os homens procurem se modificar em seu ser singular, o que certamente, refletirá no 

seu fazer enquanto ser de sociedade. Nesse contexto, é fundamental considerar o homem 

como sujeito aprendente.  

 Aprendente porque carregamos marcas indeléveis, potencialidades latentes, 

habilidades, conaturais, inteligências múltiplas. Dito de outro modo, ser aprendente é passar 

da incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a novas descobertas e a novas sínteses. 

Sabemos que todo conhecimento é gerado a partir da experiência do sujeito, de modo 

particular a partir de nuances do seu tocar, imaginar, sentir, cheirar, ver e olhar, ouvir, 

decodificar e apreender, que são elementos constituintes da natureza humana. Segundo 

Morton (2008, p. 20) “hoje, entretanto, à exceção de algumas sociedades tradicionais que 

resistem ao ritmo dos processos civilizatório do mundo contemporâneo, não se sabe mais o 

que é conhecer, nesse sentido mais pleno de recrutar a experiência vivida”. 

Essa teia assim urdida possibilita uma reflexão sobre os saberes que adquirimos ao 

longo da vida, e quão instigante e fértil é esse processo que, desde que vivido em plenitude, 

pode nos levar a uma abertura ao novo, a alimentar outros saberes, mais flexíveis em relação 

às necessidades e transformações do mundo e de nós mesmos, enquanto aprendentes.   
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Disto decorre que, como seres aprendentes aberto ao mundo com toda nossa vontade, 

força energia que brota de nossos corpos conscientes, a educação e, consequentemente, a 

cognição, não pode ser entendida como uma representação do mundo independente do sujeito, 

pois envolve a temporalidade do viver/conviver, afirmando sempre as subjetividades que 

delas participam. 

Todo aprendizado deve ser entendido como construção que parte da história de vida de 

cada um. Como metamorfose, transformação, diferindo de acumulo de conhecimento. Um 

processo recursivo e circular, tendo como base fundacional o processo de conhecer. Nesse 

sentido, segundo Moraes (2008, p.263): 

 

Precisamos, sim, perceber com maior nitidez a importância e a necessidade 

de examinar o eixo da aprendizagem e compreender a íntima relação 

existente entre cognição e vida, e entre processos de aprendizagem, 

conteúdos, contextos e circunstancias. 

 

 Em sua fenomenologia biológica do conhecimento humano, Maturana e Varela 

(2001), já confirmavam o caráter indissociável entre o que fazemos e as nossas experiências, 

revelando que todo e qualquer ato humano está intimamente ligado a um ou mais atos de 

nosso operar na linguagem. Para os autores conhecer é fazer e fazer é conhecer. Sobre as 

questões ontologias e epistemológicas relacionadas ao processo de conhecer, Moraes (2008, 

p.22) afirma ser necessário “[...] o rompimento com o paradigma reducionista, fragmentador 

do conhecimento e da realidade e a busca de novas explicações sobre a natureza da realidade 

e a natureza do que é cognoscível”, ou seja, da realidade a ser conhecida. 

 Chama-se, assim, a atenção para as relações lógicas entre aquele que conhece e aquilo 

que é conhecido, já que ambos são marcos de referencia que norteiam as ações do ser humano 

no processo de construção do conhecimento, como também para a importância da linguagem 

como facilitadora dos processos de troca de experiências e compartilhamento de 

conhecimento.  

Nesse caminhar, se faz necessário resgatar o corpo no processo de construção do 

conhecimento.  Do corpo como protagonista dos processos formativos do homem, marcado 

pela riqueza e heterogeneidade da historia de cada um, que não divide, mas ao contrário 

complementa. Sobre essa possibilidade de educação no e pelo corpo Soares (2005, p.110) 

afirma que, “os corpos são educados por toda realidade que os circunda, por todas as coisas 

com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços definidos e delimitados 

por atos de conhecimento”.  
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 Entretanto, apesar de o corpo, o movimento e a sensibilidade serem valorizados nos 

processos educativos que se desdobram ao longo da história da humanidade estes “ainda são 

considerados elementos acessório na formação do ser humano” (NÓBREGA, 2005, p.603). 

Não se trata de incluir o corpo na educação, posto que ele já faça parte dela, trata-se aqui de 

evidenciar, de ressignificar nosso papel no mundo como seres corporais e, a partir de então, 

reescrever no e pelo corpo nossas paisagens, sejam elas cognitivas, subjetivas ou sociais 

(NOBREGA, 2005). 

 Este entendimento está submetido hoje a uma profícua discussão que apontam para 

transformações irreversíveis sobre a percepção que os processos vitais, sejam eles cognitivo, 

naturais, sociais ou culturais, compreendem trajetórias e percursos que emergem de nossa 

corporeidade. Sintetizando, a vida tem uma intencionalidade de conhecimento que se efetiva a 

partir do e no corpo. Buscamos respaldo em Assmann (1998) para deixar mais claro o que 

tentamos defender. Afirma o autor que: 

 

Em qualquer ser vivo verifica-se uma unidade entre processos vitais e 

processo de aprendizagem. [...] Não há mais como separar o viver do 

aprender, que se desenvolvem como processo unificado. Por isso, para o ser 

humano, não aprender significa não sobreviver. Isso é verdade já no plano 

biofísico da corporeidade [...]. (ASSMANN, 1998, p.130). 
 

 

Nessa esteira de pensamento, faz-se necessário considerar todo ato educativo como 

processo corporalizado, atravessado de desejos e necessidades de corpos que se inflamam pela 

paixão, pelo prazer e pela busca do conhecimento. Isso porque, nenhum processo educativo 

pode se dá de forma alheada ao exercício da criticidade e sem o reconhecimento de valores 

das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da intenção. 

Diante desse contexto, chamamos a atenção para o papel delegado ao corpo nos 

diversos espaços educativos da sociedade. E, ao afirmar espaços educativos, buscamos 

respaldo em estudos que tem chamado à atenção dos pesquisadores em educação para a 

ampliação dos locais em que se realizam as práticas educativas. Espaços inclusivos das 

dimensões política e cívica que proporcionam novas realidades sociais, a partir das ações 

formadoras e transformadoras de seus participantes. 

 Atualmente elas transpõem o circuito das escolas, encaminhando-se de uma maneira 

mais decisiva para a ocupação de novos espaços socioculturais. Assmann (1998), comenta ser 

fundamental reconhecer que os processos cognitivos não estão restritos a escola ou aos 
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espaços laborais, podendo acontecer em vários contextos nos quais estão inseridos os seres 

aprendentes. Mesmo nesses espaços, o corpo tem sido negligenciado ou entendido apenas 

como instrumento a favor dos processos educativos e, nesse sentido, “há muitos desafios a 

serem superados, principalmente no que se refere à superação da instrumentalidade e à 

compreensão da corporeidade como princípio epistemológico capaz de ressignificar nossas 

paisagens cognitivas e alterar metas sociais e educativas” (NÓBREGA, 2005a, p.610). 

Para corroborar com o exposto recorremos aos relatos de duas participantes da 

pesquisa: 

  

Não gostei, foi uma aula muito sem valor, nem sei se serviu pra 

alguma coisa. O treino foi corrido e os exercícios mal feitos”  e mais 

adiante  “eu não estou muito satisfeita,  pois algo tem me deixado 

triste, o motivo das máquinas estarem quebradas[...]  é preciso que 

este problema seja visto e resolvido!!!! Espero não está magoando 

ninguém, mas preciso ser sincera, pois não aguento viver de 

aparências (Mary, 2011). 

 

Além das práticas corporais, esse projeto agora me proporciona 

registrar sentimentos. Muito bom. E ainda recebendo um instrumento 

personalizado (aqui ela se refere ao Diário de bordo), feito como 

muito carinho. Assim não me deixa outra alternativa a não ser 

cumprir a missão(Sol, 2011). 

 
 

Nesses pequenos fragmentos, observamos claramente o exercício da criticidade e o 

desabrochar da emoção, em forma de descontentamento e tristeza com o trabalho realizado, 

mas também de afetividade em forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Dar voz a 

essas mulheres passa então a ser um processo educativo comprometido com o diálogo, pois, 

ao criar condições favoráveis que permitam expressar os seus anseios, medos, imagens, 

dificuldades, atitudes, barreiras e sentimentos, possibilita a descubra de si mesmo como 

capazes de transformar seu olhar em relação à vida e a todos os contextos nela envolvidos, 

bem como fazê-las se perceberem capaz de viver plenamente a percepção criativa e critica do 

que é ser humano!  

Progridem, assim para a maturidade, para a autorealização e para a socialização, pois 

de acordo Freire (2005), se trata de abrir um caminho através do problema que lhes aflige, 

aproximando-as mais plenamente da verdade dos fatos, que as conduzirá a uma compreensão 

mais adequada de seus mundo-vida, assim, “temos de estar convencidos de que sua visão do 
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mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em 

que se constitui” (FREIRE, 2005, p.100). 

Abrir, no cotidiano das práticas educativas, um espaço para a subjetividade, a 

expressividade, o imaginário e o inconsciente, ou seja, um espaço no qual o corpo seja o 

mediador, trazendo uma nova vitalidade para o ambiente onde esses processos ocorrem, é 

entendê-los como processos autoformativos permanentes, onde se efetivam as paisagens da 

vida.   

Viver o cotidiano para as PVHAs pode ser uma experiência desgastante e exaustiva, 

inclusive porque ainda há um exagero aumentado em relação aos tabus que rondam esta 

síndrome, mas e, principalmente, pelo medo de se assumir soropositivo, que é uma das 

grandes batalhas a ser travada cotidianamente. Podemos constatar essa realidade a partir do 

depoimento de Mary (2012): 

 

Depois que entrei para a igreja, as amizades que eu tenho são de lá, 

mas ninguém lá sabe Todos me tratam muito bem porque ninguém 

sabe. Eu não sei se alguém soubesse mudaria o comportamento 

comigo, é o que eu penso, mas não posso garantir. 

 

Percebe-se, nas entrelinhas da fala da participante, o medo que desabrocha de forma 

latente, a partir de um sentimento próprio e que tem ressonância no seu cotidiano, conferindo-

lhe papel principal no processo de construção de uma nova realidade, que lhe impõe a 

construção de uma nova epistemologia do sujeito. Nesse caso, a educação para o mais ser, da 

qual nos fala Freire (2005), potencializará o poder criador da pessoa, estimulando sua 

criticidade, em busca de nexos que predem uma realidade a outra.  Porque é ele que se 

exprime, é ele quem participa sempre, de uma maneira ou outra, da construção desse 

saberes/fazeres, pela sua observação e interação – mais ou menos forte – com a realidade a ser 

apreendida. Assim o afirmamos por compreendermos que: 

 

Em geral, a representação negativa elaborada socialmente, referente àqueles 

que vivem com o HIV/AIDS, são reforçadas pela linguagem e pelas 

metáforas usadas para falar e pensar sobre o HIV e AIDS. Esse processo 

aumenta o medo e, sobretudo, o isolamento das pessoas afetadas. Não 

obstante, o estigma é estendido à família e aos amigo (GOMES; SILVA; 

OLIVEIRA, 2011, p.5). 
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A partir dessa realidade, se fez necessário entender, os processos autoformativos 

dessas mulheres, desenrolados a partir das vivencias com as práticas corporais, como um 

espaço-tempo de ação e reflexão, a partir dos nutrientes culturais e axiológicos que operam 

não diluindo as diferenças, visando construir um novo posicionamento, ao contrário sustenta e 

dá suporte a um diálogo mais amplo e profundo a partir dos anseios e necessidades que 

alimentam o cotidiano de cada uma dessas pessoas. 

Nesse contexto, a autoformação se aproxima de uma epistemologia dos limites, do 

entre-dois, das zonas imprecisas situando-se nos limites ou além dos campos identificados 

Um aspecto relativo aos processos autoformativos, é que eles não se destinam a abarcar todo 

o conhecimento a respeito de um determinado assunto, ao contrario, se encaminha para um 

saber que não se fecha sobre si mesmo e que instiga o ser a continuar sempre buscando.  

A ideia de autoformação tem uma base teórica de referência no pensamento de Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778), principalmente, na teoria dos três mestres: a natureza, os 

homens e as coisas. O plano de formação proposto pelo estudioso é, portanto, o do homem 

natural que subordina as lições dos homens e das coisas ao seu próprio desenvolvimento. 

Vemos aí a prioridade dada àquele que aprende e não àqueles que pretendem lhe ensinar. 

Logo, a autoformação como processo educativo, se efetua ao longo da vida, sendo uma busca 

consciente que conduz ao encontro, em seu caminho de vida, de abordagens transpessoais 

para compreendê-las e poder fazer escolhas que tenham sentido (COUCEIRO, 1992).  

Atualmente, de acordo Warschauer (2004), podemos identificar cinco correntes 

diversas de autoformação, que se aproximam entre si pelo fato de significarem "aprender por 

si mesmo" e representarem a inversão de perspectiva que prioriza o papel do aprendente. Em 

nosso trabalho, nos apropriaremos da autoformação existencial defendida por Gaston Pineau, 

que diz respeito à "formação de si por si", caracterizada pela pessoa e seu poder de formação. 

Infere o autor que: 

 

A autoformação nas suas fases últimas corresponde a uma dupla apropriação 

do poder de formação; é tomar em mãos este poder - tonar-se sujeito. Mas é 

também aplicá-lo a si mesmo: tonar-se objeto de formação para si mesmo. 

Esta dupla operação desdobra o indivíduo num sujeito e num objeto de um 

tipo muito particular, que podemos denominar de autorreferencial. Este 

desdobramento alarga, clarifica e aumenta as capacidades de autonomização 

do interstício, do intervalo, da interface entre a hetero e a ecoformação que é, 

a princípio, o indivíduo (PINEAU, 1998, p.77). 
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Nessa concepção, a autoformação atravessa o conjunto dos meios de vida do sujeito e 

dura toda sua existência, como processo educativo permanente. Em outras palavras, o autor 

supracitado, considera a autoformação como apropriação completa do poder da sua própria 

formação. Reconhecendo que, nesse processo, cada pessoa é chamada a ser simultaneamente 

sujeito e objeto da própria formação. Nesse contexto a autoformação ultrapassa os quadros 

sociais de vida, ou seja, extravasa as estratificações sociais e educativas tradicionais, passando 

a ser a expressão de um processo de antropogênese. Em tal processo, nos diz o autor que: 

 

Cria-se um meio, um espaço próprio, que oferece ao sujeito uma distância 

mínima que lhe permite tornar-se e ver-se como objeto específico entre os 

outros objetos, diferenciar-se deles, refletir-se, emancipar-se e autonomizar-

se: numa palavra, autoformar-se (PINEAU, 2008, p.6).  

 

 Compreender e trabalhar os processos autoformativos na realidade a qual nos 

dispusemos pesquisar, a partir dos relatos contidos nos Diários de Bordo, das entrevistas e da 

observação das vivências, nos levou a um entendimento que os processos autoformativos 

dessas mulheres aconteceram a partir dos seus afetos e interesses que, em nosso caso, assume 

os reflexos da singularidade e da experiencialidade dos saberes que estão transfigurados em 

seus atos e atitudes.  

A resolução dos problemas que surgem ao longo da vida do homem, não depende de 

adaptação ou modificação de sua relação com o meio em que vive, mas de modificações em 

seu modo de ser, da invenção de estruturas interiores novas, da introdução axiomática dos 

problemas vitais. 

Para mais ilustrar esse processo tomamos o relato de Zil (2011) nos diz “ainda preciso 

vencer muita coisa, muito obstáculos e essas atividades de um modo geral, e a amizade com o 

grupo tem feito uma grande diferença em minha vida [...], fico tão feliz em fazer coisas que 

não fazia antes”. 

No relato da participante, surge um entendimento que as atividades desenvolvidas 

servem como mola propulsora para que outras aprendizagens aconteçam, inclusive, 

despertando na mesma a percepção de suas limitações e de obstáculos a serem vencidos nessa 

sua caminhada enquanto ser aprendente e, nesse contexto, sempre será um processo 

autoformativo, pois surge da vontade dela de continuar aprendendo. Enfatiza ainda o valor das 

relações interpessoais que se estabeleceram, como um outro elemento facilitador e afetador 

dessas mesmas aprendizagens. Assim a sua realidade como aprendente não é mais só sua, ela 
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se complementa e se funde na realidade do outro, criando outras possibilidades de ação e 

atuação. 

A essa interação eu/outro como fator de desenvolvimento pessoal, Pierrakos (1990), 

denomina de mutualidade e “significa que os diferentes aspectos da pessoa se fundem num 

todo abrangente. Abrem-se uns aos outros, criando uma nova entidade na incorporação e no 

contato” (PIERRAKOS, 1990, p.225). Obtém-se, assim a mais alta realização individual, num 

movimento continuo e expansivo de um ser para outro ser, que instiga o ser aprendente a 

criar, a se transformar, a adentrar um percurso colorido de imprevisibilidades e surpresas. 

Nesse processo autoformativo prenhe de sentidos e intencionalidades que se 

interpenetram, se destaca a importância da redescoberta do eu como presença no mundo e da 

nossa intrínseca participação na co-criação de nossa realidade. Não cabendo mais, nesse caso, 

qualquer discurso que negue ou negligencie o papel do outro e do todos nos referidos 

processos. Este tipo de percepção implica, necessariamente, uma transformação da relação 

com o eu próprio, impulsionada pelo amor, sem restrições, com consciência, objetivando o 

desenvolvimento de habilidades cheias de significados expressivos e ressonantes.   

Nesse diálogo, entendemos que autoformação pressupõe estar aberto para uma visão 

que conduz a uma mudança de atitude frente às questões existenciais, a começar pelas 

relações interpessoais e familiares, mas, sobretudo intrapessoais. É o que Nicolescu (1999, p. 

153), denomina de transhumanismo, ou seja, “forma de humanismo que oferece, a cada ser 

humano, a capacidade máxima de desenvolvimento cultural e espiritual”. Nesse contexto, a 

realidade passa a ser não apenas multidimensional, já que há, de certa maneira, um imperativo 

de transgressão porque se trata ao mesmo tempo de delimitar as fronteiras e de ousar rompê-

las, abrindo-se à multirreferencialidade.  

É a tomada de consciência do homem em relação ao mundo e a realidade, bem como 

sua atuação reflexiva e harmônica neste contexto, ou seja, o conhecimento do universo 

exterior em harmonia com o autoconhecimento. Para tanto, se faz necessário transgredir, 

abrindo um espaço ilimitado de liberdade, de conhecimento, de tolerância e de amor 

(NICOLESCU, 1999). 

Esse movimento de tomada de consciência e de tomada de poder da pessoa sobre sua 

formação parece ser à base de uma definição conceitual da autoformação.  Para tal se faz 

necessário uma renovação permanente de saberes/fazeres em cujo campo a curiosidade se 

inquieta e, nesse caso, o exercício da curiosidade é fundamental. É ela que faz perguntar, 

conhecer, atuar e reconhecer. Ela convoca à imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade 

de conjecturar, de comparar e decidir. Impõe a quebra de barreiras de difícil superação 
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(econômicas, sociais, políticas, culturais, ideologias, etc.), para o cumprimento de nossa tarefa 

histórica de nos tomarmos homens (NICOLESCU, 1999). 

 Nesse sentido, a autoformação, se põe como algo inovador, possibilitando 

aprendizagem no próprio percurso, numa busca das trajetórias pessoais que proporcionam 

permanente interação. São, portanto, escolhas conscientes do saber viver que engendram 

outras visões de mundo e de existencialidade. Não é processo 

isolado/egoformático/individualista, mas processo atemporal de competência do sujeito, 

sendo também uma exigência e possibilidade da sociedade do nosso tempo (PINEAU, 2008). 

  Ao reconhecer que a globalidade da vida, com a multiplicidade de experiências e de 

vivências que a atravessam é o lugar privilegiado da autoformação, consideramos 

fundamental romper com a dicotomia espaço-tempo formativo/espaço-tempo não formativo e 

considerar o tempo permanente como potencialmente formador, sendo cada vez mais 

pertinente considerar a autoformação como um dos processos de formação mais adequados a 

fase adulta da vida. 

 Esta compreensão se torna ainda mais relevante, no universo da pesquisa, tendo em 

vista todas as consequências que decorrem e afetam a quem vive e convive com a AIDS 

(SILVA, 2011). Vejamos o que nos diz uma das participantes sobre o papel do Projeto em sua 

vida: 

 

O projeto com práticas corporais abriu meus horizontes, tenho muita 

vontade de viajar, conhecer outras pessoas. Me sinto mais  

responsável, diferente, tenho mais animo para fazer as coisa, melhor, 

bem melhor do que antes(Mary, 2012). 

 

 

Percebe-se pelos fragmentos retirados das entrevistas com essa participante que os 

tempos formadores deixam de ser apenas os atribuídos às formações instituídas para tornarem 

em tempos que o sujeito dá a si próprio, fazendo brotar uma temporalidade pessoal, uma 

história. Esta temporalidade pessoal se estabelece e se conquista em interação com a 

temporalidade social e no contexto de um tempo universal, plataforma comum, normalmente 

linear e monocrónica, que precisa ser ultrapassado, pois segundo Bachelard (1988), o tempo 

pessoal é o tempo vertical sincronizador dos diferentes tempos que nos atravessam. Nesse 

caminhar, subjaz reconhecer que o tempo é policrónico, desdobrando-se numa pluralidade que 

pode mesmo ser conflituosa. 
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Em seus estudos Pineau (1998) identifica cinco linhas do tempo: o biológico, o físico, 

o social, o psicológico e o metafísico, a se distenderem como numa pauta musical onde se 

articulam sons, silêncios, pausas e acordes
27

. É da articulação destes tempos diferentes que o 

sujeito pode conquistar o seu tempo pessoal ou sua equação temporal pessoal, que se 

estabelece entre os diferentes tempos, que muitas vezes funcionam como pares opostos 

(tempo de solidão e tempo de contato social, de atividades físicas ou intelectuais, etc.), 

produzindo na vida, um tempo biográfico próprio. 

Cabe entender que, no caso de nossa participante, os processos autoformativos se 

transmutaram em processos vitais, construídos na mutualidade, sendo impulsionadores da 

assunção de posturas criticas e criativas, tendo como referência as necessidades individuais e 

os muitos espaço-temporalidades que com elas se imbricam, sendo um processo, 

dinamicamente, auto-organizativo. 

A fim de alargar o entendimento dos processos autoformativos de nossas participantes, 

observemos outras falas: 

 

Alguns movimentos ainda não experimentados mais uma vez me 

estimula a vencer desafios. Muito bom!!!!!(Sol, 2012). 

 

Eu não me canso de falar do bem que essas atividades têm feito na 

minha vida. Tem sido muito importante em todas as áreas da minha 

vida, cada dia, cada atividade é uma nova experiência, é um desafio 

vencido, e é prazeroso (Zil, 2012) 

 

Vislumbra-se, nos fragmentos das falas, uma apropriação critica situada e significante, 

uma lógica de construção de saberes/fazeres que subverta a lógica reprodutiva da formação. 

Inaugura-se, então uma perspectiva de educação que emerge do processo de 

autoconhecimento, que nasce da escuta dos sons e dos silêncios das singularidades ali 

envolvidas. Ressaltamos, mais uma vez a atemporalidade desse processo, pois é totalmente 

independente de marcações estanques e surgem às vezes sob forma de intuição que podem ser 

claras, rápidas, integrais e convincentes algumas vezes e, por outra, totalmente equivocada 

(HILMAN, 2001). 

                                                           
27 A concepção do tempo, aqui referida de modo muito breve, foi largamente apresentada e desenvolvida por 

Gaston Pineau em Seminário realizado no âmbito do Mestrado em Ciências de Educação da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Maio 1990. 
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Compreende-se, assim, os processos de autoformação como ações traçadas 

intersubjetivamente mediante as heterogeneidades da cultura na dinâmica das relações sociais. 

Vislumbra-se a educação que considera o local e o global, a parte e o todo, a imanência e a 

transcendência que são compreendidos como aspectos visceralmente interligados e 

complementares, onde ser humano e natureza coexistem(GALVANI, 2002).  

Entender, em nosso estudo, a educação como construção para a autonomia, implica 

reconhecer o enfoque na autoformação, a partir do qual podemos compreender que formar e 

formar-se no encontro, na discussão coletiva, na elaboração própria, na busca contínua do 

conhecimento, na experiência de sermos pessoas em interação, delineiam um modo de 

apropriar-se da própria história. Cada palmo trilhado é acompanhado de responsabilidade e 

nova angústia. Como se esse novo fazer tivesse como lei, inscrita na própria natureza, 

superar-se sempre, ou seja, “[...] a descoberta de nós mesmos em personagens diferentes de 

nós” (MORIN, 2007, p.19). Assim situada, a compreensão das coisas, do ambiente natural e 

do ambiente humano, torna-se elemento impulsionador “para compreender a si mesmo, para 

dar uma ou várias significações aos eventos, situações, atividades, relações nas quais ele está 

implicado ou empenhado” (JOSSO, 2010, p.201).  

 Ainda segundo Morin (2007), não é possível pensar a autoformação sem articular o 

acoplamento interativo pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva. A 

autoformação se declina então em três processos de retroação: retroação de si sobre si 

(subjetivação), retroação sobre o meio ambiente social (socialização) e retroação sobre o meio 

ambiente físico (ecologização). Lidar dialeticamente com as três esferas formativas propostas 

pelo autor permite construir novas formas de aproximação com o conhecimento, investindo 

em situações de aprendizagem que possibilite a conexão com suas próprias biografias 

(pessoais e profissionais) a partir da discussão e escuta dos pares (redes de colaboração).  

O processo de autoformação implica, em troca, uma concepção dinâmica e diferente, 

mais interrelacional, menos funcional e escolar. Além disso, a autoformação diz respeito a 

essa capacidade do sujeito para detectar, avaliar e decidir de que tipo de formação necessita e 

onde, como e quando pode desenvolvê-lo. Assim percebida, a autoformação não equivale a 

individualismo, independência, isolamento e desordem. Aqui tem o sentido de capacidade do 

sujeito para autogerir o seu projeto de vida em relação com os outros e com o seu ambiente, a 

partir de seus desejos e necessidades, mas para isso é indispensável sua participação e 

comprometimento.  

Esse processo inclui um conglomerado de dimensões, cognitivas e emocionais, 

individuais e coletivas, pessoais, materiais e culturais, críticas e valorativas das próprias 
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capacidades, habilidades, recursos e limitações, ou seja, todas as mudanças supõem uma 

convicção fundamental para a transformação, e essa convicção está situada no indivíduo, no 

aprendente (COUCEIRO, 1992). 

Enquanto elaboração teórica, a autoformação propõe variadas vertentes, às vezes 

contrárias como são os autores que as formulam. É um conceito que permite ambiguidades, 

embora, no atual contexto, o movimento em direção a autoformação deva ser encorajado e 

reforçado rumo à construção de uma sociedade aprendente. A autoformação situa-se como 

uma alternativa, numa dinâmica permanente, com o saber e com a formação, exigindo 

renovação e ressignificação. É uma construção permanente da capacidade de agir do 

indivíduo, diferindo, portanto, de autodidatismo, pois os conhecimentos devem ser 

incorporados nos atos, nos valores e articulados num sentido para a pessoa, emancipando-se 

da dependência dos outros, mas na relação com eles, por não se tratar de autossuficiência. 

A depender do contexto em que se instaura o processo autoformativo, formula-se a 

hipótese de que ele é vivenciado como um processo de transformação de perspectivas, 

sincrônica e diacronicamente, atravessado por um conflito, que se toma motor de 

desenvolvimento pessoal e, em última análise, conduz a produção singular de si-próprio, do 

ser aprendente. O cerne da problemática será procurar a compreensão dos processos de 

autoformação tendo presentes os eixos da temporalidade, do saber e da busca da identidade 

pessoal como linhas que emergem da procura de atribuição de sentido e da elaboração de uma 

coerência entre a vivência e a perspectiva que lhe é atribuída. 

No entanto, de acordo com Pineau (1998), o surgimento desta força de autoformação 

foi, e ainda é, contestada, em função da sua própria falta de acabamento e das concepções 

fixistas ou evolutivas do decurso da vida. É por isso que o estudo do seu desenvolvimento 

está tão pouco avançado. Para o autor:  

 

Se o estudo e, portanto, o conhecimento da autoformação estão tão pouco 

desenvolvidos, isso deve-se ao fato de se centrar quase que exclusivamente 

no paradigma pedagógico da heteroformação. Esta centralização é 

frequentemente acompanhada de uma concepção estática do decurso da vida, 

segundo a qual as mudanças mais importantes têm lugar na infância e na 

adolescência, não fazendo a vida adulta mais do que estabilizar estas 

mudanças, sem contribuir com outras igualmente decisivas (PINEAU, 1998, 

p. 82). 

 

Nesse processo de busca pela autoformação, trilha-se caminhos diversos que levam a 

perceber que esse olhar sobre a subjetividade precisa ser permeado pela criatividade, 
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reflexividade e sensibilidade, a fim de se tornar um processo autoproduzido, em busca de uma 

re-interpretação contínua de si mesmo. Sendo, portanto, um processo recursivo, auto-

organizado, a partir das subjetividades como exigência ontológica, na qual entra em cena o 

jogo corporal do homem como unidade em busca de harmonia com o seu entorno.  Não existe 

um mundo independente de cada um de nós, não operamos no abstrato, sem envolver a nossa 

corporeidade. Essa corporeidade magistral, multifacetada onde os registros das experiências 

formam um arcabouço biocultural, narrado com leveza, competência e profundidade, e assim 

mesmo fonte de incertezas, pois que vivido. 

Ao compreendermos a autoformação como um processo criativo que emerge e 

depende diretamente da experiência e da vivencialidade da nossa corporeidade, vamos ao 

encontro do que preconizam Varela, Thompson, Rosch (2003), ao utilizar a metáfora da 

“mente incorporada”, onde a morfogênese do conhecimento acontece a partir do corpo, não se 

restringindo somente ao cérebro, mas envolvendo a totalidade do organismo vivo, destacando 

o papel da emoção na reconfiguração da aprendizagem, lembrando que esses processos 

implicam percepção e intuição e tudo o mais que constitui a estrutura do ser aprendente.  

É compreendê-la como processo de transformação, é perceber, em seu aspecto mais 

global, a coexistência de dois termos - tensão e sedução. Tensão porque implica em 

dificuldade e sedução porque permite o acesso a alegria do novo.  É necessário percebê-lo 

ainda como um processo dialético entre ruptura e continuidade. Ruptura por implicar em 

quebra de paradigmas e continuidade pelo esforço de agregar o novo ao que já existe, 

construindo a partir daí um novo fazer que implique em transcender o habitual, como 

processo autopoiético, no qual os ingredientes se renovam continuamente, pelas suas 

transformações e interações. Assume-se assim, o poder sobre sua formação e, portanto, sobre 

si mesmo, pois segundo Maturana e Varela (2001) o ser e o fazer na unidade autopoiética são 

inseparáveis.  

A atitude que permeia este olhar se propõe a ultrapassar os imediatismos e incorpora 

a memória, a imaginação, a intuição racional e a intuição essencial (no sentido de 

transcendência). Sua manifestação competente está vinculada ao exercício da humildade, da 

disposição à abertura, da vontade de conhecer, da crítica, do rigor, da generosidade, da 

inteligência e da bondade. De acordo com Assmann (2004, p.29) “uma apaixonante tarefa [...] 

onde a criatividade e a ternura sejam necessidades vivenciais”. Uma convivialidade onde haja 

a fruição do saber viver com a diversidade dos elementos envolvidos.  

Podemos perceber o acima exposto na fala de uma das participantes em duas 

vivencias distintas, quando esta afirma: 
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 Para mim tudo isto vai além do físico, da estética. É poder aprender 

a lidar com pessoas de personalidades e mundos diferentes e se 

adequar, aceitando cada uma dela (CRIS, 2011). 

  

 Ser capazes de conviver com qualquer pessoa e em qualquer lugar 

(CRIS, 2012). 

 

A esse processo de convivialidade e fruição, que faz parte da autoformação 

experiencial humana, se constitui em um processo cíclico onde os sujeitos aprendem vivendo 

e vivem aprendendo, realizando uma reflexão contínua sobre si, sobre seu estar no mundo e 

sobre suas ações no e sobre o mundo (FREIRE, 1996).  

Nesse sentido, os processos autoformativos, sejam eles formais ou não formais, 

permitem ao homem ir além de configurações teóricas consolidadas, navegar por oceanos de 

incertezas epistemológicas e cruzar fronteiras, algumas já conhecidas, outras ainda 

desconhecidas, ou seja, a autoformação se territorializa entre, através e além do mundo-vida, 

vislumbra a possibilidade de conhecimento mediante os traços de sua diversidade, buscando a 

não separabilidade, as interligações micro e macro que constituem a inteireza dos fenômenos 

da cultura, da vida.  

O relato de Sol (2011) e de Cris (2012), nos apontam para essa possibilidade. Elas 

expressam o seguinte: 

 

Gosto de analisar mais o outro lado. O quanto está ali dentro, mexe 

com o nosso comportamento social e emocional. Somos estimulados a 

forçar nossa memória, como por exemplo, aprender os nomes e a 

sequencia dos aparelhos (se referindo aos aparelhos da sala de 

musculação, grifo nosso), a respeitar uns aos outros no compartilhar 

de tudo: espaço físico, mudanças de humor, limitações, intolerâncias. 

O que eu sei mesmo é que de lá cada dia eu aprendo a mesma lição: 

RESSIGNIFICAR TUDO (SOL, 2011). 

 

A cada dia que passa, aprendo um pouco mais, e a convivência com o 

grupo tem me ajudado muito. Durante a aula de consciência corporal 

desta semana, cheguei a conclusão que é inútil esperar pela ação ou 

reação de alguém. Existem pessoas que às vezes nem sabem lidar com 

tal situação e você deixa de fazer o que teria que ser feito por uma 

simples falta de iniciativa. Vou fazer minha parte, sem esperar 

retorno, e na esperança de eu possa fazer algo de bom para alguém 

com as minhas atitudes (CRIS, 2012). 
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Avança-se, assim, para a percepção de autoformação enquanto processo criador, 

transformador da própria vida, que exige uma atitude diferente frente à realidade, estando 

ligada a capacidade de produção do sentido sobre a vida. Trata-se de um processo que se 

constrói e conquista ao longo de toda uma vida, numa dialógica com o mundo em seu 

entorno. 

 O ser humano para compreender o processo de transformação a partir da sua própria 

criação precisaria afastar-se, distanciar- se do seu contexto para ficar com ele mesmo. Só 

assim ele seria capaz de comprometer-se consigo mesmo. Para Paulo Freire (1996, p.7):  

 

Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, associada 

indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no 

mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhe são impostos pelo 

próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz de compromisso. 
 

 

A autoformacão se contrapõe a heteroformacão, modelo que mais se tem implantado e 

desenvolvido e que atribui o poder aos outros de quem se recebe a formação. Não se tratar de 

um processo fechado, desenrola-se através de trocas múltiplas e recíprocas com os outros (co-

formacão) e com o contexto global envolvente (eco-formacão). Articula-se assim "auto, co, 

eco", a trilogia que traduz a teoria da formação a qual Gaston Pineau (1998) se refere.entais.   

Os processos autoformativos estão ainda, diretamente, relacionados com a 

criatividade, que como fenômeno inerente ao ser humano, torna-se vital para a criação e 

recriação intencional do mundo através de vivência e convivência transformadora entre os 

seres, pois ao proporcionar um olhar diferenciado sobre o óbvio, ilumina os recantos da 

criação e autorealização humana, gerando ideias novas e originais. 

De acordo com Silva, Alves, Motta (2005, p.6), se reportar à criatividade como 

fenômeno inerente ao humano é afirmar, que a pessoa criativa é: 

 

[...] intuitiva, tem percepção aguçada e é sensível aos problemas, demonstra 

preferências pelo complexo e pelo assimétrico, é tolerante com as diferenças, 

possui intensos interesses simbólicos, aprecia o risco, é empreendedora e 

aventureira, manifesta maior abertura em relação aos seus próprios 

sentimentos e emoções, se aceita positivamente, possui autoconfiança, é 

dominante, firme, espontânea e confiante na interação social, receptiva em 

relação a novas ideias, autônoma, original e persistente. 
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 No entanto, pode-se afirmar que a criatividade está em todas as pessoas, que cada um 

tem potencial e capacidade para desenvolvê-la, para tal se evidencia a necessidade de 

investimento, estímulo e credibilidade. Ao entendermos o processo autoformativo como 

processo criativo, centramo-nos no desabrochar de vivências expressivas e significantes que 

promovem alterações profundas em nosso modo de olhar e ver o mundo, o outro e a nós 

mesmos. 

Ao enfatizarmos a importância da criatividade nos processo autoformativo nos 

apoiamo em Rogers (2009) que afirma a escassez de processo criativa nos vários setores da 

vida humana que vai desde a educação formal, passando pelas atividades de lazer, pelas 

ciências, pela indústria, mas também na vida familiar e social dos indivíduos, onde predomina 

o conformismo, os estereótipos, o tecnicismo, a passividade. Aduz o autor que: 

 

A menos que o homem possa realizar uma adaptação nova e original ao seu 

ambiente, tão rapidamente quanto a sua ciência altere esse ambiente, a nossa 

cultura está em perigo de perecer. Não serão apenas as adaptações pessoais 

ou as tensões de grupo que representarão o preço que teremos de pagar por 

essa ausência de criatividade, mas a aniquilação das nações (ROGERS, 

2009, p.405). 

 

 

Aponta assim para a necessidade de revermos nossos conceitos sobre o que é ser e 

estar no mundo como ser criativos, colaborando dessa forma para a construção dos processos 

autoformativos como processos autorais, já que essa não ocorre com hora marcada, é 

processo, é vir a ser. É, como sujeito cognoscente, ser capaz de inteligir e comunicar o 

inteligido, porque ninguém pode estar no mundo e com o mundo e com os outros de forma 

neutra, quem dirá educar e educar-se pela neutralidade (FREIRE, 1996).  

Para corroborar com o acima exposto recorremos a trechos de relatos de uma das 

participantes depois de vivências de consciência corporal: 

 

Foi uma confirmação da importância do amor próprio, da descoberta 

de mim mesma. Que bom saber que sou privilegiado de ter tido acesso 

a essas informações e a usá-las nas minhas decisões, na minha vida e 

ainda; 

 

Quanta raiva eu já tive das minhas dores. Eu sofria duas vezes, pela 

dor e por ter a dor. Hoje ainda tenho umas, mais aprendi a conviver 

com elas e finaliza; 
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Quando a gente se despe dos limites da individualidade e soma é muito 

bom. Incrível como só o contato físico acalenta, acalma. Para os mais 

“duros”, ainda brutos chega doer e o bom sentimento se 

transforma/transborda em choro. Incrível como o nosso compromisso 

de estar nesse grupo foge do foco principal/primeiro que é ser portador 

do HIV. Hoje a gente se fortifica para muitas outras coisas da vida. 

(SOL, 2012)  

 

 

 Nossa participante nos mostra assim, que aprender pela experiência é articular 

saber/fazer, funcionalidade, significações, técnicas e valores numa espaço-temporalidade que 

oportuniza uma presença para si por meio de uma pluralidade de registros que implicam em 

continuidade ou rupturas e, envolve competências que estão na fronteira entre o individual e o 

coletivo (JOSSO, 2004).  

Sob este enfoque, a autoformação é, simultaneamente, um corpus de pensamento, um 

estado de espírito, uma maneira de ser, uma visão e atitude em uma experiência vivida, ou 

seja, desdobramento da formação do ser, dos valores humanos mais seminais onde efetividade 

e afetividade, ciência e consciência, ética e estética, corporeidade e espiritualidade se 

entrecruzam dialética e coexistencialmente. Sua finalidade é a compreensão do mundo atual, 

para o que um dos imperativos é a unidade do conhecimento (MORIN, 2007).  

Em outras palavras, ao considerarmos a educação como uma aventura onde a 

eticidade, a criatividade e a dialógica devem caminhar juntas para assumir a responsabilidade 

pela produção de uma existência humana digna, podemos percebê-la como fluxo continuo em 

que ocorrem os processos autoformativos e nesse sentido, o que existirá serão certezas 

provisórias e as dúvidas temporárias que funcionarão como propulsores da espiral evolutiva 

do pensamento e da ação, colaborando dessa forma para o desenvolvimento de competências, 

habilidades e valores do indivíduo em seu processo de autoformar-se. 

 

1.2 DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA AFETIVA E EFETIVA DA 

CORPOREIDADE 

 

Ao longo de sua história, o conhecimento advindo da Educação Física foi percebido 

como elemento que auxilia no desenvolvimento dos processos cognoscitivos, ou por outra, 

como matéria prima dos processos de controle e dominação das ideologias dominantes 

(SANTIN, 1992). Em outras palavras, a responsabilidade de cuidar do corpo delegado a 

Educação Física tem sido pautado por uma concepção dualista de corpo, sendo seu 
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conhecimento atrelado ao conhecimento médico e militar, ou seja, em parâmetros 

biologicistas e tecnicistas, que visam o desenvolvimento (ou deveria dizer adestramento?) dos 

corpos, sem levar em conta as subjetividades.  

Nesse contexto, ainda de acordo com o referido autor, o fazer corporal não é assumido 

com um valor em si mesmo, cheio da subjetividade do ser que o realiza. Como se isso fosse 

possível, já que todo no ser humano gira em torno dele – o movimento. O inteligir e o se-

movimentar no homem fazem parte de um mesmo processo que se configura no e pelo corpo, 

sendo, processos interdependentes, ou seja, são processos complexos e indissociáveis pela via 

corporal, apesar de a história tentar dizê-lo ao contrario. Assim, no decurso do tempo, a 

Educação Física tratou de negar a subjetividade presente no se-movimentar humano, com 

lições de adestramento, de forma desarticulada, sem significados ou significantes para quem 

aprende e, até mesmo pra quem ensina. O conhecimento de que trata a educação física 

recebeu, desde seus primórdios até os idos de 1980, nas palavras de Castellani Filho (1988, 

p.88), “um tratamento singularmente igual, imposto pelo caráter extremamente limitado do 

referencial teórico existente”.  

A década de 1980 pode ser considerada um divisor de águas no tocante a construção 

de conhecimento na Educação Física, pois a partir de então, instaura-se um discurso 

denunciador e questionador do seu papel, seja na escola ou fora dela. Sobre o exposto Melo 

(2006), nos fala que as reflexões ontológicas, epistemologias e metodológicas daí advindas, 

tem alavancado grandes avanços no sentido de se delinear um outro olhar sobre o fazer 

pedagógico dessa área de conhecimento, ou seja,  a Educação Física  passou (ou passa?) por 

uma crise identitária , tendo como cerne da questão  a busca de seu objeto de estudo, a fim de 

dar-lhe uma identidade e a assunção da possibilidade de contribuir para o debate sobre  a 

Educação em geral. 

 Essa crise identitária, levou vários estudiosos da área à procura de novas teorias e 

propostas que levassem a Educação Física a seguir novos rumos. No entanto, parece-nos que 

essa busca por métodos, técnicas e práticas, acabou sempre por fragmentá-la, ainda mais.  

Isto não significa negar o conhecimento que constitui os construtos epistemológicos da 

Educação Física ao longo de sua história, por considerá-los como conhecimentos que 

agregaram ao fazer pedagógico dessa área, uma visão mais aclarada sobre as possibilidades 

do movimento humano, ao considerar e estudar os processos fisiológicos e biomecânicos do 

fazer corporal, do gesto desportivo, das danças, dos jogos, etc. atribuindo valores ao conteúdo 

da intervenção. Entretanto, esse conhecimento não deu conta de responder as questões que 
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põem o homem e o se-movimentar como epigenese da natureza humana, ou seja, como um 

processo que integra, na construção do ser, todas as dimensões do viver.  

Surge assim, a preocupação por parte dos profissionais da área em ampliar o campo de 

conhecimento e, de acordo com Santin (1992, p.33), “as bases de uma nova educação física 

passam necessariamente pela redefinição da corporeidade e pela nova compreensão de corpo 

humano”, a partir de reflexões epistemológicas, filosóficas, antropológicas, entre outras, que 

permitam delinear não só novas intervenções pedagógicas, mas também de situá-la como área 

de conhecimento, com garantias de autonomia cientifica. Este entendimento difere, 

substancialmente, da Educação Física como instrumento ou um serviço para funções 

específicas de momento particulares, que desenvolve corpos fortes, saudáveis, dóceis, 

disciplinados, esquecendo o homem em sua inteireza e complexidade.  

Nesse caminhar, afirmamos que a adoção de um trabalho efetivo que permita uma 

visão descentralizadora, ascendente e transdisciplinar da Educação Física que visa promover e 

incentivar a capacidade de enfrentamento criativo das demandas e necessidades dos 

indivíduos, por priorizar o sentipensar
28

 dos sujeitos, a partir do respeito a sua singularidade, 

passa antes de tudo por ações pedagógicas que priorizem o aprender a fazer dos corpos 

aprendentes e que pense a Educação Física para além da padronização do movimento, da 

repetição do gesto pelo gesto,  pois, de acordo Santin (1992, p.24): 

 

Há um sistema corporal de aprender. [...]. Há um elemento muito importante 

a ser enfocado neste processo de saber construído corporalmente (não apenas 

o movimento, mas qualquer tipo de saber): trata-se de um aprendizado que 

não é medido e calculado pelo resultado, mas pela execução do que se faz ou 

do que se sabe [...]. O saber construído exclui a possibilidade de 

memorização. Quando a pessoa sabe, sabe por que executa o saber. Mais, a 

execução do saber é o saber.  

  

Ao considerarmos a Educação Física como campo de aprendizagem fecunda e 

constituída de processos educativos significativos, que possibilitam a vivência, o 

conhecimento do corpo e uma reflexão sobre as relações sociais e afetivas que nele se 

configuram, delegamos a mesma o papel de ator principal nas cenas educativas que 

acontecem ao longo da vida do homem. Isto porque, em seu arcabouço de conhecimento 

subjaz uma relação de dependência indissociável entre movimento e aprendizagem, abrindo 

possibilidades de estudos e intervenções que tenham o corpo como eixo norteador do debate.   

                                                           
28

 Termo cunhado por Cândida Moraes e Saturnino de La Torre em sua obra: Sentipensar: fundamentos e 

estratégias para reencantar a educação, 2004.  
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 Da constatação que “[...] o viver corporal pressupõe experiência, tomadas de decisões 

e construção de conhecimento que se edificam nos momentos vividos e existenciais [...] para 

que sejam interpretados e reorganizados no convívio social” (Melo, 2006, p.110), surge o 

imperativo de lançarmos novos olhares para o corpo e fazendo emergir na pedagogia da 

Educação Física categorias subjetivas, onde a concepção de corpo que não seja pautada no 

pressuposto do corpo-máquina.  

Assim, as aprendizagens que se delineariam no fazer pedagógico da Educação Física, 

não serão só uma operação intelectual de acumulação de informações, posto que inclui afetos 

e supõe liberdade criativa dos atores envolvidos, estabelecendo um modo particular de 

experienciar o mundo, como sujeito e não como objeto da história. Recusa-se assim a 

fragmentação, o dualismo do conhecimento e à abordagem mecanicista do se- movimentar 

humano, que por muito tempo, e ainda hoje, perpassam os saberes/fazeres da educação física. 

Dessa forma, alavancamos o entendimento do homem como ser biocultural “que produz, 

transmite e transforma cultura; no nosso caso especifico uma Cultura de Movimento” 

(MELO, 2006, p.131). 

 Dito de outra forma, uma nova forma e ver e fazer a Educação Física vem sendo 

construída, tendo como pressuposto a ideia do se-movimentar humano como manifestação 

cultural, que por sua vez está atrelado a uma necessária noção de corpo como forma de ser e 

estar no e com o mundo, através do qual as paisagens cognitivas se efetivam. Nas palavras de 

Nóbrega (2005, p.52): 

 

A Educação Física [...], vivenciando o corpo, não como instrumento ou 

objeto, mas como corpo-sujeito, síntese da nossa presença no mundo, não 

pode ser reduzida a práticas corporais voltadas apenas para o rendimento, a 

disciplina autoritária, a padronização do gesto, a reprodução de valores 

utilitaristas e individualistas, a mensuração e a quantificação de resultados. 

Mas sim ampliar as possibilidades de movimento para o lúdico e para a 

expressividade contidas na linguagem sensível. 

 

Ao deslocar o foco do adestramento de corpos, que permeou por anos os 

saberes/fazeres da educação física, para centralizar no ser que se move, no corpo em ação, nas 

possibilidades motrizes de expressão de sua personalidade e, portanto, na corporeidade como 

linguagem existencial, a Educação Física passa a ser percebida como “uma educação 

permanente indispensável para todo ser humano [...]” (SANTIN, 1992, p.35). Tal 

problemática, no fim das contas, é a da efetivação de aprendizagens significativas para o ser 

aprendente e para o ser ensinante. 
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 Pretende-se, assim, perceber a Educação Física, não como um amontoado de gestos 

mecânicos e repetitivos, mas como uma pedagogia que intervêm sobre o corpo, que se 

personifica como expressão concreta da complexidade que emerge do se-movimentar 

humano. No caso de nosso estudo, esse foi o foco principal e fundante, já que procuramos 

romper com o viés tecnicista que por muito tempo, e ainda hoje, permeia os saberes/fazeres da 

Educação Física, seja no campo escolar ou em outros contextos de atuação dos profissionais 

dessa área.  

É nessa educação física que acreditamos, é esse fazer pedagógico que queremos, seja 

na escola ou para além de seus muros, nos diversos campos de atuação profissional dessa área 

de conhecimento. Para tanto, segundo Nóbrega (2005, p.53): 

 

Talvez tenhamos que “desaprender” essa cultura do movimento centrada no 

corpo-instrumento/corpo-objeto e aprendermos uma nova, resgatando a 

linguagem sensível. Resgatar o sensível é resgatar a ressonância e a 

vitalidade desse corpo para a construção da corporeidade, síntese da 

existência humana que, situada no tempo e espaço, é limitada, porém com 

condições para a superação; já que é próprio do homem não apenas criar, 

mas recriar as estruturas que criou reinventá-las. 

 

A Educação Física contemporânea será assim, percebida como a arte de cuidar, como 

estesia, possibilitados pelo entrelaçamento entre corpo, educação, saúde, e natureza como 

constituinte de um todo maior, o humano no homem. Subjaz desse entendimento, a superação 

da ruptura entre o biológico e o cultural em busca da recuperação da máxima de Juvenal, 

Mens Sana in Corpore Sano, que segundo Mendes (2007, p.43), “tinha a preocupação de 

mostrar à complementaridade e a necessidade de se entender a totalidade corpórea, [...] pela 

impossibilidade de aquisição de um corpo separado de sua espiritualidade”. Uma corpografia 

que nega a linearidade e a hierarquização dos saberes ditos disciplinares. 

 Alimentados pelo entendimento da Educação Física como fomentadora de 

aprendizagens ao longo da vida do indivíduo e, portanto, como processo de educação 

permanente efetivada no e pelo corpo e, ainda, pelo fato de nesse estudo termos de modo 

geral, brindado aos processos da re-invenção de si e da vida pelo sujeito através das práticas 

corporais, entendidas também como forma de autocuidado  cabe, a partir daqui, estabelecer 

uma relação entre Educação Física  e saúde. Em especial, quando se trata de estribar a 

compreensão desse binômio como processo autoformativo, já que os sujeitos envolvidos no 

estudo são acometidos por uma doença que não permiti a busca de causalidades, pois que de 

cunho multifatorial é, portanto, contrária à hiperespecialização.  
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Novas perspectivas de produção de conhecimento em saúde revelam a necessidade de 

desenvolver estratégias que permitam a introdução de uma antropoética, que dê boas vindas à 

inclusão do Sujeito que aprende e do Sujeito que ensina. De quem cuida e de quem é cuidado. 

Sob essa perspectiva, onde aprender e o ensinar têm a ver com o modo de cuidar, a Educação 

Física voltada para a saúde requer que seus atores se sintam convocados à criação, à abertura 

e ao coletivo. 

O cuidado humano é apresentado por Boff (2000) a partir de duas vertentes: uma que 

trata mais do agir (situação de intervenção sobre outro humano) e outra que trata o cuidado 

como ser-no-mundo (cuidado a partir da convivência com o outro). Nesse sentido, 

desenvolver a ética do Cuidado, equivale a exercitar o método transdisciplinar em sua 

essência. Implica também desenvolver na prática cotidiana a amorosidade biológica, 

defendida por de Maturana e Varela (2001), e na crença nas utopias, tal qual defende de 

Ernest Bloch (2005), que nos estimula a acreditar nelas, mas com a necessária vigilância para 

a realizarmos. 

Respaldado nessa ética do cuidado, cabe aos profissionais da saúde desenvolver 

propostas de trabalho respaldadas na problematização, que possibilitem uma transformação 

reflexiva nas práticas de assistência à saúde, já que o processo de trabalho nessa área tem 

caráter relacional, acontece de forma intersubjetiva (trabalhador-usuário), sendo dotado de 

incertezas e descontinuidades, onde há impossibilidade de se padronizar as atividades a serem 

desenvolvidas (CECCIM, 2005). Nesse sentido, tanto no contexto brasileiro quanto no 

internacional, há reflexões teóricas importantes sobre a necessidade de que os profissionais de 

saúde possuam um saber que extrapole a dimensão instrumental, o que implica na recusa ao 

reducionismo, à objetivação dos sujeitos e, em tal contexto, se inserem os profissionais da 

educação física.  

 Assim sendo, o cuidar e a cura serão singulares em cada caso ou realidade, por 

implicar na intervenção ativa de sujeitos que irão mobilizar recursos para alterar uma situação 

considerada inadequada através de uma proposta que foge do binômio preventivo-curativo e 

ressaltem a importância de se compreender a saúde não como ausência da doença, mas, 

compreendê-la, tal qual nos diz Pozatti (2007, p.71), como “a consciência de bem-estar 

resultante de um processo contínuo de harmonização entre os aspectos físicos, psíquicos, 

sociais, culturais, ambientais (em seu nível de realidade) e espirituais (entre níveis de 

realidade) em todas as fases de sua existência humana”. Sendo, portanto, um processo de 

desprendimento das amarras que permeia o fazer da saúde, pois, desloca-se o foco do 

fenômeno doença para o sujeito que se encontra em processos de saúde/adoecimento. 
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 Essa discussão chama a atenção dos profissionais da Educação Física para o pensar, o 

falar, o escrever e o agir sobre  indicar as práticas corporais como promoção de saúde, 

levando-se em consideração o entendimento de saúde fragmentada e excessivamente 

biomédica, que alavancou a construção do conhecimento e das intervenções pedagógicas na 

Educação Física acerca da relação atividade física/saúde, principalmente, no tocante aos 

processos saúde/adoecimento,   

 Nessa conjuntura, a Educação Física voltada para a saúde deve estar comprometida 

com a prática de reflexões que desenvolvam a liberdade da pessoa, a fim de colocar em 

movimento seu modo de ser/estar perante não só os processo saúde/adoecimento, mas 

também do outro e do mundo. Sendo mais do que instruir, pois incita à reflexão e acredita no 

diálogo entre pessoas, oportunizando uma ação cultural que implica em independência 

emocional.  É por meio do diálogo que o ser humano se descobre como sujeito, levando-se em 

consideração que o diálogo é uma exigência existencial, não podendo ser reduzido a um ato 

de depositar ideias de um no outro, mas um ato criador. É o encontro em que se solidarizam o 

refletir e o agir de sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado. 

Para tanto, o investimento nesse caso, será quebrar o que está dado, ampliar as noções 

de autonomia do outro e constituir espaços criativos e sensíveis na Educação Física que visem 

promover a saúde, o que consequentemente, implicará em mudanças do estilo de vida dos 

indivíduos envolvidos no processo. Isto porque, a ampliação da autonomia de uma pessoa 

depende sempre da ampliação de sua capacidade de compreender e de agir sobre o mundo e 

sobre si mesma. Seria não apenas uma prática de ensinancia e aprendencia, mas um esforço de 

nomeação da ligação política entre Educação Física e Saúde. Sob tal perspectiva, essa ação 

pedagógica será sempre uma novidade, caminhando na diversidade, construindo alianças e 

desconstruindo evidências. Sendo exatamente esta tônica que demos a nossa intervenção, de 

um fazer corporal que extrapolasse o gesto pelo gesto e buscasse as interfaces que se 

imbrincam nessa fazer corporal. 

Surge assim, nos processos de saúde/adoecimento, a necessidade de assunção de 

posturas criativas de construção do conhecimento, que ampliem o entendimento do que vem a 

ser saúde de modo crítico e reflexivo, a fim de não se trabalhar com verdades absolutas, 

imutáveis ou demonstrações de modelos e comportamentos padrões, que por muito tempo, e 

ainda hoje, ousamos afirma, permeia os saberes/fazeres dos profissionais que atuam seja no 

âmbito da saúde ou da educação.  

Nesses contextos, as exigências que recaem sobre o profissional de Educação Física 

são ainda mais contundentes, levando-se em consideração seu elemento de intervenção, o 
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homem em seu se-movimentar, e também porque ao longo da história existiu sempre uma 

relação linear entre atividade física e saúde, ou seja, atividade física/ exercício físico sempre 

foi vista como promotora de saúde por ser capaz de provocar adaptações benéficas no sistema 

cardiovascular e muscular do indivíduo. Sendo, portanto, uma relação baseada na melhoria 

dos parâmetros fisiológicos, morfológicos, bioquímicos e funcionais, onde a atividade física 

atende as necessidades prementes nos processos de saúde/adoecimento e “deixa de ter sentido 

de arte de viver, na qual o sujeito cuida do seu corpo de acordo com a justa medida, ou seja, 

de acordo com as circunstancias em que está inserido suas necessidades e desejos” 

(MENDES, 2007, p.91).  

A relação entre o acima exposto e o trabalho por nós desenvolvidos, fica aclarado se 

levarmos em consideração que, na realidade que se apresenta nesse estudo, os trabalhos 

desenvolvidos em nível de Brasil são experiências exitosas, embora em sua maioria tenham 

adotado o viés biologicista
29

. Nessa conjuntura, surgiu à necessidade de gestar experiência, 

que nos colocassem diante do desafio de não mais separar o corpo, a alma e a mente dos 

processos saúde-adoecimento, e sim olhá-lo sob uma nova perspectiva cuidadora e 

corporificada, que levem em consideração o contexto maior, pois a responsabilidade de 

recuperar a saúde não é exclusivamente pessoal, apesar de ser processo autônomo dos 

indivíduos. 

 Ao adotar essa nova forma de fazer pedagógico em nosso estudo, buscávamos ampliar 

o conceito do que venha a ser esse processo saúde/adoecimento, em cada um de seus aspectos, 

com o intuito de permitir a tomada de decisões das envolvidas sobre o que fazer, como fazer e 

para que fazer nessa situação, em prol da própria produção de saúde, ou seja, uma ampliação 

da compreensão e da capacidade de identificarem e desenvolverem práticas de promoção da 

saúde, que sejam objetos de investimentos para elas mesmas, que atendam parcelas de seu 

desejo e interesse e tenham significado e relevância para a  própria vida.  

Configuram-se assim, como práticas autocuidadoras nas quais o indivíduo é percebido 

na sua dimensão global sem, no entanto, perder de vista a sua singularidade, se contrapondo a 

uma perspectiva de promoção da saúde tradicional, intimamente relacionada à medicina. 

Condizendo com uma nova abordagem de promoção da saúde, conhecida como abordagem 

socioambiental ou socioecológia, que desloca a ênfase na medicalização do sistema de saúde 

para o enfoque em politicas públicas e ações multisetoriais, cujo marco inicial foi a I 

Conferencia Internacional de Promoção da Saúde realizada no Canadá.  
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 Sobre essas experiências ver os trabalhos de Lazarotto (2007), Souza (2010), entre outros. 
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 Busca-se assim, contribuir com as necessidades de cada individuo em seus processos 

de saúde /adoecimento, para além do enfoque da doença, estimulando a co-responsabilidade 

e a co-gestão. Sob essa perspectiva, a Educação Física inaugura uma expectativa ampliada 

sobre esses processos, definida pelas cartas internacionais, que defendem um conceito de 

saúde considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem estar, que integra 

os aspectos físicos e mentais, ambientais, pessoais e socias, a fim de viver com qualidade. 

Isto porque, esse redimensionamento dos saberes/fazeres da Educação Física voltada 

para a saúde, em consonancia com Nóbrega (2005, p.81), “[…] busca despertar e incentivar a 

autonomía, a criatividade dos alunos, através das incertezas como caminho para percepção de 

diferentes posibilidades de respostas”. Assim a atuação do profissional da Educação Física 

nos processos de saúde/adoecimento tratará da participação efetiva das subjetividades e não 

apenas das pessoas sob risco de adoecer.  

Fica claro, então, que será um trabalho processual de longo prazo, dinâmico e 

intimamente relacionado com o contexto em que se desenvolve essa ação, já que envolve 

mudança de comportamento nos padrões culturais, institucionais e comportamentais já 

conhecidos, uma vez que, de acordo com Maturana (2004, p.130) “[...] se queremos 

compreender qualquer atividade humana devemos atentar para a emoção que define o 

domínio de ações na qual aquela atividade acontece”. Nota-se assim, a participação social e o 

empoderamento como elementos- chave desse novo saber/fazer dessa área de conhecimento.  

Ações que pretendem alcançar o empoderamento dos indivíduos implicam na negação 

do assistencialismo como prática centrada em si mesma, apontando para atitudes que valoriza 

a inclusão e participação como estratégia. No tocante as PVHAs, atrizes de nosso estudo, 

promover o empoderamento, implica na adoção de posturas mais ativas no tratamento, a 

busca pela informação e a assunção da responsabilidade por sua própria saúde, o que sugere 

ter mais controle sobre o próprio destino. Justificamos tal assertiva no fato de que no caso 

aqui discutido, o processo de destituição e também o efeito patogênico das constantes 

internações, leva os pacientes a se sentirem isolados e impotentes diante da condição que 

estão vivendo.  

Nesse sentido, em conformidade com Josso (2008, p.15), as intervenções grupais 

podem contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento de “uma compreensão biográfica 

do processo educativo, integrando a globalidade do ser em todas as suas dimensões de ser-no-

mundo, como sujeito-autor de sua formação, de suas transformações e de seu vir-a-ser”.  

Nessa esteira de pensamento, Ayres (2002) afirma que a fim de possibilitar 

contribuições imprescindíveis para uma atenção à saúde integral e de qualidade, as práticas 
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educativas em grupo devem ser vivenciadas em larga escala. Tal fato se justifica pelo 

entendimento de que a vivência em grupo, como prática de trocas de experiências, vem 

complementar, de modo enriquecedor, esse campo de atuação.   

Para Pierrakos (1990, p.243) “a qualidade e responsabilidade pessoal que se 

desenvolve na terapia de grupo supera o que pode ser encontrado não só no tratamento 

individual, mas também nos relacionamentos da vida”. Ou seja, o trabalho orgânico do grupo 

facilita à percepção, a reintegração, a expansão, as permutas infinitas e as mascaras humanas 

são mais facilmente derrubadas.  

 Em nossa intervenção com as práticas corporais na realidade das PVHAs, esse fazer 

grupal alavancou uma visão diferente das vivências desenvolvidas que, em determinado 

momento podiam caminhar paralelas e em outras sobrepostas, embora dependessem da 

disponibilidade e das características individuais ou das demandas do grupo e nesse caminhar, 

alavancando processos intersubjetivos que se prolongavam para além e muito além no 

cotidiano das participantes. 

 Em nossas vivencias, o constante incentivo à participação individual, com garantia do 

espaço grupal, promoveu uma abertura ao diálogo e a escuta, a fim de que os encontros 

fossem vivenciados por meio de relações próximas e de igual para igual e não como 

momentos de repasse verticalizado de informações. Caracterizando-se como um espaço de 

aprendizagens recíprocas. Um ambiente propício ao despertar para o prazer de aprender e de 

estar com o outro, caracterizando-se como uma ação dialógica e fomentadora de emoções, 

intuições, prazeres, mas também de dores e desprazeres.  

Vejamos como isso de configurou nos relatos de duas participantes:  

 

Quando entro no nosso espaço tenho a mesma sensação de quando 

vou a praia ou danço, PRAZER. Muito bom o encontro com a turma 

(SOL, 2011). 

 

 

É bom quando o grupo está todo reunido, em harmonia. As 

brincadeiras
30

 foram fantásticas, bem descontraídas (MARY, 2011). 

 

Aparecem no relato das participantes, duas categorias de sentimento, que são 

complementares prazer e harmonia. O prazer, que a participante Sol se refere e compara com 

outras situações de sua vida cotidiana, é oriundo das resoluções das tensões vitais, e a nível 
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 Quando usa o termo brincadeiras, a participante se refere às atividades lúdicas realizadas na piscina. 
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corporal, proporciona bem-estar, evoca um impulso para fora do organismo, um fluxo de 

sentimentos e de energia que, consequentemente, leva a uma resposta quente e amorosa em 

relação aos outros, uma vez que fisiologicamente, no prazer o coração estará em comunicação 

direta com o mundo exterior (LOWEN, 1982).  

Nesse caso, a fonte de prazer da participante emana do trabalho em grupo, da 

convivência, que se configura como espaço geográfico em que as vivências se transformam 

em experiência reflexiva a respeito dos fatos que atravessam e tornam significativa essa 

trajetória. Trajetória essa que, não obstante individual, é também coletiva. Dessa forma, 

podemos afirmar em consonância com Scoz (2000), que a criatividade do grupo além de 

potencializar a criatividade do ser aprendente, pode ser também um espaço para humorização 

da dor, de enação de prazer, um movimento para abrir o pensar, pois nas trocas intergrupais, a 

heterogeneidade das experiências tem uma dimensão educativa e social muito grande.  

A harmonia, sentimento apresentado no relato de Mary, que está relacionada às ideias 

de beleza, proporção e ordem, também é um sentimento que enactua da vivência em grupo, 

embora saibamos que nem sempre toda convivência em grupo seja harmonioso. No caso das 

participantes de nosso grupo podemos inferir que essa harmonia surge das metas e atividades 

comuns advindas desse conviver numa mesma realidade que é repleta de desafios comuns, 

mas também particulares, que implica em encontrar alegria, beleza e proposito em todas as 

suas ações e atitudes, a partir da confiança que se desenvolveu entre elas. 

 Apoiamos essa assertiva em Verden-Zöller (2004, p.128) quando afirma “que não é o 

controle e sim a compreensão que proporciona harmonia ao viver, encanto à coexistência e 

liberdade criativa às nossas relações com a natureza, a medida que construímos nosso viver”. 

Esses momentos de socialização harmônicos diferem da essência da socialização como a 

conhecemos, que trás em seu cerne o continuo propósito de controle e insensibilidade em 

relação ao outro, seja pela obediência ou ameaça. 

Em consonância com Pereira; Vieira; Amâncio Filho (2011) uma das ferramentas para 

desenvolver trabalho com as PVHAs, que apresentam histórias de vida peculiares, de difícil 

exposição e compartilhamento, é a educação e o cuidado desenvolvido em grupo. Fazendo-se 

imprescindível para tanto, procurar entender o tempo diferenciado que cada um leva para se 

envolver na dinâmica de grupo, cujo processo deve ser vivenciado com o propósito de 

inclusão. 

Nesse fazer, entende-se que seja importante para os profissionais que trabalham com 

as técnicas de grupo, inclusive os da Educação Física, que trabalham com as práticas 

corporais em grupos especiais, assumir posturas de facilitadores dos processos de ensino e 
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aprendizagem, inseridos numa dinâmica de convivência de responsabilidades compartilhadas 

e democráticas, reconhecendo-se a importância de uma relação face a face, que se opõe às 

ações prescritivas, expositivas, autoritárias e normativas de condutas e de comportamentos.  

As práticas corporais realizadas em grupo foram à tônica do presente estudo, e foram 

pautadas em acordos mútuos e regras que possibilitaram um entendimento da importância do 

outro na construção de nossas paisagens pessoais. Pensava-se assim, contribuir, efetivamente, 

na minimização de sofrimentos, por aproximar e humanizar as relações interpessoais, como 

auxílio na produção de cuidados integrais. E, também, em suscitar movimentos cotidianos que 

vislumbrasse a assunção de uma nova convivência com o se-movimentar humano, pois que 

“configurada pelos diversos sentidos do corpo em movimento e inaugurando um novo logos 

na organização do conhecimento, o logos estético, compreendido pela experiência vivida, 

corporificada” (NÓBREGA, 2005, p.84), pautada nos princípios de universalidade e 

integralidade, a fim de promover saúde e qualidade de vida. 

Neste contexto, existe a responsabilidade de garantir espaços capazes de socializar 

conhecimentos, assegurar respeito mútuo, além de dirimir culpas e sofrimentos. Vejamos 

como se posicionam nossas participantes sobre este aspecto:  

 

Me sinto privilegiada em poder vir pra cá, fazer o que gosto e renovar 

energias, começar bem o meu dia. É assim que me sinto ao termino de 

cada atividade (Cris, 2012). 

 

 

Conseguimos passar horas juntos e nem lembramos de conversar 

sobre HIV, doença, hospital, remédios[...], estamos felizes”(SOL, 

2011).  

 

 

Estou me sentido bem com a turma, estou me sentido a vontade, posso 

conversar sem medo (LOU, 2011). 

 

Nota-se nos depoimentos, o entendimento do espaço/tempo de intervenção com as 

práticas corporais como espaços compartilhados de autoformação, que faz surgir posturas 

críticas e reflexivas, que refletem em mudanças em seus mundo-vida. Assegura-se assim, a 

valorização do ser humano enquanto totalidade, através de vivências afetivas e efetivas, nas 

quais as participantes viveram o processo em si mesmo e, os resultados finais se diluíram na 

dinâmica do fazer, sendo vivido como um presente em continua transformação. Uma 

perspectiva de atendimento às pessoas que viabiliza a troca de experiências, no intuito de 
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promover aprendizagens, respeito mútuo, autoconhecimento, autoaceitação, aceitação do 

outro e consciência de si enquanto corporeidade, que tem plasticidade ontogênica e, de acordo 

com Verden-Zöller (2005, p.132), “surge momento a momento, em sua historia individual de 

interações”.   

Ainda segundo Pereira; Vieira; Amâncio Filho (2011), para se relacionar com as 

questões específicas das PVHAs, que apresentam demandas complexas, fragilidades pessoais, 

estigmas, processos de morbidade e finitude, os profissionais/facilitadores têm de abrir mão 

de suas ‘verdades’ particulares e posicionamentos radicais, ou seja, entender o modo próprio 

que eles têm de ‘levar a vida’. A dimensão ética envolvida nestes processos nos convoca a 

conjecturar sobre o fazer diário do profissional que lida com essa Síndrome, a fim de 

promover uma relação que facilite o desabrochar das subjetividades diante de uma realidade 

tão paradoxal que é ser PVHA.  

 Para respaldar o aqui exposto recorremos a trecho dos diários de bordo das 

participantes, a saber: 

 

Zil (2011), afirma: a minha autoestima está boa, graças à Deus e a 

Hanna, que faz tudo com amor e dedicação, As outras pessoas que 

estão envolvidas no projeto fazem as atividades com a gente 

direitinho, mas nunca é como Hanna. 

 

Mary (2011) escreve: obrigada José Carlos pelo interesse que você 

tem demonstrado de ajudar à minha pessoa, para um bom e perfeito 

aproveitamento [...]. Deus te abençoe pela pessoa que você é. 

 

Lou (2011) relata: os instrutores são carinhosos com a gente. Em 

outro momento, afirma “Hanna é uma ótima professora” e mais 

adiante “Hoje estava muito cansada por causa da piscina, mas fico 

sempre bem, os professores têm paciência com a gente”. 

 

Na fala de nossas participantes está explicito o respeito pela forma peculiar como cada 

profissional desenvolve seu trabalho
31

, pois embora o objetivo do trabalho desenvolvido fosse 

comum a todos, o saber/fazer de cada um tem o seu diferencial, que não está determinado em 

sua formação, mas surge no entrelaçamento de vários elementos e sentimentos, mas que tem 
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 Esclarecemos que a participação de outros profissionais na intervenção, além da pesquisadora e deu pela a 

necessidade de um acompanhamento mais atento e cuidadoso, principalmente, na sala de musculação, devido aos 

riscos de acidentes. 
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como fator fundante o amor e o respeito por aquilo que se faz e, principalmente, por quem 

faz. Para corroborar com nosso pensamento buscamos apoio em Freire (1996, p. 97) que diz: 

 

Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira 

como me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa 

de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho. [...] A 

percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como 

atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. [...] Precisamos 

aprender a compreender a significação de um silencio, ou de um sorriso ou 

de uma retirada de sala. [...] Afinal, o espaço pedagógico é um texto  para ser 

constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”.  
 

 

Ou seja, a nossa atuação profissional está direta e proporcionalmente ligada a nossa 

coexistência com nossos alunos, uma vez que nosso crescimento profissional depende da 

aceitação por meio da intimidade dos encontros corporais em total confiança e solidariedade 

que possibilite ao ensinante e ao aprendente a assunção ética, autentica e formadora do espaço 

pedagógico.  

Sob essa acepção, as estratégias de intervenção em nosso estudo, foram pautadas em 

uma outra forma de ver e viver o corpo baseado numa concepção de se-movimentar humano 

que potencializasse o diálogo corpo-mundo. Isto porque ainda hoje, apesar das grandes 

discussões que permearam os saberes/fazeres da Educação Física, de acordo com Nóbrega 

(2005, p.47), “não há uma solicitação do uso da sensibilidade e da consciência, na realização 

dos movimentos, como se o sentir e o pensar pudessem ser colocados à parte enquanto se 

realiza os movimentos “predominantemente físicos””. Em outras palavras optamos por 

atividades nas quais o se-movimentar humano, possibilitasse as participantes a se 

relacionarem com algo fora delas, exterior a elas próprias, mas também com seu interior, para 

si mesmas. 

 Nesse domínio, não nos ativemos às recomendações gerais das atividades físicas, mas 

a possibilidades de práticas corporais efetivas, nas quais aprendentes e ensinantes exerceram 

sua capacidade de inquietar-se e se abrir ao mundo e, como subjetividades curiosas, intervir 

na realidade de seus mundo-vida.  

Como toda estratégia pedagógica, pois é assim que as entendemos, foi atravessada 

pelas relações concretas que operam realidades e possibilitam construir espaços coletivos para 

a reflexão dos atos produzidos no cotidiano. Estas ações se constituiriam em mecanismos de 

aproximação dos participantes em direção a objetivos comuns, contribuindo para o seu 
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empoderamento
32

. Destarte, as transformações se deram nas relações mantidas com os fatos, 

situações, coisas e seres, apontando para a necessidade de considerar o ser humano como um 

sujeito singular-plural de sua vida. 

Nesse contexto, as práticas corporais, como experiências autoformadoras exigiram do 

ser aprendente uma desaprendizagem, ou seja, a tomada de consciência de que hábitos 

antigos, podem se revelar como freios para ir em frente e para a abertura a criatividade 

(JOSSO, 2008). E, do ser ensinante, o entendimento e assunção de uma postura ética, criativa 

e amorosa, mas também o entendimento desses fazer/saber como tarefa complexa e geradora 

de novos saberes/fazeres.  

O que emergiu então desse saber/fazer diferenciado foi o aflorar das subjetividades, 

favorecendo e consolidando o reconhecimento de cada individuo como autor de sua história, 

com possibilidades de intervenção no mundo e com o mundo.  Para consubstanciar o exposto 

recorremos a Freire (1996, p.28), ao afirmar que “uma das bonitezas de nossa maneira de 

estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade, de intervindo no 

mundo, conhecer o mundo”. 

Esse processo permitiu a cada uma das partes envolvidas, explorar subjetivamente, as 

emergências que deram acesso ao processo de descoberta e de busca ativa da realização de si 

como potencialidades inesperadas.  

Diante do arcabouço de conhecimentos aqui elencados e da realidade na qual se acham 

inseridos as atrizes de nosso estudo, se faz necessário começar a pensar a Educação, a 

Educação Física sob outro prisma, que tenha por função essencial traduzir a inversão da 

perspectiva da instrução-transmissão para aprendizagem-apropriação, a fim de conceber 

protagonismo ao sujeito. 

 Protagonismo no sentido de detectar as suas necessidades formativas/autoformativas e 

avaliar os modos, lugares e tempos de tratá-los, possibilitando, desta forma, a assunção de ser 

capaz de mudá-las e nelas intervir de forma concreta. Em se tratando de indivíduos adultos, 

essas inversões refletem-se nas noções de escolha, de autonomia e de responsabilidade na 

condução de suas aprendizagens, compondo as bases de uma ética de educação permanente. 

Processo de educação permanente este que, integrado ao o saber viver das nossas atrizes, se 

transmutou em processos de autoformação. 

 Ao interligarmos os saberes da Educação e da Educação Física, podemos concebê-los 

como teias dinâmicas compostas de fios interligados e implicados que, na complexidade de 
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 Conceito bastante caro as PVHAs, por ter relação com poder, tem o poder como raiz. Entretanto,  não significa 

dar poder a alguém. Significa sim o ganho de poder por alguém (RASERA; JAPUR, 2003). 
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sua tessitura podem coexistir, se tornando espaço de ação e transformação de nossa presença 

no mundo enquanto corporeidade, diferenciando-se assim, da dissociação que permeou uma e 

outra área. Uma vista como responsável pela mente e a outra pelo desenvolvimento da parte 

física do corpo, ou seja, uma Educação intelectual de base teórica e uma Educação Física, 

sinônimo de exercitação física (NÓBREGA, 2005). 

 Sabendo que para efetivá-lo, será necessário transgredir os limites das abordagens 

disciplinares e buscar a transdisciplinaridade seja na Educação ou na Educação Física, pois, 

entendemos que assim tornar-se-á possível o surgimento de um novo saber/fazer integrador, 

mais largo e mais geral, num jogo de múltiplas possibilidades, alimentado pelo espírito 

lúdico, num infinito cambiante de trocas da dinâmica corporalizada que concretiza o que é ser 

humano. 

Ao tratamos da Educação e da Educação Física, a partir do entendimento de educação 

como ciência multirreferencial e da Educação Física como ação pedagógica e seu 

entrelaçamento com a temática que deu fôlego ao trabalho, buscamos a percepção dessas 

áreas de conhecimento como impulsionadoras de processos autoformativos, mas 

principalmente, como processo dinâmico que se manifesta e expande a partir das imagens do 

mundo na consciência do homem, que se concretizam no e pelo corpo.  

Desta forma, a aventura da construção teórica possibilitou lançar outros olhares sobre 

a trama investigada que, de forma ardilosa, nos leva a conjecturar as incertezas de ser 

pesquisador em uma área de conhecimento que possibilita uma profusão de achados e 

interpretações ontológicas e epistemológicas como forma de contribuir nas discussões para o 

desvelar de uma realidade tão paradoxal que é o mundo-vida das pessoas envolvidas nessa 

teia, assegurando a interpretação e a compreensão do fenômeno estudado.  

Diante do exposto convidamo-los a continuarmos juntos esta instigante historia, 

construída com amorosidade, criticidade e leveza, pois, no próximo capítulo vamos a adentrar 

o mundo das práticas corporais, tomando como fio condutor uma análise que relaciona 

autocuidado, indivíduo e AIDS, lançando um olhar reflexivo sobre o fenômeno estudado no 

campo paradigmático e epistemológico tal qual este se apresenta para pensá-lo e fazê-lo e 

forma diferente.   
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CAPITULO II  

CONSTRUINDO OUTROS SABERES: ELEMENTOS PARA UMA 

RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS 
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2.1 DAS PRÁTICAS CORPORAIS: UM ITINERARIO SUBJETIVO PARA 

EXPERIMENTAR O AUTOCUIDADO  

 

Nesse primeiro movimento, situamos as práticas corporais num contexto mais amplo: 

os construtos epistemológicos que fomentaram a sua construção histórica para, em seguida, 

adentrarmos no campo paradigmático tal qual este se apresenta no contexto investigado, ou 

seja, o mundo-vida das PVHAs. Para tanto, realizamos um breve estado da arte sobre o tema, 

tentando fazer um contraponto entre aos construtos epistemológicos desta área de estudo com 

os achados da nossa pesquisa, construindo outras possibilidades de produção do 

conhecimento sobre o tema. 

 Ressaltamos que, a nossa principal intenção no desenvolvimento do trabalho, foi 

lançar um outro olhar sobre algumas destas práticas corporai para vislumbrá-las como campo 

de experiência e intervenção social no processo saúde/adoecimento, para então construir um 

novo cenário de significações e processos de subjetivação numa interação discursiva marcada 

pela  abertura ao novo.  

No decorrer da história da humanidade, as práticas corporais têm sido pensadas, 

estruturadas e constituídas pelos estudos biológicos a partir de um cientificismo de base 

quantitativa que permitiu a generalização do se-movimentar humano e difundiu a ideia de 

cuidado com o corpo reduzido a sua modelagem e/ou ao seu fortalecimento. Um 

entendimento que não respeita o homem em sua totalidade, nem o movimento como 

linguagem que efetiva a sua presença do homem no mundo.  

As ciências humanas e sociais trouxeram uma evolução a esse entendimento, buscando 

difundir uma dimensão humana, centrada na subjetividade, agregando um valor formativo as 

diversas atividades que permeiam a realização das práticas corporais. Nesse sentido Silva; 

Damiani (2005, p.25) afirmam que as práticas corporais “[...] possibilitam o desenvolvimento 

da condição de humanidade, dado que o gênero humano, mais do que a espécie humana, 

permanece constituindo-se a partir de um conjunto de experiências que se constroem no 

corpo, a partir do corpo e por meio do corpo”. 

A partir desse entendimento, traça-se um fio condutor que permite a construção de 

outros estudos que, como o nosso, pretende rompe com a realidade pré-concebidada e com o 

fazer tradicional e hegemônico que permeia as práticas corporais de movimento, a fim de 

promover uma leitura mais aprofundada sobre estas práticas como, possibilidade de resgate do 

corpo como condição existencial do homem. O que implica, nas palavras de Nóbrega (2005, 

p.53) no resgate do “[...] corpo sensível, transversalizado pela percepção e pelo movimento”. 
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Tal pensamento leva-nos ainda, a elucubrações e a busca de abordagens diferenciadas 

para superar essa visão hegemônica vivenciada na prática de atividade física que, em geral, é 

pautada no gesto pelo gesto, no rendimento ou na reprodução de padrões externos, sem 

sentido ou significado para quem a pratica. Nesse ponto, o retorno sobre estudos que tratam 

da prática de atividade/exercício físico se torna primordial, já que a atenção científica 

dedicada a esta área do conhecimento humano é racional e diagnóstica, não importando em 

que contexto estes estudos acontecem. 

Ao esmiuçar a história das práticas corporais, a partir dos ideais gregos de ascese 

passando pela ginástica científica de Francisco Amoros (1770-1848) 
33

, percebe-se uma visão 

utilitária do corpo humano, que pode ser moldado e adestrado. No Brasil, esta também é uma 

realidade referente ao surgimento e consolidação da Educação Física, pois desde sempre a sua 

prática pedagógica esteve influenciada e atrelada à ciência moderna ao século XIX, sendo a 

ginástica de Demeny (1850-1917) 
34

 um exemplo dessa vinculação. Vale salientar que, só a 

partir dos anos 1980, no Brasil e na Europa, acontece uma busca importante por construtos 

epistemológicos sobre corpo e práticas corporais, que possibilitou a essa área de 

conhecimento lançar outros olhares sobre o homem no seu ato de mover-se (SOARES, 1998). 

Há ainda um longo caminho a ser percorrido!  

 O século XX, de acordo com Silva; Damiani (2005), pode ser considerado o século 

que (re) descobriu, manipulou e mitificou o corpo, criando desdobramentos ambíguos no trato 

com a corporeidade e na especificidade da área da Educação Física e Ciências do Esporte, 

trazendo como questão desafiadora uma ampliação gigantesca do interesse pelas práticas 

corporais. Para as autoras “esta ampliação nos aponta para um reconhecimento e uma certa 

reabilitação do corpo, uma positividade de difícil conquista na história, mas, também, um 

reconhecimento dos limites postos por uma certa subserviência e consequente vitimização do 

corpo nesta civilização”(SILVA; DAMIANI, 2005, p.18). 

 Nesse contexto, segundo as autoras acima referendadas, as práticas corporais estão 

atreladas a uma visão funcionalista, fundada no adestramento dos corpos, que refletem e estão 

relacionadas às dificuldades de construção e consolidação da autonomia da Educação Física e 

das Ciências dos Esportes que: 

 

                                                           
33

 Iniciou seu trabalho na Espanha em 1814, desenvolveu suas ideias no contexto da ginástica. Seu trabalho 

consolidou-se na França no século XIX, na Escola de Ginástica Francesa. Em 1818, criou o Ginásio Militar, no 

qual deu origem a ginástica eclética, que misturou as técnicas e ideias de Guts  Muths e Jahn. 
34

 Lançou as bases para a educação física francesa eclética e realizada através de movimentos completos, 

arredondados e contínuos, dentro da máxima economia de forças, lançou  ginástica feminina com música. 
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Historicamente, vêm aliando-se aos vários interesses militarizantes, 

esportivistas, medicalizantes, dentre outros. Estas opções foram atrelando as 

práticas corporais e a intervenção de seus professores a interesses externos 

aos seus praticantes, numa organização a partir de “objetivos heterônomos”, 

como nos diz Valter Bracht (1992), não trazendo contribuições efetivas à 

sociedade (SILVA; DAMIANI, 2005, p.21). 

 

Dentro desta compreensão, a preocupação recai, sobre a técnica do mover-se, não há 

nenhuma preocupação com a vivência do gesto/movimento humanos, porém com sua 

eficiência para o desenvolvimento de performance,  automatismos e rendimento, que passam 

a ser planejados pelas mesmas ciências que  planejam o rendimento mecânico, visando 

atender as imposições dos sistema produtivo da sociedade industrial(SANTIN,1994). Em 

nenhuma situação observa-se uma atenção às outras dimensões humanas presentes nesse ato. 

 Isto é, no mínimo, contraditório já que o movimento/gestualidade humana passa antes 

pelo equilíbrio e harmonia do que é viver corporalmente.  Consubstanciamos essa assertiva a 

partir Santin (1987, p.77), quando afirma que: 

 

O movimento humano ultrapassa os limites da simples motricidade ou das 

atividades mecânicas. O movimento humano não pode ser reduzido a 

deslocamentos físicos, a articulações motoras ou a gesticulação produtiva. 

Mas é necessário vinculá-lo ao todo seu modo de ser. Não é apenas o corpo 

que entra em ação pelo fenômeno movimento. É o homem todo que age, que 

se movimenta. 

 

Outro fator a ser levado em conta, é o crescente processo das práticas e representações 

corporais, como protótipos de padronização, instrumentalização e controle, do movimento 

corporal, visando à regulamentação dos fluxos, materiais e energia a incorporar, canalizar ou 

eliminar. Assim a busca incessante pela construção de corpos saudáveis tende ser a imputada 

ao individuo pela sociedade de consumo, na qual está inserido.  Argumentando na direção, de 

que a exaltação do bem-estar submerge como forma de legitimar o controle dos corpos, 

Sant’Anna (2001, p. 256) infere que:  

 

Controlar o corpo implica, agora, colocá-lo em movimento, muito mais do 

que cerceá-lo. Ter domínio de si é muito menos uma tarefa de restrição e 

contenção do que de diversificação e ampliação das forças corporias e 

psíquicas: ele implica, desde então, liberar todas as nossas supostas 

‘identidades’ para que possamos conhecê-las melhor e expandir o nosso 

mundo subjetivo. 
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Dessa forma, perde-se o teor original de enraizamento alterando a constituição do se– 

movimentar como patrimônio cultural da humanidade (SILVA; DAMIANI, 2005). Nessa 

esteira de pensamento, Santin (1993), coloca em evidencia, ainda, a visão fragmentária de 

homem e uma formação corporal desvinculada de outras dimensões que compõem a 

totalidade do ser humano. Essa visão fragmentaria ou dualista de homem é processo presente 

na dimensão macroestrutural da sociedade capitalista, sendo também evidenciado no contexto 

das ciências humanas e sociais.  

Nessa atmosfera de dualidade, a partir do qual as dimensões corporais não passam de 

uma categoria de valores secundários na vida humana, bem como do entendimento do corpo 

com receptáculo da alma, que a Educação Física e, por conseguinte, as práticas corporais 

foram pensadas e praticadas, reduzindo o corpo a um utensílio a ser usado de acordo com a 

vontade de cada um ou conforme os ditames ideológicos da sociedade, na qual esta inserida.  

Foi, portanto, a partir da racionalidade e da visão dualista do homem cartesiano que nasceram 

os interesses intelectivos sobre o estudo do corpo em movimento.   

Sobre o exposto Nobrega (2005, p.46) afirma:  

 

A partir da distinção entre a res cogita (substancia pensante) e res extensa 

(substancia corpórea), o corpo é focalizado como objeto separado do sujeito 

pensante. Consequentemente o movimento não possui uma intencionalidade 

e é explicado por princípios mecanicistas, mera reação a estímulos externos 

sem qualquer relação com a subjetividade, visto que esta é privilégio da 

alma. 
 

 

Esse pensamento decorre do fato do saber cientifico ter surgido a partir dos princípios 

da física, que tinha uma visão reducionista de mundo e homem, preocupando-se em explicar 

os fatos físicos sem se preocupar com os fenômenos biológicos e humanos que os 

permeavam, negando qualquer análise homogeneizante (SOARES, 1998). Uma visão 

positivista de produção do conhecimento que desconsiderou, por muito tempo, todas as 

dimensões que fazem parte da ecologia e, por conseguinte, da natureza e da cultura humanas.  

Em sua obra “Cartas para uma educação estética do homem”, Schiller (1990) explicita 

que o fazer do homem se dá primeiro pela experiencialidade e não a partir da racionalidade, 

ou seja, a racionalidade é posterior ao fato vivido, deixando claro que o impulso sensível 

(estético) precede o racional, ou seja, a sensação precede a consciência e, nessa anterioridade 

do impulso sensível, encontra-se a chave de toda a história da liberdade humana. O autor, 

afirma ainda que só a partir dos valores estéticos, se pode explicar a humanidade do homem. 
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Provavelmente, essa é a grande lacuna existencial das práticas corporais na 

contemporaneidade, perceber o homem como uma engrenagem perfeita, cujo ideal é atingir os 

padrões estéticos vigentes, sendo também uma realidade que se espraia no contexto das 

práticas corporais com as PVHA, como veremos mais adiante. 

Assim uma reflexão acerca dos discursos, práticas e valores sobre o corpo, as terapias 

e as práticas corporais no contexto da AIDS se faz necessária, a fim de possibilitar um avanço 

nas construções epistemológicas que permeia essa realidade, levando-se em consideração que 

as pesquisas realizadas sobre o tema demonstram uma subordinação do conhecimento 

produzido pelo modelo biomédico, o qual tem se mostrou reducionista no trato com o corpo.  

Afirmamos o acima exposto respaldados em busca em bancos de dados eletrônicos 

nacionais e internacionais, pesquisas e sites científicos de livre acesso, que nos mostram que o 

conhecimento produzido sobre as práticas corporais no contexto da AIDS, em sua maioria são 

ensaios experimentais que adotam o viés analítico biológico-mecanicista no trato da relação 

corpo/práticas corporais, até mesmo por utilizar o termo atividade/exercício físico, próprio das 

ciências exatas e biológicas. São intervenções curtas e com exercícios aeróbicos e anaeróbicos 

ou a combinação de ambos, como demonstraremos a seguir, em uma breve revisão sobre 

essas pesquisas. 

Não tecemos aqui crítica nenhuma a esses estudos e a seus estudiosos, ao contrário, 

ressaltar a relevância dos achados, os quais efetivamente contribuem para a produção de 

conhecimento, porém, deixa à margem os construtos psicossociais que advêm dessa prática, 

sobretudo, em se falando de pessoas que se encontram inseridas em um processo de 

saúde/adoecimento, estigmatizante e preconceituoso, como é o caso das PVHAs. 

Para corroborar com o aqui exposto remetemo-nos aos trabalhos de Mallita (2005), 

com portadores de HIV e AIDS submetidos à intervenção com exercícios de resistência 

progressiva por 16 semanas, que apontam para uma melhora significativa no ganho de massa 

magra corporal e diminuição do tecido adiposo dos participantes. 

Citamos também, a pesquisa de Mutimura et al (2008), Exercise Training Reduces 

Central Adiposity and Improves Metabolic Indices in HAART-Treated HIV-Positive 

Subjectsin Rwanda: A Randomized Controlled Trial, que aponta para o treinamento físico 

como uma forma segura, de baixo custo, prática e de tratamento eficaz para a evolução de 

síndromes metabólicas e cardiovasculares associadas ao HIV e HAART.  

O estudo de Hand et al (2009), também uma revisão sistematizada em bancos de 

dados internacionais, que examinaram os efeitos do desenvolvimento da  resistência aeróbica 

e treinamento aeróbico combinado com exercícios resistidos (musculação) em indivíduos 
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infectados pelo HIV. Os pesquisadores constataram que, as pesquisas analisadas, sugerem que 

o exercício pode produzir mudanças fisiológicas benéficas na população infectada pelo HIV, 

tais como melhoria da composição corporal e aumento da força e resistência. Além disso, as 

condições psicológicas como a depressão e a ansiedade têm se mostrado positivamente 

afetados pelo exercício. 

O estudo-piloto realizado por Robinson; Quinn; Raimmer (2007), Effects of High-

Intensity Endurance and Resistance Exercise on HIV Metabolic Abnormalities: A Pilot Study, 

que teve como objetivos examinar os efeitos de 16 semanas de um programa supervisionado 

de treinamento físico de endurance de alta intensidade combinado com treinamento de 

resistência sobre as anormalidades metabólicas do HIV e AIDS (obesidade abdominal, 

dislipidemia e resistência à insulina), para explorar questões metodológicas relacionadas com 

o projeto e a implementação do protocolo de pesquisa em preparação para um ensaio clínico 

randomizado controlado. 

Nesse estudo, nove participantes foram recrutados, cinco dos quais completaram a 

intervenção e que tinham dados pré-teste/pós-teste e disponíveis para análises. As avaliações 

foram realizadas no início e no prazo de uma semana após a conclusão do programa de 

intervenção. Os resultados, embora promissores, sugerem que mais testes sobre as práticas de 

exercícios combinados em um desenho randomizado e controlado neste contexto são 

necessários a fim aprofundar as questões abordadas. 

Os estudos nacionais também apontam nessa mesma direção e para referendamos essa 

constatação, nos apropriamos os trabalhos de Deresz et al (2007) Eidan; Lopes; Oliveira 

(2005) e Pallermo; Feijó (2003) e  Florindo (2004), que tratam da intervenção com exercícios 

físicos no contexto do HIV e AIDS, tendo como objetivo avaliar os efeitos/benefícios dos 

mesmos sobre as alterações físicas e funcionais dos sujeitos participantes da pesquisa. 

O estudo de Pallermo; Feijó (2003), buscou examinar na literatura quais os efeitos do 

treinamento aeróbio e de resistência progressiva sobre a imunidade e a qualidade de vida de 

pacientes com HIV/AIDS, bem como verificar a intensidade ideal e a sua influência sobre a 

perda de massa magra involuntária e a lipodistrofia, a fim de subsidiar os professores de 

Educação Física no planejamento do treinamento para esta população.  

Os resultados confirmam que o exercício físico pode ser um importante agente 

terapêutico no controle da lipodistrofia, na redução da fadiga, no aumento da capacidade 

funcional e na qualidade de vida de pacientes com HIV/AIDS. Tendo sido propostas 

recomendações e diretrizes para a orientação segura e eficiente de profissionais de Educação 
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Física, apesar de indicarem a realização de mais estudos com pessoas severamente 

imunocomprometidas, além de mulheres e crianças. 

No banco de dados da CAPES, encontramos a Tese de Doutorado de Lazarotto (2007),  

que desenvolveu um estudo com o objetivo de avaliar o treinamento concorrente com séries 

simples nos parâmetros imunológico, virológico, cardiorrespiratório e muscular dos 

indivíduos infectados pelo HIV-1. O estudo caracterizou-se como um ensaio experimental não 

controlado, com a participação, de seis homens e uma mulher que faziam uso da TARV
35

. 

Concluiu o estudo, afirmando que o treinamento concorrente com séries simples melhorou os 

parâmetros cardiorrespiratórios e musculares e não causou efeitos deletérios nos parâmetros 

imunológicos e virológicos dos participantes do estudo. 

Ainda no Brasil, mais recentemente, Juchen; Lazarotto (2010), em estudo de revisão 

de literatura sobre as evidencias cientificas do efeito do treinamento físico na Síndrome 

Lipodistrófica do HIV, indica que a maioria dos estudos, independente do tipo de treinamento 

obtiveram melhoria significativa na composição corporal da população estudada.  

Nosso estudo de Mestrado sobre essa temática, também, aponta para a prática de 

exercícios resistidos como importante terapêutica na melhoria da composição física e 

funcional desses sujeitos e também como fator de adesão a HAART (SOUZA, 2010).  

Esses estudos apontam para reflexões respeitáveis e de grande relevância cientifica 

sobre o papel coadjuvante da atividade/exercício físico no tratamento das PVHAs. No 

entanto, é possível vislumbrar algumas lacunas, pois, nos parece que as preocupações recaem 

sobre resultados em nível morfofuncional e imunológicos desses indivíduos, deixando de lado 

um elemento extremamente importante: a vida emocional, que se fundamenta nas estruturas 

da experiência individual. Nasce assim, a necessidade de um aprofundamento a cerca do 

assunto, respaldados em outras teorias que entendam o homem para além de seu corpo 

biofisiologico e as práticas corporais como processo educativo e autoformador e como prática 

de autocuidado, que se dá no e pelo corpo, assim como tudo o mais que faz parte da natureza 

humana. 

Nesse contexto, a experiencialidade das práticas corporais exige lidar com várias 

conjunções e, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade da adoção de uma abordagem que 

transponha os muros da fragmentação/instrumentalização do corpo para um conhecimento 

pautado na sensibilidade que emana do corpo e é revelada no movimento. Movimento que é 

                                                           
35

 Sigla em português para a HAART (Brasil, 2010). 



79 

gesto e linguagem do corpo em sua história biocultural, pois que emerge do entrelaçamento 

homem-natureza-cultura (MENDES, 2002).  

Dessa forma, introduzir nas práticas corporais novas formas de vivenciar o se- 

movimentar, para reaprendê-lo com significados ampliados, centralizando o seu fazer no ser 

que se move, é ter, em seu cerne, a percepção de corpo, movimento e ambiente de maneira 

substantiva, preservando assim toda a inteireza humana no seu saber/fazer corporalizado. 

Essa compreensão enfatiza a importância da experiencialidade, do vivido como ponto 

de reflexão sobre o ser e estar no mundo. Um jogo dinâmico do individuo com seu entorno, 

sua cultura e sua historia, a partir da vivencialidade explicita de sua corporeidade, num 

processo reflexivo que evidencia a subjetividade. Um processo de vir-a-ser, onde está 

implícito a reprodução de comportamentos, mas também a resistência e/ou o rompimento com 

o que está posto.  

Nesse sentido, na intervenção desenvolvida em nosso estudo, as práticas corporais 

foram pensadas como gestos que revelam aspectos do jogo intrínseco no fazer corporal, 

sugerindo uma nova epistemologia do ser aprendente, a partir de sua subjetividade 

entendendo-as não mais separado do objeto de sua aprendizagem, porém num processo 

recursivo com ele. Aqui o sujeito é entendido como totalidade, compreensão esta que 

humaniza a investigação sobre o saber/fazer humanos. 

Esse entendimento nos leva ao encontro Santin (1987), quando nos fala da educação 

física e, consequentemente, das práticas corporais como arte, como gesto criador e respalda o 

exposto a partir do entendimento do movimento do homem como “gesto que fala, que 

instaura presença expressiva, comunicativa e criadora” (SANTIN, 1987 p.25), ou seja, uma 

Educação Física humana, global e permanente, que chame à  atenção para a necessidade de 

integrar, nos processo de aprendizagem do se-movimentar humano, a emoção, os aspectos 

éticos e estéticos, pois segundo Nóbrega (2005, p.67) “realizar um movimento é realizar os 

projetos de nossa existência, é saber-se enquanto ser de potencialidades originais”. 

 Assim, respaldados em Silva e Damiani (2005), compreendemos que as práticas 

corporais, como fruto do processo de diferentes construções coletivas e como potencialidade 

individual permitem, no tempo-espaço em que acontecem, vivências e experiências o mais 

significativas possível, que conduza o sujeito a caminhar para a autonomia, se constituindo 

como sujeito social e de cultura. Vislumbramos, no cerne dessa perspectiva, a intenção de um 

processo investigativo das possibilidades e limites das diversas práticas corporais na realidade 

contundente das PVHAs na contemporaneidade, a fim de ressignificá-las. 
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Para tanto, se fez necessário reconhecer e lidar com diferentes saberes, abrir mão de 

modelos preestabelecidos e dispor-nos a discutir as possibilidades e limites das práticas 

corporais, e vislumbra-las como um caminho para o cuidar e para o autocuidado. Como ação 

democrática que, ao utilizar a diversidade de modalidades existentes, promoverá uma outra 

forma de ver e viver o corpo,  baseado numa concepção de motricidade, ou seja a virtualidade 

para a ação que potencializa o diálogo corpo-mundo(SÉRGIO, 1997).  

 Na esteira dos conhecimentos aqui elencado, associar o exercício de escrever sobre 

realizar um trabalho de práticas corporais para pessoas vivendo com AIDS à ação de tatear de 

olhos vendados, equivale a considerar a instabilidade da base sobre a qual nos sustentamos, 

pois muitas das técnicas corporais com as quais lidamos ao longo do nosso fazer profissional 

são destinadas as pessoas ditas “saudáveis”. Tal constatação não serviu de obstáculo para a 

realização do trabalho. Observado o fato, buscamos apoio em outros estudos sobre 

energia/movimento/cuidado humano sem esquecer o papel da Educação Física, já que 

segundo Warschauer (2008), cabe a Educação Física protagonizar ações de pesquisas e 

intervenções quando se trata de processos de saúde/adoecimento. 

 Em Santin (1987) e Nóbrega (2005), encontramos o apoio necessário para 

continuarmos nosso caminhar. Os autores compreendem o movimento como linguagem ou 

capacidade expressiva do humano, sendo sempre intencional e pleno de sentido. Nessa 

interlocução, as práticas corporais compuseram o leque de ações que ao transcender a 

especificidade, se fez extensível às outras demandas de vontade, promovendo o 

fortalecimento e ressignificação do olhar sobre os corpos debilitados.  

 Ao utilizarmos nesse trabalho o termo práticas corporais ao invés de 

atividade/exercício físico, partimos da compreensão, segundo Lazzarotti Filho et al  (2010), 

de que o termo vem sendo, crescentemente, utilizado tanto no âmbito das pesquisas 

acadêmicas quanto em documentos oficiais, necessitando, porém, de maior estabilidade e de 

certo nível de consenso dentre a comunidade acadêmica. Isto porque, aqueles que dialogam 

com as ciências biológicas e exatas operam com o conceito de atividade física. Desse modo, 

uma aproximação entre os campos epistemológicos destas ciências, para além do 

mecanicismo e do determinismo natural e cultural, aponta possibilidades de problematizar a 

concepção de práticas corporais para além de um fazer padronizado, vislumbrando-as como 

um saber/fazer repleto de subjetividade em seu modo de aparecer, enraizada na natureza e no 

mundo pela corporeidade. 

Assim, entendemos as práticas corporais não como ato mecânico e repetitivo, mas 

como uma pedagogia que intervêm sobre o corpo, que se personifica como expressão concreta 



81 

de possibilidades de educação, ao revelarem desejos e segredos ocultos de indivíduos e das 

sociedades e culturas que as criam e destroem (SOARES, 2005). Percebemo-las como 

vivência corporal que se caracteriza por sua multirreferencialidade, na ciência contemporânea 

das atividades físicas, ampliando a compreensão relativa ao se-movimentar humano. 

Conceitualmente, entendemos as práticas corporais como uma gramática gestual, uma 

narrativa composta de gestos, posturas e expressões não verbais, sentidas e significantes que, 

articuladas, configuram o que podemos chamar de linguagem corporal. Uma linguagem que 

edifica uma consciência sobre o corpo, amplia a autoconfiança e a capacidade comunicativa, 

ou seja, nessas situações do se-movimentar é possível transformar não só os contornos 

corporais, mas também modificar o olhar do indivíduo sobre si mesmo.  

Um fenômeno que, ao desencadear mecanismos de transformação nas mulheres 

envolvidas no nosso estudo, contribuiu para o reconhecimento de si como uma realidade una e 

da linguagem corporal como possibilidade de conhecimento. Para respaldar o exposto 

buscamos o relato de Sol (2011), quando nos diz: 

 

Continuo notando minha dificuldade de coordenar movimentos, 

contagens e sequencias. O prazer de tudo, supera. Está ali realizando 

um dos projetos que eu tinha traçado quando resolvi realizar sonhos e 

ainda olhar em volta e o ver o sorriso da Mary, a desenvoltura da Zil, 

a rápida interação de Lou, tudo isso junto com a Cris???? Não tem 

foto que consiga registara minha felicidade”. 

 

A fala da participante nos chama a atenção para a compreensão de que a adoção de um 

trabalho corporal reflexivo e consciente possibilita o despertar da sensibilidade, da autonomia 

e da alegria de viver, já que segundo Assmann (1998, p.161) “somos estruturalmente 

motricidade [...], somos energia desatada em movimento”. Instaura-se assim um processo de 

subjetivação, tendo o corpo como palco no qual as cenas da vida são representadas, porque se 

constitui de história e de histórias, de presente e passado para se projetar no futuro. Um 

processo reflexivo relacionado ao movimento, à atitude corporal, que permitam perceber que 

a racionalidade não passa de uma possibilidade de concretização de sua humanidade (SILVA, 

2001). 

A reflexividade diz respeito à capacidade humana de construção e reconstrução, de 

pensar e referir-se a si próprio e reconhecer-se como um ser histórico com abertura para a 

experiencialidade criativa e sensível do eu. Possibilita um olhar sobre si, sobre o estar no 

mundo e sobre suas interações com o mundo. Um movimento recursivo entre fazer/pensar 
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permitindo a transposição de limites e que implica sair de seu contexto, distanciar-se para 

então transformá-lo e saber-se transformado. De acordo com Giddens (2002), no mundo 

contemporâneo, a reflexividade deve se apresentar como característica tanto dos contextos 

institucionais, mas, principalmente, do próprio eu existencial, da própria subjetividade. 

 Sob o olhar do autor, o processo reflexivo do eu consiste na tentativa de manter 

narrativas biográficas coerentes, conquanto, continuamente revisadas. Sobre a reflexividade 

do sujeito, também Castoriadis (1992), ao discutir a fragmentação do mundo contemporâneo, 

afirma que o homem não é simplesmente real ou algo acabado. Ele não é dado, mas algo a ser 

construído, através de certas condições e sob certas circunstâncias. Para o autor, essa 

subjetividade humana “é caracterizado pela reflexividade [...] e pela vontade ou capacidade 

deliberada, no sentido forte desse termo” (CASTORIADIS, 1992, p.207). 

O fato de o ser humano ser dotado de autorreferência é apenas uma primeira condição, 

um sinal verde para a reflexividade, para a possibilidade do questionamento de si mesmo, 

para a possibilidade de cisão, de oposição interna. Afirma ainda o autor que, a condição 

absoluta da reflexividade é a imaginação, ou seja, existe uma relação importante entre 

imaginação e reflexividade, bem como entre imaginação e vontade.   

As formulações de Catoriadis (1992), sobre reflexividade e subjetividade humana, 

direta ou indiretamente, falam de criatividade, imaginação e disposição da pessoa para a busca 

da autonomia, basicamente via reflexividade, a qual pressupõe acima de tudo criação. Estas 

dimensões estão diretamente relacionadas à experiencialidade das práticas corporais, tal como 

vem sendo consideradas em nosso estudo. Para ilustrar, buscamos apoio nas fala de duas das 

participantes, que nos dizem: 

 

Percebi que não dá pra ficar parada, vendo a vida passar. Poder ser 

útil e aprender, aprender mais e também a ensinar, porque tem 

companheiras aqui que dizem “eu queria ser igual a você, de estudar, 

trabalhar” e eu fique feliz quando ouvi isso porque eu vi que estava 

sendo um bom exemplo. Vontade de viver. Percebi que esse negócio 

de só ficar em casa sem fazer nada, tomando remédio, era isso que me 

deixava estressada, irritada, de mau humor. E saindo, vendo como e a 

vida e as pessoas a gente pode aprender, e mudar, tentar mudar 

enquanto é tempo, eu vi que posso melhorar (CRIS, 2012). 

 
 

A partir do momento que eu comecei a gostar mais de mim, do meu 

corpo e que esse corpo conseguia responder ao que eu queria fazer, 

abriu um espaço pra conhecer outras pessoas e melhorar essa coisa 

do afetivo e tirar aquele mau humor daquela vida que era toda 
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conturbada e que eu empurrava com a barriga. Melhorou o humor, 

então melhorou o contato com as outras pessoas (SOL, 2012). 
 

Na essencia das falas das participantes vislumbramos um processo reflexivo sobre o 

seu vir-a-ser, o que faz delas um ser-no-mundo, não mera imanência psicológica nem mera 

consciência reflexiva, mas sujeito de significado, com singular poder de significar. 

Um processo de individuação ou individualização, que segundo Beck (1997), diz 

respeito àquilo que distingue os indivíduos, tornando-os particulares, E, portanto, difere de 

individualismo, no qual o individuo é o valor mais elevado, a realidade mais essencial. Esses 

processos de individualização sugerem que, na contemporaneidade, as biografias pessoais são 

mais reflexivamente construídas, oferecendo aos sujeitos procedimentos mais conscientes de 

seus processos de autoconstituição e suas formas de relacionamentos. Giddens (1997), 

também compartilha este entendimento, embora procure relativizar o sentido de egoísmo dado 

aos processos contemporâneos de individualização, levando em consideração que, 

independente da fixidez, novas formas de solidariedade social, podem ser vividas com 

intensidade e alguma durabilidade.  

Assim sendo, a individualização implica em escolha de estilos de vida, produção de 

biografia, autoprojeto, resultando na passagem de uma biografia padronizada a uma biografia 

reflexiva. Diante de tal ideia Beck (1997), avança, ao enxergar no movimento dos indivíduos 

que vivenciam as ambivalências das sociedades globalizadas, vários indícios e 

potencialidades para a criação de novos cenários sociais e novos vínculos interpessoais. Em 

outras palavras a individualização, ou individualidade, implica, obrigatoriamente, na 

indispensabilidade do outro, pois, a autoprodução é, em última análise, uma produção 

conjunta, levando-se em consideração as interconexões que se realizam nas ações humanas.  

Sobre essa indispensabilidade do outro no processo de individualização, vamos 

dialogar um pouco com as nossas atrizes sociais: 

 

Tudo isso eu comecei a perceber com a convivência com as pessoas 

do Projeto. Hoje eu namoro um cara sorodiscordante e ele me aceitou 

numa boa. E isso é muito bom. Eu dei um salto pra liberdade, é 

incrível, é com seu vivesse uma vida bem limitada, bem quietinha, e 

de repente descobrisse outra vida. Se eu passo uma semana sem poder 

ir por um motivo ou outro, eu sinto muita falta. Todas nos sentimos. 

Isso já é parte de minha vida (ZIL, 2012). 
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Eu senti que eu ia gostar, que eram pessoas igual a mim, e ia ter mais 

contato com aquelas pessoas, iria ter mais liberdade de conversar, 

porque eu não tinha amizade com ninguém, por medo de não saber o 

que conversar, porque iam perguntar sobre a minha vida e como é 

que eu iria explicar? Ai eu conheci todo o pessoal, gostei muito, 

principalmente, de Cristina, que foi a que me deu mais incentivo e a 

gente se aproximou muito (LOU, 2012). 
 

Percebe-se nas falas a maravilha do eu reivindicando no rosto do próximo “uma 

socialidade” que não deve ser confundida como alguma falha ou privação da unidade do ser, 

mas antes como atitude que faz emergir a possibilidade do outro homem como 

impulsionadora de toda alteridade, a partir dos processos de individualização. Um entre-nós 

que revela e conduz a descoberta do sujeito ético. Um profundo mergulho na 

intersubjetividade que convoca a reflexão sobre a responsabilidade de ser uno e ser mútiplo, 

que se atualiza nas diferentes formas de ser e existir no e com o outro. Uma dimensão 

formativa, no sentido de construção de si, a partir de desdobramentos que se dão no contato 

com o outro. Em suma, encarar na própria existência um vínculo com uma dimensão que vai 

além dela e manifestá-lo no visível, no cotidiano. 

 Destacaremos a partir daqui, os processos de subjetivação e as relações interpessoais e 

intrapessoais, a partir das falas das participantes, através dos quais se busca vislumbrar 

aspectos significativos presentes no envolvimento dessas pessoas com as vivências 

desenvolvidas durante a intervenção. São falas que destacam a mudança de valores, trabalho 

sobre si, autodescoberta, relações afetivas dentro de um lócus específico, mas que possibilita 

transcendê-lo em busca de outras realidades. Para em seguida, delinear as percepções e 

sentidos/ significados dos sujeitos sobre cada uma das práticas corporais desenvolvidas. 

Vejamos alguns trechos das falas, onde se vislumbram os aspectos significativos das 

vivências com as práticas corporais, que proporcionaram mudanças no seu modo de ser-no-

mundo, que podemos caracterizar como processos de subjetivação. 

Sol e Cris (2012) relataram:  

 

As melhoras no corpo, a sociabilidade com as pessoas do grupo foi 

me dando ideias de que eu podia fazer outras coisas e o corpo 

conseguindo segurar, eu fui buscar essas outras coisas que era sair, 

estudar, ler mais, que era pesquisar, fazer outros contatos, trabalhar 

e ai eu fui embora. Hoje eu gosto tanto de mim, qualquer coisa que eu 

passe, sei que sou eu que tenho o poder de cuidar desse corpo, de 

reverter o quadro (SOL, 2012). 
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Mas esse projeto mudou tudo em minha vida, observando as pessoas 

aqui eu melhorei meu comportamento em casa, eu aprendi que a 

gente pode mudar, aprendi a ser mais carinhosa a aproveitar mais o 

tempo com as outras pessoas, a relevar mais as coisas, lutar mais. 

Isso tudo aqui dentro do projeto. Na minha família todo mundo, mas 

todo mundo mesmo diz que eu mudei. Por que aqui é uma diversidade 

de comportamentos e eu levei isso pra dentro de casa, o modo de 

pensar, de aceitar mais as pessoas como elas são. Tive que fazer um 

malabarismo imenso pra aceitar e compreender cada um dos 

participantes do projeto, embora aqui ou acolá eu me chateie, mas 

depois eu relevo e tudo fica bem. Eu melhorei em tudo: fisicamente, 

mentalmente, converso muito, me divirto, pois metade do meu dia eu 

passo aqui, quando eu não venho, por um motivo muito forte que eu 

vejo que é melhor eu ficar em casa, só assim eu me conformo por ter 

me ausentado do treino, se não fico muito estressada, de mau humor. 

Mudou muito, mudou mesmo (CRIS, 2012). 

  

As falas nos revelam a compreensão processual das mudanças ocorridas, ao longo do 

período em que se deu sua inserção no trabalho com práticas corporais.  Há claro destaque 

com relação às mudanças comportamentais e aos laços de amizades criados dentro do projeto 

como impulsionador dessas mudanças. Isto porque, as relações de amizade estabelecidas a 

partir da experiencialidade em contextos específicos, são sedimentadas em valores e 

interesses comuns (MONTEIRO, 2008). Estas relações tendem a extrapolar o espaço do 

grupo, abrindo espaço para o exercício de novas formas de sociabilidade, o que fica claro nos 

depoimentos ambas. 

Entrever-se, também, uma retomada de si enquanto ser-no-mundo, a partir dos 

diferentes níveis de manifestação, do mais visível ao mais sutil (físico, emocional, intelectual, 

intuitivo). Uma conexão mente/corpo/emoção, baseada na reflexividade e na sensibilidade, 

que expressa sua consciência presente enquanto subjetividade que se expande para se 

completar no outro e com os outros. Abre-se, assim, maior espaço para uma visão 

transpessoal de ser humano que precisa, a partir da compreensão de si mesmo, aprender a 

interpretar-se para conferir significado, aos outros seres humanos. 

Sendo, portanto, uma experiência autoformadora que articula saber/fazer, 

significados/sentidos num espaço/ tempo que oferece a cada individuo implicado 

oportunidades que levam ao desenvolvimento de novas configurações subjetivas. A esse 

significado, está atrelado o que se aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida que, 

de acordo com Josso (2010, p.174), “gravita em torno da possibilidade de encontrar seu justo 

lugar numa comunidade e vida, de definir orientações de vida que satisfaçam um sentimento 
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de integridade e de autenticidade” e, mais ainda, “de evidenciar a formação dos sentimentos e 

dos valores que dão sua palheta de cores a nossa definição de “conforto de viver”. 

 Vejamos outras falas: 

 

Eu tomava remédio para depressão, para dormir, para osteoporose, 

hipertensão, diabetes, tudo isso. Usava sempre calça folgada pra 

esconder o meu corpo, usa um colete corretor de postura. Fazia 

acompanhamento com um psiquiatra e um psicólogo. Depois de uns 

três meses no Projeto, não precisei mais, parei por conta própria. 

Também não precisei mais usar o colete, as dores passaram e a 

cabeça melhorou. Não dormia direito, agora estou dormindo normal. 

Eu estou feliz, é por isso que não falto. Toda a equipe, são pessoas 

maravilhosas, dão a maior atenção a gente, aquele carinho, não são 

aquelas pessoas que chegam perto de você e tem medo de lhe tocar,  

são pessoas que lhe tratam como uma pessoa normal, que não tenha 

nada. Lou hoje é poderosa, tá querendo viver, tô me achando, linda, 

maravilhosa, agora só esta faltando um namorado (LOU, 2012). 

 

Eu dou graças a Deus por ele (o projeto) existir, agora é aquela 

questão de convivência com o grupo, a gente se dá mais com algumas 

pessoas, menos com outras, mas em todo canto existe isso, até nas 

igrejas. Várias cabeças, cada um pensa de um forma diferente, mas 

vamos levando. O projeto abriu meus horizontes, tenho muita vontade 

de viajar, conhecer outras pessoas. O projeto modificou algumas 

coisas na minha vida, ele me ajudou muito, em relação ao sono, eu 

dormia até tarde, não tinha responsabilidade, não tinha emprego, não 

estudava, dai ficava na cama até 10/11 horas e aquilo me perturbava, 

eu me sentia um “lixo”, Então com a vinda pro projeto, isso mudou 

bastante, agora eu tenho mais responsabilidade, as 6h50’ eu já estou 

no banheiro tomando banho para ir pra Natal Me sinto mais 

responsável, diferente, tenho mais animo para fazer as coisas, melhor, 

bem melhor do que antes (MARY, 2012). 
 

 

Percebe-se nas falas, não só a gestão da própria condição corporal, mas também os 

desdobramentos da relação entre corpo e processo de subjetivação, bem como a importância 

dada à convivência em grupo como fator preponderante para a mudança de comportamentos e 

atitudes diante da vida e de si mesmo.  As relações interpessoais que se estabeleceram de 

forma peculiar ao longo do desenvolvimento da pesquisa apontam para uma associação entre 

reflexividade e amizade a partir do entendimento de si e do outro como iguais e diferentes ao 

mesmo tempo, onde aspectos da vida cotidiana se entrelaçam com as vivências especificas de 

cada um. 
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A sociabilidade é um fenômeno inato no homem, sendo de acordo com Mondin (1980, 

p.170-171), “consequência imediata das faculdades mais ligadas ao ser humano que são: o 

conhecimento, a corporeidade, a linguagem, a liberdade e o amor. [...] É um a priori, que 

funda e constitui toda sociedade concreta”. Sendo, portanto, consequência do ser encarnado, 

que como realidade subsiste e que exerce por si a existência, em troca mútua com outros seres 

e outras coisas, compondo assim a sociedade da qual é construto e construtor. 

Em outras palavras, o social não esta fora e sim dentro da organização do sistema da 

subjetividade, e pode se torna fonte geradora de outros sentidos. Embora no plano subjetivo, 

segundo Giddens (2002), um componente fundamental da vida cotidiana seja a escolha, diante 

da imensa profusão de oportunidades e opções que se nos apresenta.  

E também Zil (2012), afirmou: 

 

Converso com qualquer pessoa sobre o assunto. Claro que lá no 

grupo a gente conversa com mais tranquilidade, mas fora disso eu 

também consigo. Mas tudo isso aconteceu depois do projeto. E eu não 

tenho mais medo de falar sobre a doença. Antes eu tinha. De fato, 

comecei a fazer outras amizades, ai veio Mike, toda aquela 

empolgação, ai começamos a namorar. Pelo menos agora eu sinto 

coisa que eu achava que não sentia mais. Eu pensava assim: se um 

dia um homem chegar perto de mi e falar namoro eu só vou rir, 

porque eu não tenho assunto. E eu comecei a ver que não é bem 

assim. Eu achava que estava limitada a namorar só outro 

soropositivo. Como é que pode isso eu vou viver limitada a esse 

grupo, as mulheres estão condenadas a viver isso? Tudo isso eu 

comecei a percebe com a convivência com as pessoas do Projeto. 

 

 

  

 Trata-se aqui, de perceber que, para compreender a si mesmo, o indivíduo precisa 

entender aquilo que foi formador em seu processo de vida, o que exige atenção, tanto para as 

competências adquiridas quanto para a tomada de consciência efetuada (JOSSO, 2010). A 

sociabilidade, com suas rupturas e continuidades, engloba competências verbais e intelectuais 

que estão na fronteira entre o individual e o coletivo e, nesse caso, “é incontornável pôr em 

prática competências relacionais e, quando essas relações intersubjetivas têm um desafio 

explicito de conhecimento, é útil ter um saber/fazer e conhecimento sobre si mesmo” (JOSSO, 

2008, p.40). 

Nesse caso, significa uma experiência excepcional e construção de sociabilidade (a 

partir da noção de grupo), que funciona em torno do poder de entrosamento interpessoal e 

intrapessoal, em um clima de apreço e compreensão pelo outro que possibilitou, ao grupo e a 
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cada uma das participantes “sair da situação da rigidez e caminhar em direção à flexibilidade, 

da vivencia estática à vivencia processual, da dependência à autonomia, do previsível à 

criatividade imprevisível, da defensividade à auto-aceitação” (Rogers, 1977, p 207).  

São mudanças ressonantes que marcam territórios, educam, ensinam, que assinalam o 

sentido, o encontro, ajudando a criar novos mapas, novas cartografia do ser. Onde ver os 

mapas e explicitar cada quadro, as tramas de linhas de forças vivas produzindo 

acontecimentos, atravessados e acordados em marcas passadas, criam marcas novas, numa 

configuração diferente a cada vez. Enxergar e desenhar um plano em movimento para, com 

isso, sustentar a estética do viver. 

Vejamos mais alguns trechos das entrevistas com as participantes:  

 

Consegui segurar essa ansiedade, essa pressa de viver. Passei a me 

comunicar mais. Estou mais aberta, mais receptiva. Comecei a ver a 

pessoa como ela é. A respeitar e aceitar as pessoas como elas são, 

com suas limitações e diferenças. A relação comigo mesma também 

melhorou, já percebo minhas limitações. Até mesmo em relação a esse 

medo
36

 (ZIL, 2012). 

 

 

Hoje eu sou uma pessoa melhor do que era antes, como ser humano eu 

me sinto uma pessoa melhor, mais aberta, mais amiga, mais tolerante. 

Eu aprendi muito, muito mesmo, estou bem mais tolerante. E não é pelo 

fato de estar ficando mais velha que a gente vai aprendendo. É a 

convivência com as pessoas do grupo. Talvez se eu não estivesse 

convivendo com elas, eu tivesse pior. Agora eu aceito mais as coisas, 

procuro compreender, ver os dois lado das coisas, eu mudei muito. Sou 

uma pessoa mais carinhosa. Sou outra pessoa (Cris, 2012). 
 

Nas falas das participantes há uma demonstração explicita de mudanças de valores, de 

trabalho sobre si mesmo, de autodescoberta e de empoderamento. O que nos leva ao encontro 

de Lowen (1997), quando nos diz que para viver conscientemente o individuo precisa ter 

autodomínio sobre tudo que sente. Empreender uma viagem de autodescoberta, que apesar de 

não ser rápida nem fácil pode levar a alegria, pois “viver na profundidade do próprio ser pode 

ser doloroso e assustador a princípio, mas também pode trazer plenitude e alegria, se tivermos 

coragem de atravessar nosso inferno interior até atingir o paraíso” (LOWEN, 1997, p.25).  

Percebemos, a partir de então, que a compreensão desses processos necessita de um 

trabalho de explicação e da implicação do sujeito que o vive, a fim de permitir a elaboração 

                                                           
36

 Quando fala “a esse medo”, a participante se refere ao medo de se assumir PVHA. 
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de um significado sobre e para si mesmo, ou seja, entrar completamente nas situações para ir 

até o fim das experiências e, a partir delas abordar a vida em toda sua plenitude e 

originalidade. 

Isso nos mostra, na esteira de Castoriadis (1992), que na realidade social e individual 

em sua complexa processualidade está implícita a relação entre o universal e o singular, sem a 

qual, qualquer teoria que verse sobre a subjetividade humana estará incompleta. Nessa 

reciprocidade entre o singular e o universal a pessoa faz a experiência da globalidade, até 

mesmo da totalidade dela, que vai além dos limites habituais de si. Sendo mais um processo 

interno, autônomo em relação à vontade do sujeito, fazendo-o encontrar seus próprios 

possíveis. Nessa reciprocidade do encontro entre o singular e o universal, faz surgir ainda um 

“amor imanente”, que tem origem na relação com o movimento interno e difere do simples, 

mais precioso amor-próprio. 

Dessa forma, procurar ouvir o lugar desse processo e sua articulação na dinâmica 

dessas histórias de vidas tão singulares, podemos atestar a importância da intersubjetividade 

para a efetivação dos processos de sociabilidade, como manifestação de um ser humano que 

objetiva a sua capacidade autopoiética,  que esta posta de forma clara, nas falas de todas as 

participantes. O mais importante é saber que o ponto de partida foi a pessoa, e não as 

ideologias vigentes, por acreditarmos que  as culturas só podem ser modificada por meio de 

acontecimentos criados.  

Observemos mais um trecho da entrevista de Zil (2012): 

 

Com o passar do tempo fui me acostumando, aonde descer, fui me 

enturmando com as pessoas, comecei a melhorar meus 

relacionamentos, a conversar. Foi quando comecei a mudar meu 

comportamento, comecei a conversar mais a rir, a me soltar. Graça 

às vezes comentava “Zil quando chegou aqui nem falava, não usava 

esse tipo de roupa, ai agora, quem ti viu”, porque começou a haver 

uma mudança no meu comportamento. O projeto me mostrou outras 

necessidades: de me comunicar, de brincar, de me envolver com as 

pessoas, de fazer outras coisas que não coisas corriqueiras. Porque 

pra chegar ali era uma agonia, pensei até em desistir. Mas as 

conversas que eu via na sala que fulano tinha melhorado e que estava 

bem, me fizeram ficar pra ver se ia acontecer comigo, e aconteceu. 

 

 

Dentre estes novos sentidos subjetivos, ou podemos dizer aprendizagens no encontro 

com outro, podemos elencar: o compreender sua afetividade e controlá-la, ver-se melhor nas 

relações sociais e humanas, tomar consciência de seu papel no mundo, aprender a viver com 



90 

sues medos angustia e depreender-se deles. Nesse sentido, reconhecer a legitimidade humana 

do outro foi de fundamental importância, a partir do entendimento que as 

interações/interrelações importantes em nossa vida são as que produzem mudanças 

significativas, transformadoras. Esse processo é definido, segundo Josso (2010, p187), como 

“uma concepção da vida como experiência consciencial, cujas significações se revelam num 

processo permanente de tomada de consciência por meio da atenção ao que acontece”. 

Assim sendo, a leitura instigante dessas narrativas, com a intenção de depreender 

sentidos e significados para o narrado, permitiu vislumbrar um movimento de tomada de 

consciência por parte das participantes do jogo de alternância entre o individual e o coletivo, 

entre continuidades e descontinuidades do percurso de suas vidas, sobre a responsabilidade do 

indivíduo sobre o seu vir a ser e sobre as significações que ele cria. O sentido que transparece 

é que na inserção de minhas experiências com as do outro, a intersubjetividade se faz na 

unidade de minhas experiências presentes na experiência do outro.   

Podemos assim, compreender que as narrativas são reflexos do modo como o caminho 

percorrido foi compreendido, o processo interpretado e a formação definida. Surge assim, a 

possibilidade de viver a reflexão no amar como processo de ampliação, que levará à 

recuperação do respeito por si mesmo, a liberdade, a autonomia, a confiança na própria 

legitimidade. Um se recompor em sua singularidade individual e coletiva. Uma possibilidade 

de valorização do ser aprendente, inserido no contexto socioeconômico, político e cultural de 

seu tempo, onde as vivências se transformam em experiência, via reflexão crítica por ele 

empreendida a respeito dos fatos que atravessam e tornam significativa sua trajetória de vida. 

Trajetória essa que, não obstante individual, é também coletiva.  

Todo esse processo só foi possível, levando-se em consideração que as práticas 

corporais preconizadas nesse estudo, partem de uma vivência plurisensorial do se- 

movimentar humano, sem esquecer o indispensável contato com a natureza, com o livre 

movimento no espaço, com o jogo e com o outro. Um itinerário existencial de descoberta de 

uma relação renovada com o corpo, no qual as impressões do mundo exterior se imbricam 

com as percepções sensíveis ligadas à experiência do corpo em movimento. 

Para ilustrar ainda mais o exposto, recorro a alguns relatos das participantes:  

 

Na quarta-feira, dia de piscina.... Como eu gosto disso. Fico 

admirada com o meu próprio desempenho e muito feliz de ver o 

quanto já evolui.  Mesmo com toda descontração eu consigo tirar 

aprendizado, mesmo das brincadeiras (SOL, 2011). 
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O treino nosso de cada dia! Como é bom acordar todos os dias e 

saber que tem um lugar me esperando para me ajudar na autoestima, 

disposição, adoro o pique com que saio dos treinos (CRIS, 2011). 

 

O treino de hoje foi na piscina. Cada treino tem sido uma experiência 

nova, tem me ajudado a superar certos medos Tem sido muito 

importante para mim. Tenho vencido alguns obstáculos e eu devo isso 

a Hannah e as outras meninas (ZIL, 2011). 
 

Está implícito, nos relatos, uma atividade consciente do sujeito em seus processos de 

individualização, pois que é um fenômeno que  “[..]se manifesta em um sistema que contém 

potenciais e encerra certa incompatibilidade feita de forças de tensão quanto de 

impossibilidade de interação entre termos extremos das dimensões para  a individuação” 

(SIMONDON, 1989, p. 12). Ao perceber-se a si mesmo, como individualidade, como sujeito 

de percepção e também de expressão ou significação, cria uma possibilidade de escolha sobre 

o seu porvir.  

Nessa condição, segundo Merleau-Ponty (1994), o corpo aparece como sujeito de uma 

reflexividade carnal, em virtude da qual, o corpo e o mundo são como frente e verso de uma 

mesma realidade: o sensível. Torna-se possível assim, a emergência do significado de si numa 

subjetividade corpórea, através do desdobramento de novas potencialidades. Um verdadeiro 

processo de renovação do eu, “numa dimensão existencial que remete ao sentido da própria 

vida, à dimensão sagrada da existência” (LÄEMMLIN-CENCIG, 2008, p.343). 

Nesse contexto, se torna possível, dentro de alguns limites, considerar as práticas 

corporais desenvolvidas em nosso estudo, como um espaço/tempo social potencializador de 

processos intrasubjetivos e intersubjetivos, a despeito da realidade em que estão inseridos os 

sujeitos envolvidos nessa teia, conduzem a novos cenários para a reapropriação criativa de si 

mesmo e da tomada de consciência dessas práticas como processo de se autocuidar. 

Nesse sentido, reconhecemos que o cuidado do ser humano em sua complexidade tem 

sido apontado como objeto epistemológico de diversas áreas das ciências humanas e 

biológicas, por diversos autores
37

. Sabemos também que os seres humanos distinguem- se dos 

outros seres vivos por sua capacidade de refletir sobre si mesmos e seu ambiente, simbolizar o 

que vivenciam e utilizar criações simbólicas e criativas para fazer coisas que são benéficas 

para si mesmo e para os outros. Instaura-se, deste modo, do ponto de vida existencial uma 

visão de mundo a partir do cuidado humano (BOFF, 2001). 

                                                           
37

 Sobre o tema ver BOFF, (2001); POKLADEK et al(2004), entre outros. 
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O cuidado humano é apresentado por este autor, a partir de duas vertentes: uma que 

trata mais do agir (situação de intervenção sobre outro humano) e outra que trata o cuidado 

como ser-no-mundo (cuidado a partir da convivência com o outro). Nesse sentido desenvolver 

a ética do Cuidado, implica em exercitar a dialogicidade. Levando-se em consideração que o 

diálogo é uma exigência existencial, não podendo ser reduzido a um ato de depositar ideias de 

um no outro, mas um ato criador.  É por meio do diálogo que o ser humano se descobre como 

sujeito. 

Cria-se assim o espaço para uma educação em cuidados humanos que incluam o si 

mesmo, o outro e o planeta, bem como à adesão a valores de convivência tais como: 

solicitude, diligência, zelo, atenção e bom trato, trazendo para o centro das discussões o 

cuidado com o corpo, buscando dar novas perspectivas ao processo do conhecer com o corpo. 

Sobre o exposto Boff (2001, p.34), afirma que “significa reconhecer o cuidado como um 

modo-de ser essencial sempre presente e irredutível à outra realidade anterior. É uma 

dimensão fontal, originária, ontológica, impossível de ser totalmente desvirtuada”. 

Nesse sentido, houve uma necessidade de se refletir, sobre o que significa cuidar, para 

transpor o entendimento de cuidar como algo objetificado, para um ato que pressupõe a troca 

entre dois seres, que tem emoções, identidade e saber próprio, e onde está implícito uma 

escuta sensível, interrelação e diálogo. Isto porque, para Boff (2001, p.35) “o ser humano é 

um ser de cuidado, mais ainda, sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo 

que projeta e faz, eis a característica singular do ser humano”.  

Percebemos, a partir de então, a necessidade de alargar os conhecimentos sobre o 

cuidar, como o intuito de fazer a interlocução entre este e as práticas corporais, e entender 

nessa relação às nuances de autocuidado, que entendemos ser primordial para uma 

aproximação da condição e possibilidade de ser corpo sujeito nos processos de 

saúde/adoecimento, já que cuidado é um a priori, encontra-se na raiz primeira do ser humano. 

Assim, o cuidar de si não passa apenas pelas competências e tarefas técnicas, mas 

inclui a construção dos projetos de vida de quem quer ser cuidado (AYRES, 2004) e, 

portanto, pressupõe a adoção do autocuidado, através de ações que potencializem os cuidados 

individuais em seu próprio benefício, sejam estes éticos ou estéticos. Sobre o autocuidado 

como atitude do individuo para consigo, vejamos o que nos diz Sol (2012): 

   

 A começar pelo compromisso, manter aquele compromisso, fazer 

daquele projeto ser uma coisa minha, tirar um tempo do dia e 

frequentar e manter. Isso já foi uma coisa muito legal porque mexia 
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com aquele lado do emocional lá do diagnóstico da fibromialgia, eu 

estava cuidando de mim. E ir pra lá era estimulante, porque todo 

mundo tinha o mesmo proposito, de se cuidar. . 
  

A prática do autocuidado, não é cuidado de interesses (riqueza, privilégios, poder), é 

exercício filosófico, cuidado ético-moral de si mesmo, orientado para uma estilização da vida, 

uma estética da existência, uma verdadeira prática social que, tomou forma em estruturas mais 

ou menos institucionalizadas. As práticas do autocuidado têm como objetivo comum o da 

conversão a si a partir do princípio do bem, que deve ser procurado no próprio sujeito. 

Poderíamos resumir cuidar de si ou autocuidado, como uma relação particular com a verdade 

e com o saber, mas também com a ação. Esse conceito fica explicito na fala de Sol, Zil e 

Mary (2012), respectivamente, quando afirmam: 

 

O projeto é um estimulador desse me cuidar. E também me deu 

autonomia para, caso eu precise me afastar, manter essas 

atividade/vivencias como parte do meu cotidiano. Talvez não seja tão 

prazeroso quanto está realizando isso com o grupo, mas com certeza, 

teria autonomia para tanto.  

 

As práticas corporais são uma forma de me cuidar, pois eu tenho que 

tomar os remédios direitinho, ter uma boa alimentação, ter boas 

horas de sono, e tudo isso faz com que eu tenha uma qualidade de 

vida melhor. 

 

É sempre bom está cuidando do corpo e da mente. As práticas 

corporais também trabalham o nosso comportamento mental. Sinto 

falta sempre que não posso estar presente”. 

 

 Nessas falas, percebe-se que o autocuidado é contrario a qualquer forma de sujeição, 

não podendo ser percebido como um movimento em direção ao cultivo narcisista da aparência 

corporal, mas como uma preocupação muito mais profunda com a construção do corpo e do 

próprio eu. Segundo Josso (2010, p.179), “esse nível de cuidado de si ganha profundidade e 

significação porque se trata de criar e preservar o que vive, o que é corpo de si, o que vive em 

si por uma presença de si para si”. 

 Ainda podemos inferir das falas que o autocuidado, nesses casos, está em relação 

direta com a necessidade da alegria que desponta da descoberta de suas potencialidades e 

possibilidades, que demanda um certo tempo, porém se concretiza na busca de um saber viver 
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com sabedoria e prazer e, portanto, com beleza, que segundo a mesma autora, é uma  entrada 

para tudo que conduz o ser humano ao desafio de ser vivo. 

Ao discutir o autocuidado, Santos; Randünz (2011), reconhecem que o ser humano 

deve assumir a responsabilidade pela sua saúde, para isso precisa incorporar as práticas de 

cuidar de si em seu estilo de vida. Para os referido autores o cuidar está intimamente ligado ao 

cuidado da própria alma, a aprender a viver, tendo a possibilidade de ocupar-se consigo; uma 

verdadeira prática que é, ao mesmo tempo, pessoal e social. Unindo o conhecimento de si, 

com formas específicas de exame e exercícios de autoconhecimento e autoconsciência, visam 

à manutenção de práticas saudáveis e/ou a transformação de atitudes em busca de um viver 

com qualidade.  

Ainda, em conformidade com os autores, o cuidar de si é parte integrante do cuidado 

do outro, visto que aquele que cuida de si se compromete com o cuidado do outro, pois o 

cuidado está para a formação e a emancipação, assim como o ser está para a mudança do seu 

viver em sociedade. Com base no cuidado atento de si, desenvolvem-se habilidades para 

cuidar do outro, aperfeiçoando, assim, o cuidado nas relações estabelecidas. Nesse sentido, o 

conhecimento de si, conduz os seres à busca da sabedoria e do autoconhecimento, antes de 

tudo, por um constante exercício de entendimento, de compreensão.Trata-se de pensar o 

diferente como forma de perceber-se, também, diferentemente. 

 Essa forma de percepção do autocuidado difere, amplamente, dos cuidados com o 

corpo, ou culto contemporâneo ao corpo, que impigem o indivíduo a busca do embelezamento 

do próprio corpo pela realização de práticas corporais, pelo uso indiscriminado de cosméticos 

ou até, de forma extrema, pelas cirurgias estéticas que proliferam, especialmente no Brasil.  

Nesses processos de cuidado, todas as atividades sociais, sejam elas lúdicas, 

esportivas, religiosas sexuais são percebidas como práticas de saúde, com um fim em si 

mesmas (ORTEGA, 2008). Levando-se em consideração que, na contemporaneidade, o corpo 

é caracterizado como a última fronteira de intervenção e domínio do mundo, um território a 

ser conquistado, revelando-se assim: 

 

Um campo preferido às experimentações da biotecnologia e da economia de 

mercado, justamente quando é fortalecido um paradoxo característico das 

sociedades industriais: por um lado, tem-se o culto, a adoração, a valorização 

extrema das aparências e da saúde; por outro, a fragmentação do organismo 

e das terapias de expansão, a dispersão de células, genes e órgãos, além do 

comércio destes materiais em larga escala (SANT’ANNA, 2001, p.76). 
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Nesses casos, o autocuidado está moldado pelo olhar censurador do outro que leva a 

introjeções e revela processos subjetivos desagregadores onde o individuo fecha-se no interior 

de si mesmo, estabelecendo fronteiras entre seu corpo e o mundo. Esta forma de autocuidado, 

segundo os autores supracitados, não implica em levar o sujeito a refletir sobre seu modo de 

ser e agir, ao modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de relacionar-se com o outro e 

consigo mesmo; de agir de si para consigo, de modificar-se, purificar-se, se transformar e 

transfigurar-se conferindo a essa ação, além de uma dimensão política, uma noção da ética 

como estética da existência, ao contrario, induz a necessidade de perpetuar o status quo 

vigente, deixando de lado as subjetividades presentes no ato de cuidar. 

No contexto de nosso estudo, o mundo-vida de mulheres vivendo com AIDS, se 

percebe uma fragmentação do que venha a ser autocuidado, ora sendo percebido como adesão 

ao tratamento medicamentoso, ora com o cunho preventivo de adesão, como por exemplo, ao 

uso de preservativo, diferindo grandemente do entendimento de autocuidado como um 

caminho singular capaz de conduzir a ação de um indivíduo sobre si mesmo e sobre a doença 

e produzir mudanças neste indivíduo que efetivem as diferentes formas de cuidar de si que 

não estejam prescritas em cartilhas. Fato esse que nos levou a busca de estudos realizados 

sobre o tema e permitiu-nos, vislumbrar um quadro de mudanças, que apontam na direção de 

um outro olhar para o autocuidado, diante dessa realidade.  

 Em pesquisa publicada no Western Journal of Nursing Research, Plach; Stevens; 

Keigher (2005), em um recorte de um estudo longitudinal qualitativo com 9 mulheres durante 

um período de dois anos, descrevem as formas que mulheres idosas que vivem com HIV e 

AIDS percebem a prática do autocuidado, sugerindo que  essas mulheres buscam integrar 

ações de autocuidado em seu cotidiano com o objetivo de melhorar seu bem-estar físico e 

mental, como forma de preservar ou prolongar sua existência. Entre esses cuidados estão à 

adesão ao tratamento e o acesso aos cuidados de saúde e serviços de assistência social. 

Em pesquisa realizada com mulheres portadoras de HIV e AIDS com o objetivo de 

conhecer seu processo de adesão ao autocuidado, Pereira; Costa (2007, p. 109) afirmam que o 

autocuidado “ao ser abraçado pela portadora como projeto de vida, sua autoestima pode ser 

resgatada em vários âmbitos, já que essa ação traz em seu bojo a visibilidade e o 

reconhecimento de um saber, principalmente, diante da perspectiva de ajudar ao próximo”.  

No desenrolar de nosso estudo foi possível vislumbrar que a AIDS se inscreve em um 

universo específico de percepções e representações sociais que fazem com que o fenômeno, 

seja compreendido das mais diversas maneiras, direcionando, também, as formas de 

percepção sobre o autocuidado que, para esses indivíduos, significa também se libertar do 
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papel de culpado/vitima que envolve sujeitos que ficam mais ou menos vulneráveis a partir de 

seu relacionamento com a doença (GERTZ, 1998). Nesse contexto, a ambiência a as 

atividades em grupo são fundamentais para a adoção de práticas de cuidado e autocuidado que 

sejam eficientes e sensíveis à realidade existencial desses indivíduos, a fim de podermos falar 

em prevenção, adesão e cuidados humanizados. 

Nesse sentido, o estabelecimento da relação práticas corporais/saúde, em especial 

quando se trata de fundamentar a compreensão desse binômio a partir do constructo do 

autocuidado, teve como base uma nova pedagogia: uma pedagogia perceptiva, cuidadora e 

corporificada, que proporcionasse novas realidades, experiencialidade e convivialidade aos 

indivíduos, através das ações formadoras e transformadoras que delas emergem,  

Dessa forma, se fez necessário a adoção de processos acolhedores e resolutivos, que 

impulsionassem mudanças na produção do autocuidado, que não passasse apenas pelas 

competências e tarefas técnicas, mas incluísse a construção dos projetos de vida, que se 

encontrava, de certa forma, estagnada. Utilizamos para tanto, estratégias que para além do 

saber/fazer proporcionaram um momento de encontro e escuta do próprio corpo. Sobre isso 

vejamos como se posicionam as nossas atrizes sociais: 

 

É uma aula fantástica, onde muitas vezes acontece de pensamentos 

estarem em harmonia com o pensamento do outro colega. É um 

verdadeiro relaxamento físico e espiritual (MARY, 2011). 

 

Foi a melhor coisa que eu fiz nesses 11 anos como PVHIV, entrar 

para o Projeto com práticas corporais. É maravilhoso, não sinto mais 

dor e fiquei bem relaxada. Estou me sentindo bem melhor. Estou 

adorando, obrigada meus amores (LOU, 2011). 

 

Retornamos a nossas atividades. È tudo de bom. Tem sido importante 

demais pra mim, melhorou muito minha autoestima e meu corpo, 

principalmente (ZIL, 2011.) 

 

Nunca fui preguiçosa, mas depois que entrei no projeto a minha 

disposição aumentou. Ver meu corpo mudando pra melhor, com 

certeza me faz muito bem. Só tenho que agradecer. É impressionante 

como tudo isso me faz bem (CRIS, 2011). 
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Depois de um dia assim como o de hoje, fico feliz com meu avanço, 

superações, sinais de mudança. Como estou gostando de fazer isso. 

Cada encontro é uma surpresa (SOL, 2012). 

 
 

 Fica visível nos relatos que, apesar de estarmos diante de pessoas que tem um corpo 

com fragilidades e necessidades especificas, as estratégias de intervenção adotadas se 

apresentaram como convite em direção a novos sentidos e significados no saber/fazer de cada 

corporeidade ali presente. Retomando assim, a unicidade do indivíduo frente às 

aprendizagens, que assegurem a passagem do “eu tenho um corpo um corpo que precisa ser 

cuidado” para o entendimento de “eu sou um corpo que se cuida”, independente da vivência 

realizada. 

Outros relatos servirão para ilustrar ainda mais essa realidade: 

 

A cada dia aprendo algo novo de como cuidar de mim, não só por 

fora, mais também por dentro. Descubro necessidades que eu nem 

sabia que tinha e busco cuidar melhor do meu corpo/mente (CRIS, 

2011). 

 

As práticas corporais servem também como forma de cuidar mais de 

mim, ter mais atenção, disciplina com os medicamentos e alimentação 

(SOL, 2011). 

 

 

Nota-se que uma escuta mais sensível do fazer corporal, possibilitou o entendimento 

de autocuidado como projeto individual, em busca de um modo de viver mais equilibrado no 

qual o corpo é percebido com todas as suas fragilidades e potencialidades, mas também como 

sua capacidade evolutiva e de autocura.  

Promoveu-se assim, a percepção de autocuidado como uma conquista, o resultado 

final de um processo continuado de consolidação do cuidado de “eu-corpo”. Diretamente 

ligado à consciência de si, da sua importância e valor, que depende do investimento que cada 

indivíduo está disposto a fazer em favor dele próprio. E difere de delegar o cuidado de si a 

outro, embora o outro possa fazer parte desse processo. 

Este investimento pode significar, em algum momento, a perda/desistência de 

projetos, atitudes e afetos e, por isso, não significa estar "bem" o tempo todo, mas sim acolher 

os confortos e desconfortos, ver as causas, e escolher agir ou não sobre elas, pois de acordo 

com Josso (2010, p.188), “as mudanças imprevisíveis que modificam nossa interioridade, nos 
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obriga a regressões, volta ao zero, perdas de coerência, dúvidas existenciais que rompem com 

as certezas construídas inconscientemente”. 

 

2.3 A VIVENCIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS: MENSAGENS OCULTAS NO FAZER 

CORPORAL 

 

Para definirmos as estratégias de práticas corporais, tornou-se fundamental um olhar 

problematizador e transdisciplinar sobre a realidade vivida pelos participantes do estudo, que 

sofrem um processo de subjetivação vivido sobre a ótica do individuo doente que “fechado 

em seu próprio mundo, incapaz de perceber o outro, desinteressado da vida pública [...] 

acredita que seu ‘eu’ mais profundo deve ser preservado dos possíveis choques, conflitos e 

traumas [...]” (RAGO, 2007, p.52), que são provenientes da ignorância da sociedade e 

alimenta o contexto de uma doença tão paradoxal como AIDS.  

Nesse domínio, não nos ativemos às recomendações gerais de práticas corporais 

comumente institucionalizadas nos processos saúde/adoecimento, mas buscamos 

compreensão do significado/sentido das mesmas que considera o ser humano em seu se-

movimentar, estuda a sua gestualidade, os seus modos de se expressar corporalmente, 

atribuindo valores ao conteúdo da intervenção, de modo a estabelecer estreito diálogo com 

outras áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial. Uma 

possibilidade da intervenção como campo fértil que envolve o fazer e o pensar sobre o fazer, 

um movimento dialético e dinâmico, a fim de promover as interfaces necessárias com outras 

áreas que venham a lidar com tal Síndrome.  

 Destarte, não caberia realizar uma listagem de práticas corporais que atendessem de 

forma emergencial às necessidades físicas mais prementes dos atores envolvidos, porém 

tornar questionável a obsolescência contemporânea do corpo em nome de um ideal da boa 

forma, isto porque, nesse processo transformam-se os estratos de tolerância assim como os 

níveis de sensibilidade. Ao oportunizar uma relação respeitosa com o corpo, inserindo nas 

práticas corporais o respeito aos limites funcionais, sensoriais, expressivos e emocionais de 

cada indivíduo, acreditarmos ter favorecido uma formação humana perpassada por um corpo 

multidimensional, que pensa, sente, age e transcende.  

 Com esta compreensão as práticas corporais, passam a ser vistas como práticas 

humanas, como pedagogia que se inscreve no e pelo corpo, como linguagem e 

intencionalidade, tornando-se uma fonte inesgotável de simbologia e grandeza ilimitadas, 
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levando-se em consideração que, de acordo com Santin (1987, p.26), “o homem é movimento, 

o movimento que se torna gesto, o gesto que fala, que instaura presença expressiva, 

comunicativa, criadora [...]”. 

Centramos, portanto, a nossa atenção em proposta de práticas corporais a partir da 

dimensão do sensível que, amalgamada com a dimensão biológica, se presentifica em cada 

ação do sujeito no mundo. Elencamos como vivências, uma prática corporal tradicional 

(musculação), aulas de consciência corporal e atividades aquáticas e em contato com a 

natureza (aulas na piscina, caminhadas/corridas na praia e em espaços diversificados) a fim de 

possibilitar a linguagem do sentir e da energia pela via do movimento, que permitissem a 

descoberta do próprio corpo pelo imbricamento da sensibilização, experiencialidade e 

reflexividade. A seguir delinearemos algumas nuances e sentidos/significados desenvolvidos 

por intermédios das práticas corporais elencadas para nosso estudo. 

Apesar de os exercícios aeróbicos serem os mais recomendados como terapia não 

medicamentosa para diminuir e/ou controlar os efeitos da lipodistrofia nas PVHAs, estudos 

recentes indicam o treinamento concorrente
38

 ou os treinamentos com exercícios resistidos 

(musculação)
39

 como os mais utilizados, dentre as terapias alternativas investigadas para lidar 

com os sintomas e complicações da cronicidade da infecção pelo HIV e AIDS. Embora 

existam trabalhos que enfatizam a importância das práticas corporais para essa população, 

independentemente, de qual modalidade seja.  

A musculação vêm ganhando destaque com essa população por promover uma maior 

adaptabilidade e melhorar a capacidade morfofuncional dos praticantes, através do aumento 

da força,  da resistência muscular à fadiga,  da potência muscular  e da  flexibilidade, que 

permitem a realização confortável e segura dos esforços da vida diária, que ficam seriamente 

debilitadas com o avanço da infecção pelo HIV para a doença AIDS. 

Historicamente a musculação, apresenta-se como uma das práticas físicas mais antigas 

do mundo, tem sua origem na Grécia antiga e era praticada somente como forma de cultuar o 

físico. Na atualidade essa modalidade de prática corporal recebe um destaque todo especial, 

principalmente, em decorrência da evolução científica, com a publicação de pesquisas e 

artigos sobre seus benefícios e segurança de sua prática que apontam o papel significativo da 

                                                           
38

 Combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos em uma mesma sessão de treino 
39

 Conceitualmente, Stoppani (2008), coloca esta atividade física como sendo a utilização de exercícios contra 

resistência que tem como áreas de aplicação o ambiente competitivo, profilático, terapêutico, recreativo, estético 

e de preparação física. Praticamente, não existem contra indicações para a realização da musculação, desde que 

sempre seja levado em consideração o volume e a intensidade do treinamento, bem como o respeito a 

individualidade biológica de quem a pratica. 
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musculação na melhora do tônus muscular, melhorando assim a estabilidade de articulações, a 

densidade mineral óssea, o equilíbrio, a postura, aumento da autoestima, melhora do sistema 

imunológico, entre outros. Sendo também identificada como a mais seguros para pessoas 

sedentárias ou debilitadas, em função da facilidade com que podem ser adaptados para 

qualquer condição de saúde. Promovendo melhoras nos vários sistemas orgânicos, 

principalmente, o cardiovascular e o imunológico que, no caso específico de nossa população, 

se torna de extrema importância levando-se em consideração a debilidade desse sistema que é 

amplamente afetado pelo vírus. 

Gostaríamos de salientar que em nosso estudo, a musculação foi elencada, por ser o 

carro chefe do projeto de extensão da UFRN do qual estas mulheres fazem parte e, também 

por reconhecermos que a sua prática promoveu, ao longo dos anos, melhoras significativas 

nas variáveis morfofuncionais das mesmas. Entretanto, buscamos lançar um olhar mais 

sensível sobre este fazer, buscando chamar atenção das praticantes para a necessidade de 

perceber de forma consciente o movimento a ser realizado bem como de todos os 

grupamentos musculares que eram exigidos para tal, a fim de evitar lesões e tensões 

desnecessárias.  

Para tanto, acompanhávamos, quase que individualmente, a execução do movimento, 

fazendo as correções necessárias a fim de promover nas participantes essa leitura mais 

aprofundada do gesto motor, já que a maioria delas levava uma vida sedentária antes de serem 

voluntárias da pesquisa.  

Vejamos como se colocam nossas participantes sobre a prática da musculação: 

 

A musculação tem trazido benefícios, muito bons para o meu corpo 

como um todo. Tem me dado mais energia, disposição, força física 

(ZIL, 2011). 

 

Sinto-me, tão bem que esqueço o real motivo de estar aqui. Meu 

treino está indo muito bem. Executo todos dos exercícios e me sinto 

ótima quando estou praticando-os (CRIS). 

 

 

Depois de um dia assim fico feliz do meu avanço em superação e os 

“sinais de mudanças”. Como estou adorando fazer abdominais (SOL, 

2011). 
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A musculação para mim, tem feito uma mudança muito grande  no 

meu corpo. Quando comecei a praticar eu era gorda e tinha muita 

gordura localizada, hoje sinto diferença em mim (MARY, 2011). 

 

Hoje o treino de musculação foi muito bom. Estou cada dia fazendo 

as atividades melhor. Meu corpo está bem melhor. Não sinto tanta 

canseira, nem dor (LOU, 2011). 

 

Os relatos de nossas participantes apontam para uma visão menos pragmática da 

prática da musculação, apesar de perceberem os benefícios da mesma, essa percepção é 

menos funcional e, portanto, difere do adestramento dos músculos que só servem para 

enrijecer o corpo e na crença cega da forma prometida. Ao perceberem essa prática corporal 

como mantenedora de seu bem estar geral, foge do estereótipo de “corpo sarado”, e adentram 

a realidade do “corpo como carne” em uma “relação dinâmica do todo ao invés da ênfase nos 

fragmentos” (NÓBREGA, 2010, p.47). Do corpo como possibilidade, como um vir-a-ser, 

onde todas as nuances se imbricam.  

Em suas falas há uma percepção mais ampla dos benefícios advindos da musculação 

que parte do vivido, do experienciado, caracterizando-se como uma percepção existencial do 

corpo, tal qual nos fala Merleau-Ponty (1994). Percebe-se ainda, a plena satisfação daquilo 

que temos de mais intimo em nós, o profundo desejo de bem-estar, que é só nosso e, ainda, da 

retomada da forma natural do nosso corpo como beleza, onde todo e partes se movem 

segundo suas capacidades, sem retrações e sem deformações. 

Sobre a importância da musculação em seus processos de mudança, vejamos mais 

alguns relatos e imagens de nossas participantes: 

 

 

 
 

 

 

 

Segunda, dia de treino novo. Muito bom. 

Avaliar minha capacidade de superação é 

muito estimulante (SOL, 2012). 
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A musculação hoje foi bacana e o que é 

mais bacana é ver o resultado no corpo. 

Isso tudo está sendo muito importante 

para mim (ZIL, 2011). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A musculação veio em boa hora, até então 

minha única prática de exercício era a 

caminhada. Nunca fui preguiçosa, mais 

minha disposição aumentou. Ver meu 

corpo mudando pra melhor, com certeza 

me faz muito bem (CRIS, 2011). 
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Hoje a musculação foi bem pesada. Fiquei 

sentindo dores nas pernas, mas é sempre 

muito prazeroso para mim (Lou, 2011). 

 

 

 
 

 

 

 

Um fato chama atenção nesses relatos, à importância dessa atividade como uma 

maneira de romper com hábitos, instalar um ritmo novo, destruindo velhos sistemas e ritmos 

cotidianos, determinando novas polaridades, criando novas tensões e transmitindo nova 

vitalidade. Afirmamos o exposto, levando em consideração que a maioria das participantes 

nunca antes havia participado de qualquer programa de práticas corporais, levando um ritmo 

de vida mais ou menos morno, um eterno tempo de laissez-faire, de passividade, onde o foco 

principal era cuidar da doença e não do corpo como expressão encarnada de sua existência. 

Um saber/fazer que em nada possibilitava uma escuta apurada de seus corpos a fim de vencer 

resistências, temores inconscientes, de se entregar inteiramente, a vida. 

Nesse caso, a nossa preocupação recaiu sobre as debilidades apresentadas pelas 

participantes, já que todas apresentavam quadro de lipodistrofia, em maior ou menor grau, 

que causa uma depleção da massa magra, tendo como consequência quadro de dores e 

cansaço intensos nos membros inferiores e superiores e na coluna vertebral. Cabe salientar 

que essas debilidades, em nenhum momento, serviram de obstáculos para realização da 

referida prática, ao contrário apresentavam-se como mais um obstáculo a ser vencido. 

Vejamos como se expressão as participantes sobre essa realidade: 

 

Apesar do cansaço físico, cumprir a sequencia dos exercícios foi mais 

uma vez prazeroso. E fazer isso sozinha me deixa orgulhosa (SOL, 

2012). 
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Cheguei à academia hoje com um pouco de indisposição, mas 

comecei minha caminhada e os ânimos foram mudando, é 

impressionante como os exercícios físicos nos faz bem (CRIS, 2012). 

 

Hoje estou cansada e com dor porque no dia anterior lavei minha 

casa, mas não deixei de fazer a musculação, porque sei que é bom 

para o meu corpo e minha saúde (LOU, 2012). 

 

Sai de casa sem força, até pensei que não ia conseguir treinar, mas 

quando cheguei na sala de musculação novos horizontes se abrem  e a 

coragem vem junto(MARY, 2012). 
 

 

Nos relatos das participantes, percebe-se uma abertura e um nível de consciência de 

que a pessoa deve sempre buscar os instrumentos necessários para criar uma vida de 

significados. A superação de obstáculos em busca de uma autonomia depende da capacidade 

de cada um de encontrar alegria e propósito naquilo que se propõe fazer. É um desafio a um 

só tempo mais fácil e mais difícil do que parecer. É mais fácil porque depende da capacidade 

de cada um assumi-lo e mais difícil porque exige disciplina, perseverança. Para 

Csikszentmihalyi (1992), atingir o controle sobre a experiência do que se pretende realizar 

requer mudanças na visão que determina o que é e o que não é importante para nosso viver. 

Muitas vezes, uma dificuldade pode ser sentida como um fracasso, como uma 

circunstância natural ou como um desafio. Mas, quando se consegue superar a dificuldade, 

vencer o medo, resolver os conflitos, pode gerar uma sensação de prazer. O prazer sentido 

pelo corpo em movimento pode trazer o desenvolvimento da sensibilidade no processo de 

autoconhecimento.  

Partindo dessa perspectiva, as vivencias na sala de musculação primaram por despertar 

nas integrantes o conhecimento e a reflexão sobre sua dimensão corporal, através de vivências 

conscientes do movimento realizado, porque, na maioria das vezes os exercícios resistidos e 

localizados são realizados de uma forma mecânica, repetitiva, o que leva muitas vezes as 

pessoas a desistirem de frequentar programas com práticas corporais por considerarem 

enfadonho, levando-se em consideração que a metodologia é centrada na demonstração e 

repetição de exercícios, o que resulta, por vezes, na execução de movimentos sem que os 

alunos se sintam como um corpo que se relaciona, sente e vibra. Assim, proporcionam ao 

grupo autonomia e a possibilidade de auto-organizar-se para uma prática continuada, bem 

como de compreender as possibilidades corporais de expressão. 
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Estudos já realizados com sujeitos em outras situações enfatizam que as pessoas 

sentem-se mais motivadas em participar de programas quando estes apresentam uma forma 

mais dinâmica na realização das atividades, proporcionando maior prazer em ter vivenciado 

aquela atividade
40

. A motivação aumenta quando os indivíduos passam por experiências 

positivas e adquirem confiança no profissional como qual interage no desenvolvimento dessas 

práticas em seu cotidiano.  

Ao levarmos em consideração que motivação é um fator pessoal determinante, 

vinculado a interesse, motivos e metas, extremamente significativo no processo de aderência a 

programas de práticas corporais regular, podemos afirmar na esteira de Samulski (2002) que a 

adesão e permanecia nesses programas dependem ainda de alguns fatores, tais como: 

autoconfiança, autorealização, autoeficácia e satisfação pessoal. No entanto, outros aspectos 

como prazer e afetividade, também devem ser enfatizados, assim como o apoio de familiares, 

que podem interferi na continuidade da pessoa nesse tipo de vivência. No caso de nossas 

participantes essa foi uma constatação inquestionável, levando–se em consideração os 

depoimentos e relatos em seus diários. 

Em contra partida, a distancia do local da prática, as condições climáticas, os horários 

oferecidos, bem como a característica do trabalho, a intensidade, duração, frequência, o 

profissional de saúde, podem servir de estimulo a não adesão
41

. No contraponto dessa história 

temos o relato de uma das participantes que nos diz: vale a pena acordar cedo e atravessar a 

cidade, principalmente, com essa turma tão legal, isso tudo tá sendo muito importante pra 

mim (ZIL, 2012).  

Percebe-se uma satisfação e um prazer enorme da participante em, mesmo enfrentando 

uma grande distancia para chegar a nosso Laboratório Vivencial, poder desfrutar dessa 

vivencia, que como ela mesma enfatiza e de grande importância para ela. Provavelmente, este 

prazer se dê pela forma diferenciada como são realizadas as atividades e também pelo papel 

desempenhado pela equipe de professores que sempre primaram por uma fazer mais 

humanizado e humanizante na realização das atividades. 

Podemos inferir diante da realidade aqui apresentada que, a pratica da musculação no 

processo saúde/adoecimento, pode e deve ser redimensionada, a partir do respeito à 

subjetividade que a pratica. Levando-se, principalmente, em consideração suas necessidades e 

limitações, bem como o contexto social na qual se insere o praticante. E, nesse contexto, o 

papel do profissional que a orienta, deverá ser mudado de instrutor para mediador/cuidador, 

                                                           
40

 Para aprofundar o tema buscar: Shepard, 1995; Okuma, 1997; Isler;  Darido, 1999; Bonetti, 2000 
41

 Sobre o tema ver: Shepard, 1995; Weinber; Gold, 2001; Isler; Darido, 1999; Samulski, 2002. 
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que ao tratar a pessoa e não a doença poderá pronunciar a emergência de novas bases para sua 

atuação, levando-se em consideração, principalmente, que na musculação o corpo biológico 

sempre foi definido por uma concepção mecanicista que, o apreende desconectado de suas 

interfaces. 

Elencamos também como prática corporal, as atividades aquáticas e em contato com a 

natureza. No tocante as atividades aquáticas, levamos em consideração que a utilização do 

meio líquido pelo homem remonta a épocas passadas, não constitui exclusividade dos tempos 

atuais, embora na atualidade essas atividades venham sendo largamente utilizada por diversas 

áreas do conhecimento, dentre elas a Educação Física, pois seus efeitos vão além do 

tratamento de problemas específicos de saúde, trazendo benefícios psíquicos e neurológicos 

aos participantes.  

 Sabe-se que na Índia a cerca de cinco mil anos, já existiam piscinas de águas quentes 

que serviam a prática da natação e que os orientais iniciaram a prática em aproximadamente 

2400 a.C, também os romanos utilizavam os banhos com finalidades recreacionais e curativas 

e ainda que Hipócrates usava água no tratamento de doenças.  

Não há dúvidas quanto ao fascínio humano pela água. Várias teorias podem explicá-lo, 

dentre as quais a ideia de que a água é o nosso habitat ancestral, tanto pela ótica da teoria da 

evolução das espécies de Darwin, quanto pela concepção de que fomos gerados em um 

ambiente líquido, no interior do ventre materno, além de água ser o elemento essencial do 

corpo humano, ocupando 70% de sua constituição. 

Apesar dessas constatações, no que concerne as atividades em meio líquido, pode-se 

afirmar que nem toda relação nas atividades aquáticas é um ato prazeroso ou tranquilo. Isto 

porque, nem sempre as experiências vivenciadas pelos indivíduos em meio líquido foram 

agradáveis ou, de alguma forma, nem todos os conflitos destas em relação ao sentimento de 

medo na água foram resolvidos. Sobre o exposto recorremos a Freire; Schwartz (2005, p.1) 

que afirmam: 

 

A relação entre o homem e o meio líquido sempre foi bastante densa, uma vez que o 

envolvimento humano com a água aflora sentimentos e emoções arraigadas ao 

enredo psicológico, representando vivências positivas e prazerosas, assim como 

negativas e reveladoras de medos e ansiedades. 

 

Portanto, o desvelar dessas emoções, sejam elas negativas ou positivas, depende de 

relações anteriores vivenciadas pelo individuo e, os interesses que o levam a buscar por esse 

tipo de atividade podem ser bastante diferenciados entre eles: aquisição de um aprendizado, a 
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melhoria dos níveis qualitativos existenciais, condicionamento físico ou, ainda, a simples 

possibilidade de vivenciar a dinâmica lúdica proporcionada pela prática das atividades 

desenvolvidas em meio líquido. Em nosso estudo a proposta para tais atividades era 

precisamente eliminar dores, preocupações, distensionar o corpo por meio de atividades 

lúdicas e de relaxamento dentro da água.  

 As primeiras sessões de nosso programa de intervenção, com atividades aquáticas na 

piscina, que teve uma duração de seis meses, foram de acolhimento e adaptação ao meio 

líquido, a fim de detectar habilidades e/ou medos das participantes no contato com a água.  

Os exercícios propostos incluíram respiração, flutuação, deslizes para, em seguida, 

adentrarmos o mundo dos jogos e das brincadeiras aquáticas. Ainda foi proporcionado às 

participantes momentos livres, nos quais elas escolhiam atividades de sua preferência ou 

criavam suas próprias brincadeiras, como também sessões que incluíam massagens e 

relaxamento induzido com o suporte de material flutuante. Dentro dessa perspectiva, atentou-

se para que o elemento lúdico não fosse inserido de maneira funcionalista, ou seja, para que 

ele não perdesse sua identidade ao ser utilizado como estratégia no processo pedagógico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para proporcionar maior estímulo e percepção sensório-motora, foram utilizados 

materiais flutuantes de diversas formas, texturas e tamanhos, com a finalidade de favorecer a 

percepção corporal, facilitar os deslocamentos e provocar desequilíbrios, favorecendo a 

interação e a relação com o meio líquido e com as outras participantes. Esta técnica, chamada 

de manipulação, também é um recurso utilizado por Barbosa (2001) no estímulo da percepção 

motora de nadadores iniciantes. 

 E, finalmente, incluímos a corrida aquática e o ensino do estilo crawl, por insistência 

das participantes, que “queriam aprender a nadar, já que só sabiam nado de açude”. Cabe 

salientar, que para algumas dessas mulheres, este foi o seu primeiro contato com uma piscina, 

como afirma Cris (2011): “quero deixar registrado que esta foi minha primeira vez em uma 

piscina”.  

A obtenção do sucesso nesse tipo de atividade vai depender, segundo Freire; Schwartz 

(2005), da adoção de uma ação pedagógica diferenciada que não se restrinja a atividades para 

à obtenção de resultados técnicos, de maneira mecanizada, mas que, ao contrário atenda, às 

expectativas de quem procura tais práticas, com o intuito de potencializar criativamente e 

prazerosamente suas investidas em meio líquido, bem como da forma de condução das 

atividades pelo profissional envolvido, dos conteúdos elencados, do nível de relacionamento 

interpessoal, superação de limites nas diferentes performances, entre outros. As referidas 

autoras afirmam ainda que: 
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As condutas pedagógicas fechadas, atividades repetitivas e sem criatividade, 

voltadas a atender um único objetivo, são elementos que contribuem para o 

insucesso da manutenção de prática regular de atividade física e para a redução do 

número de pessoas interessadas em vencer o sedentarismo. Para que este quadro seja 

revertido, torna-se premente atentar para as necessidades humanas básicas de ter 

prazer e brincar durante o aprendizado de qualquer atividade, desvelando este 

comportamento primário da espécie, o qual, muitas vezes encontra-se embutido e 

sublimado (FREIRE; SCHWARTZ, 2005, p.3). 

 

Ao adotarmos o elemento lúdico como mola propulsora das práticas corporais 

realizadas no ambiente aquático, rompemos com o padrão de aulas com objetivos puramente 

profiláticos, terapêuticos e de aprendizagem de técnicas esportivas que, deixam em plano 

secundário, aspectos subjetivos relevantes inerentes a estas práticas, muitas vezes, pela falta 

de sensibilidade e dificuldade do profissional em saber lidar com as subjetividades e de 

compreender, para além dos objetivos primários, o real motivo da aderência e permanência 

nesta prática, levando-se em consideração que outras necessidades menos evidentes entram 

em jogo, como as manifestações geradas pelas atividades positivas e prazerosas.  

Selecionamos algumas imagens e falas de nossas atrizes sociais sobre o prazer dessas 

vivências lúdicas no meio liquido:  

 

 

 

 

 

Foi magnifico a aula na piscina. É 

sempre muito agradável ter contato com a 

água. Sem falar nos benefícios que faz a 

nossa saúde, do corpo e da mente. 

Também as brincadeiras são muito 

gostosas e em outra ocasião: Foi boa 

demais a aula de hoje, o jogo de bola na 

trave foi espetacular (MARY, 2012). 
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Hoje aprendemos a cair na água, 

tudo com muito bom humor e 

brincadeiras. Eu não consegui, mas gosto 

de ver a evolução das colegas. E sobre 

outra aula: na piscina, mesmo com toda a 

descontração da aula eu consigo tirar 

aprendizados. Fico admirada com meu 

próprio desempenho e muito feliz de ver o 

quanto evolui (SOL, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Hoje a aula foi na piscina, 

respiração, fiz pirueta, passei por baixo 

das pernas das meninas, muitas 

brincadeiras, virei criança (LOU, 2012). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje foi piscina, foi muito bom. A 

gente consegue fazer muitas coisas na 

água, estou respirando sem tapar o nariz 

(LOU, 2012). 

 

 

 

Fica evidente nos relatos que o uso de técnicas expressivas participativas, em favor da 

espontaneidade corporal, de imaginação lúdico-criativa e da emoção, resulta em um 

aprendizado vivo e útil na formação do ser consciente de suas possibilidades corporais, pondo 

fim ao processo de dissociação entre sujeito e objeto da aprendizagem que por muito tempo 
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permeou o fazer pedagógico da Educação Física, onde o sentimento, a introversão, a ética e 

totalidade humana foram quase que, totalmente, banidos, uma vez que sua origem se sustenta 

em um paradigma fragmentado de corpo e de movimento humano, tomados emprestados de 

várias outras áreas da ciência. 

Subjaz, portanto nos relatos que, a adoção do elemento lúdico como foco das aulas 

estimulou, além das aprendizagens propostas pra aula como (adaptação ao meio líquido, 

respiração dentro d’agua, etc.), a socialização, a criatividade, a autoconfiança através da 

superação de dificuldades, pois com evidencia Marcelino (1990), o lúdico é o instante, o 

espaço para encontrar-se, iluminar-se, fantasiar, realizar, gozar, brincar, comemorar, rir, 

distrair-se e viver. A vivência do lúdico pertence à dimensão do sonho, da magia, da 

sensibilidade.  

Nesse sentido, entramos em consonância com Freire; Schwartz (2005), ao enfatizarem 

que o elemento lúdico, amplia a gama de possibilidades pedagógicas utilizadas para um 

determinado saber/fazer em meio líquido, podendo, ao mesmo tempo, ser vivenciado com 

emoção e intensidade, de maneira significativa, sem objetivo específico, lógico e pré-

determinado, mas também como facilitador da aprendizagem de habilidades motoras 

aquáticas básicas na fase de adaptação, bem como para a aquisição de habilidades motoras 

aquáticas específicas e para a vivência de conteúdos mais significativos em termos 

psicossociais, pelo fato de respeitar as limitações, as expectativas e as potencialidades 

próprias de cada individuo. Chamamos à atenção pra o fato de que, apesar de não ser o ponto 

focal de nosso trabalho nossas participantes aprenderam, ao longo desse período, a se 

locomover com desenvoltura na água utilizando o nado crawl. 

Percebemos assim, que na interação das experiências lúdicas o Ser humano resgata a 

oportunidade de encontrar-se consigo, reconhecendo e demonstrando suas emoções, 

sentimentos e despindo-se dos modelos e regras impostas pela sociedade. Reconhece-se 

assim, valor ético do elemento lúdico para a formação humana, afirmando o brincar como 

essencial para o desenvolvimento da criatividade no homem.  

Podemos ainda, ao comungar com Csizszentmihaly (1999), afirmar que a 

vivencialidade de experiências/fazeres lúdicos podem ser caracterizadas como experiência 

máxima ou de fluxo, na qual a atenção pode ser livremente investida para alcançar metas 

pessoais. Neste sentido, funcionarão como impulsionadora da autoconsciência e 

autorealização porque o prazer intrínseco nelas exige um grau idêntico de disciplina e 

concentração.  
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Reconhecer o lúdico como facilitador de aprendizagens, é perfilhar, baseado em 

Huizinga (1993) o Homo Ludens, que brincar consigo e com o outro; do ser único e coletivo, 

abrindo espaço para o desenvolvimento de aspectos referentes a autoconfiança e 

autoconhecimento. Vejamos mais um relato de Sol (2012), para respaldar o aqui exposto: 

“Dia de piscina sempre é muito bom, por ser um ambiente diferente, dá uma sensação maior 

de lazer. A descontração deixa até a gente incluir outros assuntos, até os particulares”. 

Na fala da participante fica evidenciado também que o elemento lúdico situado dentro 

do contexto de uma aula, poderá ser considerado como uma forma de aprendizado para o uso 

do tempo livre. Uma forma de educação para o lazer, que, ao valorizar aspectos importantes 

da ludicidade humana, são capazes de potencializar e de fomentar mudanças que levam ao 

usufruto do tempo disponível dos indivíduos fora das academias e clubes, como também a se 

manterem em prática regular, vivenciadas com espontaneidade, de livre escolha, com 

participação prazerosa e respeitando habilidades e singularidades pessoais (MARCELLINO, 

1990). 

Outas perspectivas dessas atividades podem ser vislumbradas nos discursos de nossas 

participantes, como por exemplo, o entendimento da relação homem/natureza a partir dos 

elementos envolvidos/desenvolvidos nessa atividade. Vejamos o que nos diz Mary (2012) 

acerca do assunto: “Aula na piscina, onde vivemos momentos inesquecíveis com sol, água, 

mergulhos, risos, alegria, alongamentos e muita descontração. È um lazer que envolve nosso 

corpo com a natureza”. 

 O relato nos aponta para atitude reflexiva da participante, onde o próprio discurso 

sobre a vivência realizada tornar-se temático, e não mais o que propriamente aparece. 

Apontando para compreensão da mesma sobre a constituição da autonomia dos seres vivos 

em sua dependência relativa ao meio ambiente do qual fazem parte. Em outras palavras, a 

participante nos mostra um nível de entendimento sobre a importância da interação 

homem/natureza, num jogo recursivo que possibilita na consciência acordada a percepção de 

que o mundo está em um constante movimento de transformação e que esse movimento 

depende diretamente das interações que acontecem no cotidiano, seja a nível macro ou micro, 

entre homem/natureza e homem/homem. Sobre o exposto, Bruhns (2004), evidencia que o 

lúdico vai além da diversão e do simples entretenimento, alcançando uma dimensão humana 

no relacionamento com o meio.  

Nesse caso, o elemento lúdico tem um potencial de sedução, sendo tanto um fator 

motivador para o surgimento de outras aprendizagens e como também de socialização. 

Percebe-se então que através das vivencias lúdicas é possível, alcançar aprendizagens 



112 

essenciais sem, contudo, possuir finalidade imediata, um objetivo em específico a priori .Em 

outras palavras, a vivência apresenta-se como um reino de evidência experimental que 

possibilita outras leituras do mundo e da vida da participante. Nas palavras de Boff (2000, 

p.123), a participante mostra uma “capacidade de detectar os inter-retrorelacionamentos de 

tudo com tudo”. 

 Assim, sob esta ótica, percebe-se que todo o aprendizado pode ser tanto local, como 

também total e que, nesse caso, todo conhecimento passa a ser autoconhecimento e, portanto, 

autoformação. Diante disso, entendemos que as aprendizagens são uma constante na vida do 

homem, não importando que ele esteja num contexto científico-natural ou científico-social, já 

que estamos na era das relações múltiplas e transacionais. Vige a interdependência. O tempo 

exige capacidade de conexão, inter-relacionamento, interconexão, pois segundo Silva (2007, p 

148) “a oportunidade de estar em situações dessa natureza possibilita um desenvolvimento 

criativo dos aspectos sensíveis, dos impulsos lúdicos espontâneos, do prazer e da 

autogratificação que podem proporcionar”. 

Nesse caminhar, em consonância com Freire (2005), pode-se ainda vislumbrar um 

espaço inclusivo em meio líquido, no qual as atividades aquáticas podem oferecer a cada 

aluno a possibilidade de superação de suas dificuldades de adaptação, bem como proporciona 

ao indivíduo experiências e vivências novas e variadas, que favoreçam a percepção sensorial e 

a descoberta e de desenvolvimento de suas potencialidades. Sobre essa possibilidade, vejamos 

alguns relatos de nossas participantes: 

 

Essas atividades na piscina estão sendo muito importante pra mim. 

Eu estou vivendo algumas experiências que pra outras pessoas, talvez 

até mesmo para as outras meninas seja normal, mas pra mim são 

valiosas e grande, porque eu estou experimentando coisas novas(ZIL, 

2012).  

 

 

Os exercícios na piscina hoje me fizeram perceber que ainda preciso 

me dedicar mais. Que estou enganada em pensar estar no auge do 

preparo físico. Um pouco de dor e por algumas vezes uma 

vontadezinha de desistir. Mas é um desfio, preciso conseguir (SOL, 

2012). 

 

 

Fomos para piscina, estava um pouco triste, mas quando começamos 

a aula fiquei animada. Os exercícios foram ótimos. È bom sentir o sol, 

mergulhar etc. Me sinto super bem.(MARY, 2012). 
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Percebe-se nessas falas, que o lúdico na relação pedagógica em meio líquido alcança 

uma dimensão humana que vai além do simples entretenimento, ele possibilita desvelar 

emoções e sensações, assim como aspectos relacionados à afetividade. Estando, diretamente, 

relacionado ao estado de satisfação para a prática, que foi denominado por Csizszentmihaly 

(1992), como estado de fluxo, quando o conteúdo da experiência, oferece uma resposta 

imediata quanto ao crescimento pessoal imensurável conquistado, contribuindo para novos 

níveis de desafios e aprendizado de novas habilidades. Para o referido autor, atividade que 

provoca prazer, satisfação, liberação de sensações e emoções positivas, podem representar um 

forte diferencial nas experiências vivenciadas em meio líquido, assim como, um fator 

catalisador de estilos de vida ativos e saudáveis. 

Ao se reconhecerem capazes de superar dificuldades, a relação com seus corpos se 

tornou mais sutil, o que resultou na modificação de sofrimentos e medos, tendo como ponto 

de convergência a sensibilidade, centrada na força da experiência que, como tal, é 

necessariamente corporal. Enfatizamos o exposto, levando em consideração que duas das 

participantes tinham sérios bloqueios em relação a atividades que envolvesse água e, esses 

medos foram, paulatinamente, sendo vencidos tanto pela iniciativa própria, como pelo apoio 

das colegas, e também pela intervenção do profissional. Sobre isso vejamos como se 

posiciona uma delas: 

 

Veja a piscina pra mim era uma escuridão, antes eu ia pra todos os 

eventos da igreja tipo batismo, retiros em locais que tinha piscina e o 

mais perto que eu chegava da piscina era sentar na borda, seu 

descesse para a piscina era agarrada na borda sem sair do lugar. Eu 

via todo mundo brincando, se jogando, nadando, e aquilo me 

incomodava demais, porque eu não conseguia fazer nada. Como você 

sabe, quando começamos na piscina, até com a prancha eu tinha 

medo. E assim, pra eu chegar a uma piscina e mergulhar, eu entrava 

em desespero, pra mim era como se eu fosse me afogar, me dava 

pânico. Mas aprendi a mergulhar, a nadar, ate a boiar(flutuar), pois 

nem boiar eu sabia. Então esta sendo muito bom. A atividade na 

piscina pra mim é uma superação sempre. Eu me sinto realizada (ZIL, 

2012).  
 

Trata-se, portanto, não só de vencer medos ou bloqueios, mas de observar que ao 

eliminar a carga dessas emoções negativas, cria em si uma capacidade de superação, ou seja, a 

capacidade de se perceber capaz de transpor obstáculos aumenta, na participante, a 

necessidade desenvolver, a partir de certos dispositivos e da tomada de consciência de suas 
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possibilidades, a responsabilização com seu projeto de vida, que emerge da coerência entre 

dizer, fazer e ser. Trata-se, portanto de uma mudança no sentido certo, que a matem em um 

nível de consciência basta ampliado, se tornando uma nova maneira de viver consigo mesma, 

em perfeita harmonia.  

 Atinge-se dessa forma um equilíbrio emocional que favorece, positivamente, o 

enfrentamento e a convivência mais anuançada com esses medos e anseios e a forma mais 

correta de enfrentá-los. Apresenta-se assim, para a participante, uma capacidade de mobilizar 

recursos nas mais diversas situações de vida, que envolve os diferentes tipos de 

aprendizagem, entre elas: aprender a conhecer, a fazer e a viver junto, inclusive consigo 

mesmo. 

Um processo de autoconhecimento, que ressaltar, a noção de “superação” como um 

valor que se depreende da reflexão e na interação com o grupo. Do ponto de vista de sua 

individualidade, ele aprendeu a vencer a tensão da exteriorização de seu mundo privado, 

abrindo-se para novas experiências. Nesse sentido, de acordo com Silva (2007, p.145) retoma-

se “a centralidade do corpo no processo de construção das subjetividades, constituindo 

elementos que possam contribuir com uma teoria do saber sensível”. 

 Assim, fica a lição que retirar as “pedras no caminho” é dar um passo largo para 

aprender a ser, a projetar-se ao longo da vida, na direção de si mesmo e do outro. Isto porque, 

recorrendo a Läemmlin-Cencig (2008. P.322), “[...] o desenvolvimento de recursos 

perceptivos ainda não solicitados, assim como a atualização de potencialidades de 

aprendizagem, abrem a porta à transformação concreta dos modos de pensamento da pessoa”. 

A pessoa se vê assim, investida de um sentido novo, ligado à faculdade de aprender com a 

própria vida. 

 Sob essa mesma perspectiva, programamos as práticas em contato com a natureza 

(caminhada, corrida, alongamento, etc.) com o objetivo de promover, a partir das vivências, a 

ressignificação de nossa condição humana como processo auto-eco-organizado (MORAES, 

2008). Entendendo que esse processo é antes de tudo um fazer corporalizado e, portanto, 

tecido num “movimento dialético que compõe a incessante relação entre o organismo humano 

e o mundo, a qual se realiza de uma forma imbricada com seus diferentes matizes: fisiológico, 

cultural, histórico, político, etc.” (MORAES, 2008, p.84). É importante ressaltar ainda a 

preocupação com o corpo como parte de uma perspectiva ecológica mais abrangente que diz 

respeito ao destino do planeta, voltando-se para o eixo civilizatório ao qual estamos 

vinculados (MORAES, 2008). 
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Optamos por essa forma de atividade, levando em consideração o fato que as vivências 

junto à natureza que possibilitam ao ser humano experimentar, de maneira múltipla, as 

inúmeras sensações provenientes da liberdade e do que há de mais natural à sua volta, estão 

cada vez mais restritas, em função dos ditames da contemporaneidade, que levam ao 

engessamento de iniciativas que visem à busca espontânea pelo ambiente natural.  E ainda, 

por considerarmos que, existe um crescente processo de institucionalização esportiva, desse 

tipo de atividade, que tem dificultado uma análise mais aprofundada de suas contradições 

internas, como também suas potencialidades, se levarmos em consideração que há um 

interesse social específico que mobiliza os indivíduos nessas práticas. Nesse caso, para Silva 

(2007, p.152), se faz necessário “refletir sobre sua contribuição para o desenvolvimento de 

faculdades humanas, na realização dos sentidos humanos que ocorre num processo de 

educação estética que é, concomitantemente, um processo que poder-se-ia chamar de 

educação ambiental”. 

O autor acima referendado afirma ainda que os grupos que buscam essas novas 

experiências junto à natureza possuem desejos, necessidades e exigências específicas, 

permeados por uma forte acentuação de comportamentos hedonistas, de contato com o 

envolvimento natural, de prática do risco, da transgressão, da transcendência, da aventura, de 

uma prática mais ativa e sentida da corporeidade. 

Afirma Silva (2007, p.157): 

 

A relação com a Natureza proporciona uma experiência estética de um tipo diferente 

daquele que se trava com uma obra de arte. A Natureza como um dado natural, para 

reforçar o óbvio, lembra aquilo que não é humano. Sua presença inquietante é 

testemunha do não produzido por essa civilização em sua lógica prevalente, 

colocando-se como a própria “Outridade”. Ela recorda quilo que não somos e 

poderíamos ser; provoca um estranhamento que ultrapassa significações que 

possam ser a ela atribuídas. Tal como o corpo, a Natureza escapa à rede discursiva e 

permite uma qualidade diferente de experiências na relação estética com ela, por não 

se acomodar facilmente aos esquemas de assimilação que a cultura construiu  
 

As atividades foram realizadas durante o primeiro semestre de 2011, duas vezes por 

semana, intercaladas com a prática de musculação. Depois desse período, no ano de 2012, 

eram realizadas uma vez por semana. Os cenários escolhidos foram a praia de Ponta Negra, o 

Parque das Dunas e o Campus Central da UFRN, em Natal/RN.   

 A interação homem/ natureza é tema recorrente na atualidade, são muitos os 

estudiosos de várias áreas que versam sobre sua importância para o futuro do planeta, assim 

também as práticas corporais junto à natureza vêm ganhando um grande destaque, e englobam 
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uma diversidade de atividades que vão desde simples caminhadas até os esportes radicais. O 

que se sabe, de acordo com Inácio et al (2005, p. 81-82) é que “tais práticas ganham o status 

de meio para distanciar o homo urbis de sua vida cotidiana e fatigante, levando-o a um tempo 

e espaço perdido ao longo do processo civilizador”. E, também Bruhns (2004), enfatiza ser 

necessário desenvolver uma relação ideal entre homem e natureza ou entre homem e meio 

ambiente, na qual a dominação não faz parte desta. Há uma interação, partindo de uma 

compreensão de meio ambiente, que vai muito além do biológico, passando por um processo 

de criações culturais, históricas e política de transformação. 

O diferencial dessas práticas por serem recheadas de experiências estéticas e de 

relações simbióticas e de composição (BRUNHS, 2004), é levar o praticante a um nível 

importante de consciência ambiental que permita outras relações homem/natureza. Assim, o 

saber/fazer vai sendo construído de uma forma reflexiva, pela via do corpo que sente e vibra 

com as emoções sentidas. Para essa abordagem ser concretizada, traça-se um fio condutor que 

se entrelaça com a qualidade de vida, compreendida sob um olhar autopoiético, onde 

reeducar-se é fundamental para compreender os novos cenários emergentes, para poder 

realizar sonhos, traçar metas e, acima de tudo, exercer a autocrítica sobre sua própria vida. 

As práticas corporais junto à natureza permitiram, pela experiencialidade e a 

reflexividade, uma releitura da realidade dos diversos espaços-sujeito ali presente, pois, no se-

movimentar humano há uma circularidade entre os acontecimentos e o meio ambiente e 

daqueles no próprio corpo, ocorrendo aprendizagem, ou seja, uma nova interpretação desses 

acontecimentos. 

Esse processo cognoscitivo favorece a percepção do sujeito como autor de sua história 

e coautor das construções coletivas envolvidas nesse fazer. Buscou-se assim, um olhar mais 

atento às práticas corporais vivenciadas em ambientes naturais como possibilidade de 

reapropriação da natureza pelo sujeito, a partir de experiências vivificantes, com o intuito de 

potencializar suas capacidades criticas e criativas, por acreditarmos ser o ambiente natural um 

espaço singular que permiti um fazer-se e refazer-se com senso critico, liberdade e ludicidade. 

Isso não significa dizer que apenas as atividades junto à natureza sejam uma dimensão 

a parte na vida, nem que as outras formas de práticas corporais não sejam propicias para o 

exercício da critica e da criatividade. Porém, esse tipo de experiências, sendo marcada pelo 

vivencia lúdica do fazer corporalizado, parece constituir-se num campo fértil para a 

vivencialidade de sensações disruptivas, fugindo da lógica do controle e do consumo, bem 

como dos modelos de subjetividade e identidades dominantes.  Sob esse olhar, podemos 
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considerar essas práticas, uma experiência humana de grande complexidade, sendo marcada 

pela fruição lúdica e intencional do mundo-vida de cada uma das participantes. 

Vejamos algumas imagens (Ponta Negra/RN) e apontamentos de nossas participantes 

sobre o fazer/saber dessas práticas: 

 

 

 

 

 

 

Não tem nada melhor que 

caminhar olhando aquele mar lindo, 

vendo pessoas novas, fazendo nossos 

exercícios e nos divertindo. Não tem 

prazer maior (CRIS, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Que maravilha!!! A caminhada na 

praia. Perfeito. Superamos a distancia. O 

banho de mar? Ápice da felicidade. Água 

de coco no Sr. Cavalcanti foi a 

confirmação, onde quer que estejamos vai 

ser assim..... estaremos felizes(SOL, 

2011). 
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Hoje foi caminhada na praia de Ponta 

Negra. Foi ótimo. Tomamos banho de 

mar. Depois fomos pra casa de Hannah, 

lanchamos. Adorei (LOU, 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

As caminhadas e as corridas lá em Ponta 

Negra, me deixam muito feliz e muito bom 

o contato com a natureza (ZIL, 2011). 

 

 

 

Percebemos nos relatos que as potencialidades e abrangências dos níveis de satisfação 

pessoal e de bem-estar, propiciadas pela interação do homem/natureza, por meio de atividades 

com o meio ambiente natural, nesse caso a praia, representam um elemento marcante no 

saber/fazer de tais práticas. 

 Sobre o exposto Monteiro (2008), afirmam que a prática de atividades junto à 

natureza pode proporcionar relaxamento e liberação das tensões cotidianas, proporcionando 

aos seus adeptos revitalização de suas fontes de energia, como também o despertar de 

sensibilidades e percepções que provocam bem-estar e prazer. Diz-nos ainda, que as 

interações estabelecidas entre os indivíduos e a natureza, expressas na busca pelo contato e 

pela preservação de espaços naturais constitui-se em um canal privilegiado para o 

desenvolvimento de atitudes críticas quanto às relações entre os indivíduos consigo mesmos, 

com os outros e com a própria natureza.  

Vislumbramos ainda, a intencionalidade presente no fazer de cada uma das 

participantes, colocando a experiencialidade vivida na esfera da subjetividade. Subjetividade 
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essa que reflete, reelabora e ressignifica, não só a própria vivência como as particularidades 

de seus mundo-vida, num espaço/tempo que é só seu e ao mesmo tempo, é coletivo, 

compartilhado, especialmente em suas expressões de liberdade e ludicidade. Aproxima-se 

assim, dos processos de singularização, nos quais se busca a afirmação de outras maneiras de 

ser, outras percepções e sensibilidades.  

Emergem dessa forma, novas maneiras de perceber a natureza e de se relacionar com o 

outro, valorizando as trocas solidárias e complementares, que possibilitam transcender os 

olhares mecânicos e objetivos que ainda imperam na atribuição de significados à natureza. 

Vejamos mais um pouco do que dizem nossas atrizes sociais 

 

As atividades em contato com a natureza, caminhadas na praia, no 

campus, também foi bom pra mim E as ladeiras, o campo, os quatro 

cantos do Campus que a gente já conheceu, e nunca mais a gente fez 

(risos), eu sempre gostei de tudo. Cada coisa nova era feita com 

vontade, com prazer (CRIS, 2011). 

 

Está junto à natureza com o grupo é fantástico (SOL, 2011). 

 

As praticas em contanto com a natureza, me deixam tão feliz, 

quebram a rotina (ZIL, 2011).  

 

O convívio em torno das práticas corporais junto à natureza ofereceu, como 

demonstram as falas das participantes, a possibilidade de vislumbrar novos exercícios 

vinculatórios, principalmente, no que diz respeito à criação e intensificação de laços 

interpessoais, vividos numa relação mais renovado do sujeito consigo mesmo, com o outro e 

com o mundo. Diferindo assim, segundo Monteiro (2008, p.133), “das adequações 

harmoniosas que neutralizam as diferenças e comprometem a afirmação das singularidades” 

que muitas das vezes permeiam as convivências nesse tipo de prática. Nesses casos, como 

ressalta Sant’Anna (2001), se faz necessário considerar que as condutas éticas do individuo 

são produzidas na especificidade de cada relação social, de relações entre seres humanos e 

entre estes e outros seres do mundo. 

Além disso, percebemos que a relação delas com essas práticas foi além de uma 

relação funcional com a natureza, exatamente, pelo que trazem de novo na relação 

corpo/natureza/outro, como campo fértil de experiencialidade de exercício de uma 

sociabilidade, em especial as relações de amizade e de relação com a alteridade, levando-se 

em consideração que a alteridade integrar todas as polaridades na sabedoria de viver. 
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Abro aqui um parêntese, para falar dos laços interpessoais ou de amizade como 

preferimos chamar, que foram um ponto bastante expressivo no nosso convívio pessoal com 

esse grupo de mulheres durante essas práticas, se configurando, com um quadro relacional de 

uma constante recriação de si, uma forma de subjetivação coletiva, que pode romper as 

fronteiras morais vigentes, levando o sujeito a uma autotransformação, estilizando sua 

existência na relação com o outro.  Em outras palavras, entendemos que, em nosso caso, a 

amizade se apresenta como uma forma de ligação entre a elaboração individual e a 

subjetivação coletiva, pautada por novos referenciais éticos de uma nova estética de viver. 

Retomemos os relatos para aclarar o aqui exposto:  

 

A convivência com o grupo tem me ajudado muito. Venho aprendendo 

a expressar e fazer coisas que para mim até então era difícil de 

explicar (CRIS, 2012). 

 

 

A amizade com o grupo, o entrosamento com cada uma das meninas a 

cada encontro nosso tem sido melhor e mais prazeroso, só Deus sabe 

o bem que tudo isso tem me feito (ZIL, 2012). 

Foi muito bom está reunida com o grupo mais uma vez. Cada um tem 

um papel diferente em minha vida (MARY, 2012). 

 

 

Incrível como nosso compromisso de está nesse grupo foge do 

principal/primeiro foco que é ser portador de HIV. Hoje a gente se 

fortifica para muitas coisas na vida. A harmonia, a compreensão, a 

união, a amizade do grupo gera bem estar (SOL, 2012). 

 

Seguindo as pistas deixadas por Ortega (1999), desenvolve-se ali uma ontologia da 

amizade, entendida como um convite à experimentação de novos estilos de vida e 

comunidade, a qual pode introduzir movimento e fantasia nas rígidas e normatizadas relações 

sociais, além de proporcionar um pensar e repensar sobre as limitadas e empobrecidas formas 

de relacionamentos existentes em nossa sociedade. Fomentando assim, novas formas de 

subjetividades, por meio das quais o individuo alcança a autonomia mediante a união da 

própria transformação com as mudanças ocorridas no outro.  

 Para o referido autor, “falar de amizade é falar de multiplicidade, intensidade, 

experimentação, desterritorialização” (ORTEGA, 1999, p.157), pois que age entrelaçando, 

integrando, estabilizando, igualando. Em outras palavras, a amizade é um espaço entre os 

indivíduos, o espaço da liberdade e do risco, o espaço do mundo compartilhado, o transcender 

do quadro da individualidade para se colocar numa dimensão coletiva, onde se desenvolve 
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uma sensibilidade para as diferenças de opiniões e de gosto. Essa assimetria servirá então para 

afirmar as identidade e realçar a alteridade e o cuidado com o outro. Ainda segundo o mesmo 

autor, conceber a amizade sob essa perspectiva, significa percebê-la como caminho aberta 

para o novo, para o acontecimento, para a invenção, para a criatividade e para a 

experimentação. Aspectos esse que também estão presentes nas práticas aqui elencadas. 

Vejamos como se posiciona a nossa participante Zil (2011) sob essa questão:  

 

As nossas atividades na piscina e na natureza me fazem sentir muito 

bem, a amizade com o grupo, faz com que aos poucos eu consiga 

vencer e aprender muitas coisas. Eu nunca pensei que a essa altura 

da vida fosse acontecer tudo isso comigo. Sinto-me muito bem, graças 

à Deus” e mais adiante “é como se fosse o melhor dia de treino para 

a gente, sem contar com a amizade do grupo, que também é muito 

boa, e me faz crescer a cada dia.  

 

Infere-se nesse relato que as amizades engendradas a partir das práticas corporais 

aquáticas ou em contato com a natureza desenvolvidas em nossa intervenção, permitiram a 

abertura para o novo, para a experimentação lúdica do mundo, para uma vivência prazerosa, 

significativa, educativa e sensibilizadora, onde cada uma das participantes foi capaz de 

encontrar na relação criativa e lúdica consigo mesmo, com o outro e com a natureza, um 

espaço fértil para o exercício da autotransformação e para a vivência de amizades 

diferenciadas.  

Esta nova forma de amizade permiti, segundo Ortega(1999), enxergar no amigo não 

uma adesão incondicional, porém uma incitação reciproca, um desafio, um exercício de 

autotransformação e aperfeiçoamento. Diz-nos autor: 

 

Somente essa distancia este agonismo, esta disposição para nos deixarmos 

questionar em nossas crenças e ideais, e modificarmos nossas opiniões 

através do relacionamento com o amigo, constituem a base de uma amizade 

para além da reciprocidade, do parentesco, da incorporação do outro 

(ORTEGA, 1999, p.82). 

 

Destarte, podemos inferir que as amizades naquele contexto, assumiram um sentido de 

subjetivação coletiva, representando um exercício ético, politico, ainda que se considere o 

espaço mais ou menos restrito do grupo onde foram constituídas. Tratando-se, portanto, de 

uma criação compartilhada, levando-se em consideração que os homens existem em 

pluralidade e se definem em sua singularidade, que funciona, como condição possível para 
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criação e recriação de formas alternativas de relacionamentos voltados para o mundo, sejam 

elas a amizade, a hospitalidade, a cortesia, a solidariedade e o respeito(ORTEGA, 1999). 

Entrever-se assim, grandes possibilidades de compartilhamento de experiências que pressupõe 

a constituição do sujeito não como um exercício solitário, mas como ação compartilhada com 

outros sujeitos. Estabelece-se assim, o que podemos chamar de experiências existências 

férteis, que facultam processos renovados de subjetivação e coletividade. 

Nas falas/relatos das pesquisadas, se observa ainda uma mudança de perspectiva na 

experiencialidade dessas práticas, que diz respeito à superação de obstáculos, que não inclui a 

superação do outro, mas a superação dos próprios limites e medos. Isto porque cada gesto era 

guiado pela imprevisibilidade de interação com os elementos da natureza, muito mais pelo 

prazer na busca de novas sensações; pelas ressonâncias positivas dessas atividades, pela 

dinâmica, centrada na sensibilidade, na cooperação e na expressividade, do que pela 

apropriação de habilidades motoras pré-estabelecidas e fixadas a priori.  

Nesse fluir, passamos agora a discorrer sobre as práticas desenvolvidas durante as 

atividades de consciência corporal. Estas práticas foram desenvolvidas 01 (uma) vez por 

semana, no período compreendido entre agosto de 2011 e dezembro de 2012. As práticas de 

consciência corporal foram fundamentadas nas técnicas do método Feldenkrais e da Eutonia, 

que tem como principio o resgate da sensibilidade no se-movimentar humano. Utilizamos 

também técnicas de massagem e automassagem e a prática de meditação orientada. 

Optamos pelo Método Feldenkrais, posto que, o mesmo considera como “unidade de 

trabalho” ou “referência organizadora” a qualidade da execução do movimento. Melhor 

dizendo, não se trata tanto da qualidade do “movimento”, mas sim da qualidade da 

organização pessoal que gera o movimento, ou seja, na estratégia utilizada pela pessoa para 

executar um movimento, seja ele qual for. Este é o ponto em que as lições do Método atuam, 

a matéria prima é a estratégia e a organização, não o movimento em si. Para isto as lições 

estimulam o sistema nervoso em sua plasticidade e capacidade de aprender, levando-o a gerar 

combinações inusitadas de movimentos, a decompor padrões habituais e a experimentar 

novos padrões de movimento.  

As vivencias oriundas desse método promovem a flexibilização da organização do 

sistema nervoso. Um aprendizado orgânico que possibilita novas estratégias na realização de 

movimentos e na geração da postura. Os termos chaves do método são: aprendizado, 

diferenciação, integração e autodirecionamento. Por este motivo, as sequências de movimento 

utilizadas são chamadas de lições e não de exercícios. O nome utilizado por Feldenkrais foi 

Awareness Through Movement (Consciência pelo Movimento). Estas lições podem ser vistas 
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como um espaço de aprendizado e descoberta. Uma vez que este modo de atenção seja 

utilizado, qualquer movimento pode se tornar uma lição de Feldenkrais. O contrário também é 

verdadeiro, qualquer lição de Feldenkrais pode ser distorcida em exercício, caso o modo de 

fazer volte a ser orientado por um resultado previamente estabelecido (um modelo “correto” 

de movimento) que é sentido como a meta que deve ser alcançada (FELDENKRAIS, 1977). 

A opção pela Eutonia foi embasada no entendimento que essa prática corporal visa o 

equilíbrio das tensões corporais e harmonização do tônus muscular para a realização das 

atividades cotidianas. Enfoca ainda o autoconhecimento e a integração psicofísica, ampliando 

o conhecimento da anatomia e funcionamento do corpo. As vivencias são compostas de 

exercícios de percepção, postura e respiração que podem utilizar recursos como bambus, 

bolinhas, almofadas, entre outros. As práticas são orientadas para que a atenção da pessoa se 

focalize “no como se faz”, que é diferente de “o que se faz” (ALEXANDER, 1991). 

Ao optarmos pela massagem e automassagem buscamos apoio nas técnicas orientais 

da massoterapia que considera o homem como mente, corpo e espírito e prega harmonia entre 

os três para obter equilíbrio e saúde. Considera a energia vital, o YIN e o YANG, que são 

energias opostas e complementares, a partir do entendimento que essa energia deve circular 

no corpo livremente como o sangue, pois o seu desequilíbrio podem gera mecanismos 

geradores de stress. Para a massagem (conduzida por outra pessoa) e a automassagem, 

(técnica de massagem através do toque no próprio corpo), utilizamos as mãos em contato 

direto com a pele ou implementos diversificados como bolas, bastões, entre outros. Em ambas 

as vivências, buscava-se o alívio de tensões músculo-articulares, sensação de relaxamento e 

soltura, ativação da respiração e da energia vital e reconhecimento do corpo, visando 

aquisição de saúde e bem-estar (FRITZ, 2002). 

Ao elencamos a meditação como vivência em nosso estudo, o fizemos baseados nas 

constatações de pesquisas atuais que evidenciam que essa técnica corporal é o método mais 

antigo para tranquilizar a mente e relaxar o corpo, pois tem como objetivo desenvolver a 

capacidade de concentração e enriquecer a percepção. A metade dos anos 1970 presenciou 

uma inundação de pesquisas sobre a meditação enfocando, principalmente, os seus benefícios 

para a saúde. Estes estudos apontaram ser meditação útil em muitos aspectos, como por 

exemplo: diminuição da frequência de resfriados e dores de cabeça e a redução da gravidade 

da hipertensão e dos problemas psicológicos ou psicossomáticos, tais como lidar com a 

ansiedade sem o uso de medicamentos, ter acesso a lembranças e sentimentos que estavam 

bloqueados, e como uma prescrição genérica para o tratamento de ampla variedade do 

estresse e da angustia da vida cotidiana. Pesquisas atuais evidenciam que a meditação, pode 
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ser usada como um poderoso meio de despertar em praticantes a capacidade interior de 

participar de sua própria cura (GOLLEMAN, 1999). 

Todas as vivências foram realizadas em espaço aconchegante, com música ambiente, 

com ou sem o suporte de material (bolas, colchonetes, trampolins elásticos, bastões, 

almofadas). A opção por esta forma de vivencia corporal partiu também do entendimento que 

o trabalho consciente do corpo faz emergir a linguagem corporal como forma de comunicação 

não verbal, que se manifesta como interação significativa e harmônica da totalidade do ser 

humano e possibilita um “mergulhar em si” a fim de liberar o entrelaçamento de mecanismos 

neuropsicofisiológicos, o que implica na melhoria de estados de consciência e favorece o 

estabelecimento de uma comunicação interpessoal e intrapessoal que envolve o 

desenvolvimento de si mesmo tendo como referencia a consciência da imagem de si, dos 

outros, do ambiente e dos diferentes tipos de relações socioculturais. 

Ao longo da vida descobrimos que somos um corpo, e nesse caso, conhecer-se é 

conhecer também o que diz o nosso corpo. É sentir e viver o corpo com os cinco sentidos 

exteriores (olhar, tocar, ouvir, cheirar e saborear), mas é também buscar dentro de si, em 

nossa interioridade, aquilo que nos singular, único. Uma experiência direta e imediata de 

sentimentos e desejos, que ao longo da vida é esquecida. E nesse esquecimento, perdemos a 

consciência de como viver, saborear esse corpo. Renunciamos assim, a soberania sobre esse 

corpo, que passa ser objetificado em função dos ditames socioculturais. No caso de nossas 

voluntarias, esse é um aspecto bastante presente, levando-se me consideração os estigmas e as 

marcas corporais que advém com o avançar da infecção pelo HIV para a doença AIDS e 

também pela adesão a terapia medicamentosa. 

 Ao adentrarmos o território a ser explorado, o corpo de cada uma daquelas mulheres, 

percebemos a importância de entendê-las como individualidade vital e criativa, que precisava 

encontrar novos modos de respostas, novos enredos para suas vidas, construídos criativa e 

conscientemente a partir de seus corpos. Isto porque na natureza corporal “essência e 

existência apresentam-se como dimensões de um mesmo fenômeno, o ser humano. O homem 

é e existe pelo seu corpo. Corpo vivo, presente, em movimento” (NÓBREGA, 2005, p.79) 

 Percebemos, a partir daquela realidade, a urgência de desenvolvimento de um 

trabalho corporal que permitisse àquelas mulheres “encarnar-se de si mesmas, de desejo, de 

imaginação de ludicidade, a partir da relação com o próprio corpo, porém qualitativa, 

consciente e criativamente” (RINK, 2009, p. 5). Um processo polifônico que possibilitasse 

novas formas de estar no e com o mundo no e pelo corpo. Uma redescoberta da arte de viver e 
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de viver com arte. Gostaríamos de frisar que esse entendimento não ficou restrito as práticas 

de consciência corporal, mas a todas as práticas corporais desenvolvidas nesse estudo. 

Busquemos alguns relatos de nossas participantes em uma aula baseado no Método 

Feldenkrais, que envolveu alongamento e respiração, para enfatizar o aqui exposto: 

 

Ao findar a vivencia de consciência corporal minha expressão, minha 

sensação....ERA EU ...EU MESMA. De cara limpa descansada, 

relaxada, inteira. Amei (SOL, 2011). 

 

A aula de consciência corporal foi muito agradável. Trabalhar o 

nosso corpo é, na verdade, conhece-lo melhor. Senti meu corpo bem 

relaxado. A gente fica leve e solta ao final da aula (MARY, 2011). 

 

Hoje na consciência corporal foi muito prazeroso. Senti meu corpo, 

minha respiração, senti meus músculos relaxarem (LOU, 2012.) 

 

Chega à sexta-feira a expectativa e grande, porque essa aula tem o 

poder de renovar meinhas energias física e espiritual. Conversamos 

sempre ao termino das aulas e ali observo um pouco mais as 

companheiras e vejo no que posso estar mudando para lidar com 

cada uma delas(CRIS, 2012). 

 

Sexta-feira, consciência corporal, tem sido muito bom pra mim. Eu 

consigo relaxar em relação a ansiedade, pois sou muito ansiosa e isso 

me deixa estressada e essa atividade tem me ajudado muito, só tem 

me trazido benefícios (ZIL, 2012). 

 

Nessas falas, percebe-se que cada uma das participantes, foi conduzida a viver o 

corpo-próprio, no sentido de Merleau-Ponty (1994), a tomar consciência desse corpo como 

presença no mundo, a perceber que é nesse corpo que se revelam os sentidos e significados 

que dão vazão ao mistério que é a vida. Um espaço para a efetivação de espaços de criação 

existencial no sentido de subjetivação singular, que compreende a construção do sentido de 

pessoa e impele a ruptura com a construção do corpo social estereotipado e massificado que 

alimenta a nossa cotidianidade e, mais especificamente, o mundo-vida dessas mulheres. 

Singularidade/subjetividade esta que pressupõe afirmação de maneiras diferentes de ser, agir, 

perceber e sentir, que permite a construção de autonomias e liberdades, entendendo-o não 

como exercício solitário, porém como ação compartilhada com outros indivíduos, o que fica 

bem caracterizado na fala de Cris. 

Isso porque, a experiencialidade do corpo pode ser vivida individualmente, no entanto, 

ela se torna mais significativa, mais rica e reconfortante, quando compartilhada com o outro. 



126 

Nesses casos, o movimento corporal se transmuta em axioma gerador dos processos de 

formação individual e coletivo, como linguagem em movimento pela possibilidade de avivar 

sensações e percepções que possuem caráter cognitivo.  

Ter consciência do próprio corpo não supõe de modo algum, expressá-lo, exibi-lo, 

indiscriminadamente, significa sim, redescobri-lo, cuidá-lo, experimentá-lo, respeitá-lo em 

seus limites, possibilidades e desejos, colocando em pauta a sua extraordinarialidade e 

singularidade para trilha os caminhos do viver com originalidade considerando que, nosso 

corpo se constitui como parte do idioma universal que partilhamos com a humanidade. E no 

caso de nossas participantes, essa redescoberta de si como um corpo através do qual aprendem 

e apreendem o mundo, era urgente e necessária, pois romperia com a objetificação 

denegridora de corpo, tão comum em suas realidades de vida.  

Tomemos algumas de seus relatos após uma aula de Eutonia: 

 

Eu não sabia como é importante esse trabalho e consciência corporal. 

É incrível o resultado que causa em nosso corpo. Enfim nos traz vida 

(ZIL, 2012). 

 

 

Consciência corporal, uma aula deliciosa. Eu particularmente, 

esqueço de tudo lá fora, foco só nas orientações que estamos 

recebendo. Terminei com uma leveza e uma paz que só pensei em 

energias renovadas. E tudo isso é muito novo pra mim. Novo e 

gostoso (CRIS, 2012). 

 

 

Hoje foi consciência corporal. Foi ótimo, relaxei, senti uma paz 

enorme. Tinha uma luz muito bonita na sala (LOU, 2012). 

 

  

Chega o dia de consciência corporal, aula espetacular, sensações 

fundamentais para nos sentirmos bem. Trabalhamos o corpo, a mente 

e a respiração. Tudo fica leve e solto. São momentos felizes que 

precisamos aproveitar (MARY, 2012). 

 

Da consciência corporal....,o que tirei de lição foi o quanto não 

damos valor, cuidado, respeito ao nosso corpo. Justo a estrutura que 

nos permiti fazer tudo. Nem conhecemos seus limites, o domínio que 

podemos ter dele, o pouco que o exploramos, o quanto o maltratamos. 

Resolvi que vou incluir na lista do meu projeto “realizar sonhos”, 

dedicar mais um pouco de tempo dos meus dias para isso: mimar 

mais um pouquinho do meu palpável e associar ás coisas. Aproveitar 

do equilíbrio que posso ter dele para tomar atitudes, decisões (SOL, 

2012). 
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Podemos notar nos relatos a possibilidade de autoconsciência, proporcionada pelas 

vivências de consciência corporal. Trazendo à tona a necessidade de incorporar em suas vidas, 

formas mais tranquilas de viver e uma nova apreciação de ser um corpo vivo integrado, 

expressão do self. Um relacionamento consigo mesmo, que faz despertar o saber do próprio 

valor, uma expressão criativa de quem afirma, conscientemente, seu relacionamento com o 

mundo e seus semelhantes. Uma tomada de consciência do corpo em seus determinantes 

psicológico, sócio histórico e biológico, que não sendo distintos nem distinguíveis da práxis 

humana, é uma condição fundamental a liberdade (OLIVIER, 1995). 

De acordo com May (1971), para o homem chegar à autoconsciência, precisa começar 

redescobrindo seus próprios sentimentos, o que significa também recupera a consciência do 

próprio corpo, que ao longo da vida vai sendo perdida. Para o autor, a maioria dos adultos 

perdeu a percepção corpórea como consequência de vários séculos de recalque em relação ao 

corpo, transformado em máquina inanimada, subordinada às finalidades do industrialismo 

moderno. Essa impessoalidade em relação ao corpo, também é manifestada na maioria das 

pessoas, estejam elas saudáveis ou em processo de saúde/adoecimento, que é o caso de nossas 

participantes. 

 Em ambos os casos, alerta ser necessário ouvir o próprio corpo, segundo o autor “é 

surpreendente quantas intuições, sugestões e orientações para a vida recebe a pessoa sensível, 

que sabe ouvir o que seu corpo está dizendo” (MAY, 1971, p.89). Nesses casos, ter 

consciência corporal não se resume a conhecer ou dominar o corpo, porém ter a consciência 

que somos um corpo e que toda atitude do ser humano é corporal, pois “todo conhecimento – 

inclusive o de si mesmo – passa pelo corpo. É o corpo que está envolvido no processo de 

compreender, de recordar, de se individuar” (OLIVIER, 1995, p, 71). Em outras palavras, a 

pessoa que entra em contato, em uma relação sensível com o seu corpo, percebe uma 

transformação real em seu processo existencial. Esse processo foi claramente percebido tanto 

nas falas e relatos de nossas participantes, como pela observação, ao longo das vivências de 

consciência corporal. 

Podemos afirmar que foi, principalmente, no desenrolar dessas vivências que 

percebemos a grande transformação da relação dessas mulheres com os seus corpos. Fazemos 

tal afirmação, respaldados nos numerosos indícios reflexivos contidos em seus diários e/ou 

em conversas realizadas ao final de cada vivência. Algumas vivências particularmente 

serviram de cartase para medos, traumas, emoções reprimidas, como também como 

catalizadoras de diferentes maneiras de viver sentimentos de si.   
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A experiencialidade com a corporeidade do outro, ao longo de nossa trajetória 

profissional, nos mostrou que quando se trabalha com reeducação corporal o relaxamento é 

imprescindível, para elevar os participantes a um nível de consciência, levando-os a um 

estágio anímico mais receptivo as atividades propostas. Outro fator que sempre nos chamou a 

atenção foi o tocar e, o quanto esse simples ato pode provocar reações diversificadas e fazer 

aflorar emoções e sensações a muito esquecidas. Como nos diz Duprat (2008, p.368), no 

desenrolar dessas vivências, “a pessoa se sente tocada por si mesma, por uma sensação que 

tem de si, não por algo diferente de ou exterior a si”.  

No caso de nossas participantes, as atividades envolvendo massagem e automassagem 

foram uma das últimas a serem realizadas e, foram muito bem recebidas por elas. Nessas 

vivências as participantes realizavam massagens umas nas outras ou, a pesquisadora após uma 

sessão de alongamento, realizava massagem nas participantes: 

 Percorramos alguns relatos de nossas participantes das aulas que envolveram técnicas 

de massagem:  

 

Na hora da massagem com bastão realizado pela professora, senti um 

peso no corpo e ao mesmo tempo estava fora do colchonete. Fique 

bem alta, longe do chão. E sempre assim, como seu viajasse para 

outra dimensão. Fico muito leve (LOU, 2012). 

 

A consciência corporal hoje foi bom demais, bem relaxante. A 

massagem que a professora faz é tudo de bom. Sai de lá com uma 

sensação de bem estar que não tem tamanho (ZIL, 2012). 

 

Nossa aula de consciência corporal desta semana foi maravilhosa, 

muito interessante. Sentir os limites, as diferenças de cada parte do 

corpo, tocar, se sentir tocada, a massagem e maravilhosa. Sai de lá 

com as energias renovadas (CRIS, 2012). 

 

O último dia da semana, vamos para a aula de consciência corporal. 

È muito bom. O tempo em que passamos juntas é muito legal. A 

massagem com o bastão rolando em nosso corpo alonga os músculos 

e ajuda na circulação sanguínea. É espetacular (MARY, 2012). 

Os relatos apontam para uma tessitura de contatos humanos pela tatilidade, que leva a 

reumanização, já que segundo Montagu (1988, p19) “as comunicações do toque constituem o 

mais poderoso meio de criar relacionamentos humanos, como fundamento da experiência”, 

levando-se em consideração que em nosso mundo ocidental as nossas relações se apoiam nos 

sentidos da distancia (visão e audição). Para o referido autor, excluir de nossa experiência 

enquanto humanos o universo de comunicação não verbal, só contribuirá para um acentuado 
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empobrecimento de nossa humanidade, levando-se em consideração que aprender a aprender, 

a amar e ser gentil está intimamente entrelaçado com a experiência tátil.  

Diz-nos o autor ainda que “a percepção de si mesmo é em grande medida uma questão 

de experiências táteis” (MONTAGU, 1988, p.366). Em nosso estudo, o tocar ou ser tocado 

tornou-se um ato reflexivo, chamando a atenção para entendimento do corpo como elemento 

primordial, para toda nossa ação, percepção e pensamento. Para o entendimento que a medida 

que  me percebo e percebo o outro  pelo toque,  vejo-me engendrado em uma dinâmica de 

troca e prazer. 

Gera-se então, uma experiência reorganizada permanentemente, de autoconhecimento 

e de melhoria das relações interpessoais, iniciando-se pela harmonia pessoal graças à 

assunção da novidade como elemento de mudança e partilha. Para tanto, foi necessário tempo 

e paciência, já que a relação dessas mulheres com seu corpo e com o corpo do outro sofre 

sérias refrações advindas dos preconceitos e estigmas da doença. Ressaltamos o aqui exposto, 

levando em consideração que no inicio de nosso trabalho algumas de nossas participantes se 

mostravam bastante retraídas e evitavam qualquer tipo de contato mais intimo entre elas e 

delas com os professores colaboradores do estudo. 

Enfatizamos que, na experiência como massagem e automassagem os resultados foram 

bastante significativos, remetendo a importância do tocar como linguagem não verbal que 

potencializa o aflorar de emoções, prazeres e desejos adormecidos. Podemos identificar 

verdadeiros, ganhos em relação à tatilidade de si e do outro, num processo de desvelamento 

progressivo da afetividade dessas mulheres. Isto porque, ao proporcionarem uma maior 

intimidade entre ela e com elas mesmas, percebia-se o ressoar dessas vivências em cada 

abraço ou beijo dado em cada novo encontro ou ao termino de outras vivências. Um processo 

de autoconhecimento, de consciência e de realização do ser, pois por meio dessa liberdade, 

definir-se-á a si mesmo e, nesse sentido, liberdade será igual à subjetividade, que no encontro 

com outras liberdades, poderá realiza-se em essência, pensando, sentindo experimentando, 

fundindo-se e, portanto, individuando-nos. Uma vez que, na multiplicidade dos encontros, 

buscamos a unidade de nós mesmos. 

Passamos em seguida, a um relato interessante sobre outra vivência que denominamos 

Renascimento e Perdão, que se desenvolveu da seguinte forma: após uma sessão de exercícios 

de respiração profunda, solicitamos das participantes tentassem fazer um retorno ao útero de 

suas mães mãe a partir da posição fetal na qual as participantes terminaram o alongamento. 

Vamos ao relato: 
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Hoje tivemos uma experiência mais forte. Pela confiança em Hannah 

eu me entreguei 100% aos comandos da dinâmica. Só não pensei, não 

imaginei que depois de tanto expandir energia iria me recolher “até o 

útero de minha mãe”, porque foi isso que realmente eu fiz/senti. Tudo 

muito lento, porém intenso, me senti super acolhida. Além do útero 

pela concepção senti todo carinho que recebi da minha mãe. Todos os 

abraços. Todos os cuidados. Foi muito forte. Senti muita saudade. Uma 

saudade com peso na consciência por não agradecer mais e mais e mais 

vezes a minha mãe. Em segundos eu me vi fazendo isso. Escrevendo uma 

carta, porque tenho que registrar em palavras, todos os agradecimentos, pra 

minha mãe. Nascendo desse “aconchego” pensei no que fiz com tanto 

carinho, se me perdi e não fiz bom uso dele, que bom que me reencontrei. 

Que bom que consegui e vou continuar renascendo. Não expressei muito a 

minha felicidade de ter tido todo esse amor e carinho, cuidado, na frente das 

outras meninas porque senti que a maioria delas não teve isso (SOL, 2012). 

 

Nesse depoimento, percebemos uma reapropriação do próprio corpo, de uma 

afirmação de si fundada no conteúdo de vivência que possibilitou a participante se entregar 

por inteiro e nessa entregar regatar sentimentos que estavam escondidos ou, por outra, 

esquecidos. Permitindo, como ela mesma afirma, se reencontrar não só com ela própria mas 

também com a sua mãe, pela qual tem um amor filial incondicional. Foi também levada à 

percepção de se resguardar um pouco, diante da fragilidade apresentada por outras 

participantes, ou seja, em fração de segundos, ela passa da singularidade do eu para 

pluralidade do nós. Nesse contexto, a experiência subjetiva, se torna experiência 

intersubjetiva. Para Silva (2001a, p.30), nessa temporalidade efêmera “a presença do outro 

assume o caráter primordial [...], e essa presença é tão forte que me constitui”, levando-me a 

agir com autorespeito e respeito ao outro como legítimo outro em coexistência comigo, tanto 

no acordo como na discrepância. Indo de encontro ao que se vive em nossa cultura ocidental, 

onde a insensibilidade em relação ao outro é a tônica das relações humanas. 

Para esclarecer a posição da participante quanto ao respeito às demais companheiras, 

gostaríamos de relatar que durante esta vivência duas das participantes tiveram reações 

angustiantes durante e após o final da vivência (choro, dificuldade de se expressar e até 

mesmo de relatar a vivencia em seus diários). Abaixo descrevemos seus relatos: 

 

Estou me sentindo carente e desprotegida. Hoje eu tive vontade de não 

ter nascido e sim de ter ficado no ventre de minha mãe, eu estaria 

protegida de todas as coisas que me aconteceram. Não tive uma 

relação muito boa com a minha mãe, mas se pudesse gostaria de 

agradecê-la por tudo (ZIL, 2012). 
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Na hora que Hannah falou para entrar na barriga da minha mãe, não 

consegui. Teve um bloqueio. Isto me doeu muito. Chorei porque não 

tive carrinho de mãe, sempre fui rejeitada por ela. Também na hora 

de comentar o que sentimos não consegui me controlar, chorei. Me 

deu uma vontade muito grande de abraçar Hannah, não sei porque. 

Estava muito carente. Hoje foi bem diferente, difícil (LOU, 2012). 

 

Percebe-se, nas falas de nossas participantes, que a vivencia permitiu aflorar 

sentimentos adormecidos em relação as suas mães e da importância da relação mãe/feto para 

o processo evolutivo do ser que pode se manifestar em qualquer situação. Para Weil (1982, p. 

96), nesses casos “as fronteiras a atravessar nessa viagem regressiva, são os grandes 

traumatismos da vida intra-uterina e pós-uterina”. 

Durante a vivência podemos perceber toda essa gama de sentimentos inscrita em seus 

corpos, tanto pela dificuldade de se manterem na posição sugerida, como pelo choro de ambas 

durante e após a vivência. Ao se perceberem reconectadas com suas mães as participantes 

deixaram aflora seus sofrimentos, deixando claro uma não aceitação mútua entre elas. E 

segundo o autor supracitado, precisa-se, a partir dessa realidade, aprender a ver os conflitos, 

tomar um certo distanciamento e, deste modo, administrá-los. 

De acordo com Maturana (2004), o curso da história de cada um de nós segue o 

caminho do emocionar e não da razão, e os primeiros traços desse emocionar surgem da 

relação que se estabelece entre mãe e filho, a partir do ventre materno. Isso ficou muito claro 

nos relatos e reações de nossas duas participantes, onde os sentimentos de medo, rejeição, 

carência e proteção ficam evidenciados. Revelando assim, que ainda nessa fase de suas vidas, 

essa aceitação seria necessária a uma vida individual e social consciente e bem integrada. Isto 

porque, segundo Verden-Zöller (2004, p.124) “as consciências individual e social da criança 

surge mediante suas interações corporais com as mães, numa dinâmica de total aceitação 

mútua na intimidade do brincar”. 

 Importante ressaltar que ao realizarmos esse tipo de vivencia precisamos estar atentos 

para os significados/significantes que delas afloram. Para tanto, é preciso que o profissional 

que se aventura a fazê-lo tenha um mínimo de embasamento teórico/prático a fim de evitar 

desdobramentos desagradáveis, pois este é trabalho é delegado a Psicanalise e a outras 

psicoterapias corporais, de acordo com Weil (1982).  



132 

Outra vivência interessante a relatar foi à vivência denominada de Enraizamento, 

baseada em um trabalho corporal vivenciado pela pesquisadora
42

, que constou de uma 

atividade onde eram experimentados vários níveis de deslocamento pela sala, em diversas 

direções e intensidades ou de momentos estáticos em determinadas posições corporais, 

finalizando com uma dinâmica que envolvia movimentos diversos em duplas interligadas por 

uma pequena fita de papel como conector entre dois corpos e depois entre os vários corpos ali 

presentes. Vejamos o que nos dizem nossas meninas sobre essa vivência:  

 

No começo, o caminhar e o correr em diversos ritmos e direção, 

passei todo tipo de emoção, senti que isso não me pertence mais: 

correria, agonia, afobação, não , não funciono mais assim. Agora na 

lentidão dos passos quanta coisa consigo lembrar, observar, me dá o 

direito de usufruir detalhes. No exercício da ‘mola’ tudo que consegui 

sentir associando ao desafio do “eu vou conseguir”, era prazer. Foi 

divertido. E com o rabo do olho e ouvindo os sussurros das amigas 

via e avaliava as dificuldades delas, mas todas conseguimos realizar. 

Nossos elos firmados/atados/fundidos por um papel, muita 

responsabilidade. Depois de entender o propósito foi fácil. Era só 

ficar pertinho. Tudo junto fica mais leve. Quando a gente se despe dos 

limites da individualidade e soma é muito bom. Incrível como só o 

contato físico acalenta , acalma. Para os mais duros, ainda brutos 

chega a doer e o bom sentimento se transforma/transborda em choro 

Foi uma troca de energia muito grande. Ali quebramos todas as 

barreiras (SOL, 2012). 

  

Vou começar pelo fim, a vivência do papel, pelo cuidado que 

tínhamos em não se separar, de não quebrar esse elo. A minha 

preocupação era essa eu não queria de jeito nenhum que soltasse, 

nem que arrebentasse o papel (aqui a participante começou a chorar) 

e disse “eu sou muito mole pra chorar”. Pra mim essa parte do 

abraço foi muito boa. Eu passei muito tempo seca, lembrei que meus 

filhos muitas vezes queriam me abraças e eu rejeitava. E agora eu 

vejo como eu sinto necessidade desse contato. Como gosto disso meu 

Deus, desse contato, das pessoas me abraçando, de tocar nas pessoas. 

Eu tenho descoberto isso de um tempo para cá nesse grupo. Ele é 

muito importante para mim. Quando eu viajo com o coral eu sinto 

muita falta de vocês, desse acolhimento, dessa amizade. O momento 

mais importante foi esse o do contato com o outro. Esse chegar perto, 

colar no outro. Por mim eu ficava ali agarrada. Em relação a 

primeira parte da vivência  a parte que mais gostei foi a de andar em 

câmera lenta, como isso foi bom, porque eu tenho o hábito de andar 

correndo. Como isso foi bom, quanto mais lento, mais eu gostava. 

Uma calma, a calmaria que me trouxe foi boa demais. E na parte do 

                                                           
42

 A referida vivência foi realizada no III Colóquio Internacional Corpo e Cultura de Movimento e I Jornada de 

Biossistemica realizada pelo PPGEF do DEF/UFRN em setembro de 2012. 
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correr, me deu vontade de chorar e quando eu parei achei que ia 

explodir. Esse correr, essa pressa que muitas vezes me incomoda, mas 

eu não consigo parar, mas vou conseguir. Eu tive experiências 

incríveis que não consigo passar para o papel, ainda bem que está 

gravado (ZIL, 2012). 

 

No começo da aula estava meio fora de mim, até porque eu vinha 

preparada para ir para a piscina, mas de repente comecei a focar no 

que a gente estava fazendo. A sensação que ficou foi de como é bom 

ser livre pra fazer o que quiser, correr, andar, tocar, ser tocado, 

superar limites, tomar iniciativa, fazer a minha parte sem esperar 

retorno (CRIS, 2012). 

 

Achei a vivencia muito interessante, principalmente, na parte da 

andar em câmera lenta, que eu me perguntei se Zil iria conseguir 

fazer, já que ela é toda apressadinha, mas todas nós conseguimos. 

Entendi também na parte do papel que se trata dos laços de amizade, 

das relações entre as pessoas, falava de afeto, união, carinho, 

amizade e dá necessidade de cuidar dessas relações para que elas 

não se quebrem (MARY, 2012). 

 

A simbologia/objetivo da vivência era de remeter às instabilidades e transitoriedade 

das situações e atitudes cotidianas que nos enraízam em comportamentos estanques e 

equivocados que nos levam a grandes perdas, inclusive de nós mesmos. E também de mostrar 

como são tênues os laços que nos ligam a outros seres nessa cotidianidade efêmera que 

demanda pressa, individualismo e produtividade. 

Nas falas de nossas participantes notamos uma ênfase muito grande dada à última 

vivência com o papel, onde fica claro a importância do outro como fazendo parte de mim, 

sempre presente e irredutível, à outra realidade de mim mesmo. Mostram-nos também que o 

ser humano é um ser de necessidade, anseios, desejos, medos e frustações, que pode se tornar 

nas palavras de Boff (2000, p.35) “um ser de participação, um ator social, um sujeito histórico 

pessoal e coletivo de construção de relações sociais o mais igualitárias, justas, livres e 

fraternas possíveis dentro de determinadas condições histórico-sociais”. Em outras palavras, 

diante de determinadas realidades o homem pode vir a ser um ser-no-mundo com os outros e 

pelos outros, “dedicando-se àquilo que lhe representa importância e valor e dispondo a sofre e 

alegrar-se com quem se sente unido e ama” (BOOF, 2000, p.35). 

Essa presença/importância do outro é inquestionável nas falas de nossas mulheres, 

pois, apesar da vivencia ser bem mais abrangente, os relatos remetem quase que em sua 

totalidade, ao momento do jogo do papel, onde os cuidados, os medos, os desejos, e até 

mesmo as aversões foram transmutados em união, aconchego, carinho, comunhão. Podemos 
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chamá-la, na companhia de Csikszentmihalyi (1992), de uma experiência autotélica, pela 

satisfação e interação que despertou no grupo entre si, e em cada individualidade ali presente, 

durante e depois da realização da mesma.  

Essas novas propostas de abordagem do corpo, que propõem atividades corporais, 

tendo como ponto em comum à visão integral do ser, e o entendimento de movimento como 

livre expressão do corpo, vinculado a outras dimensões que o compõem, são técnicas que 

buscam um alinhamento do trabalho corporal ao trabalho de concentração, sensação e 

percepção do próprio corpo que levam a consciência de si enquanto corpo e totalidade, 

favorecendo o autoconhecimento, a melhoria das condições de vida e das relações 

interpessoais, iniciando-se pela harmonia pessoal (BINGEMER, 2010).  

Utilizamos essa vivencia, não como formula, mas como um elemento facilitador, a fim 

de instigar em cada uma dessas mulheres a oportunidade de se reconhecer como ser humano, 

manifestando sua individualidade, porém respeitando a realidade do outro, por acreditarmos, 

assim como Jung (1986), na importância do autoconhecimento como fundamento 

indispensável à educação de si mesmo, e no respeito à diversidade como característica 

singular do ser humano. 

Diante dos achados, entendemos que desenvolver um trabalho de consciência corporal, 

não é simplesmente desenvolver o conhecimento da dimensão física do corpo. É sim, a partir 

desta dimensão, desenvolver a consciência do ser, experimentando e conhecendo o mundo; é 

privilegiar o sentir, o perceber, o refletir, o expressar-se. Nesse sentido, o trabalho com 

consciência corporal, não se limitou ao trabalho corporal, buscou antes de tudo estimular as 

participantes perceber, olhar e conhecer suas possibilidades e dificuldades. Uma busca pelo 

desenvolvimento do humano; de despertar no ser o desejo de se conhecer ou reconhecer; onde 

subjaz a consciência do que se é, do que se quer e do que se pode ser, através da realização de 

suas potencialidades. 

Nesse sentido, Olivier (1995, p.87), lançando um olhar perpassado pela psicologia e 

pela fenomenologia, enfatiza que “[...] a consciência corporal, enquanto consciência 

transcendental implica na integração de zonas silenciosas e conflituosas do corpo. Sendo, 

portanto, um processo de desvelamento progressivo que devemos fazer de nos mesmo, 

diariamente”. E, no caso de nossas mulheres, demandou tempo e paciência devido a sua 

condição de portadoras de uma síndrome tão estigmatizante e excludente.  

As vivências com consciência corporal sempre transcorreram de forma tranquila e 

com total entrega por parte das participantes. Percebemos que a cada nova vivencia instalou-

se uma corresponsabilidade no grupo, bem como uma partilha imediata sobre as impressões, 
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sentidos e significados que cada vivência fez aflorar, apontando para um envolvimento mais 

íntimo dessas mulheres com seus corpos e com o corpo do outro. 

No que se refere à atuação dos profissionais envolvidos nesse processo, fica muito 

evidente, em alguns relatos das nossas participantes, que uma atuação profissional que se 

preocupa com as subjetividades envolvidas no processo é de extrema importância, tanto para 

a adesão e permanência das participantes como voluntárias do estudo, como para a 

conscientização da importância das práticas corporais, tanto como elemento de autocuidado e 

como ato de ser cuidado. Ilustramos o exposto com a fala de algumas das participantes: 

 

Estou grata, pois o professor tem incentivado, para que eu aprenda a 

fazer os exercícios usando a prática a respiração correta. Tudo na 

hora certa. Obrigada José Carlos pela atenção (MARY, 2011). 

 

Hoje estava muito cansada por causa da piscina, mas fico sempre 

bem. Os professores são carinhosos, tem muita paciência com a gente 

(LOU, 2012). 

 

Nesse resumo breve uma coisa é certa: continuo feliz, satisfeita com 

os benefícios que esse treino faz na minha vida. Obrigada Hannah 

pelo carinho e dedicação (SOL, 2012). 

 

Só tenho que agradecer a Deus e a Drª. Tereza por me levar a essas 

duas pessoas dedicadas e maravilhosas que são Hannah e Themis. 

Que vocês continuem cuidando da gente e que Deus as abençoe 

(CRIS, 2012). 

 

A palavra de Deus diz pra gente dá honra a quem tem honra, e para 

mim essa honra é de Hannah, pois eu acho que outra pessoa não faria 

esse trabalho como ela faz (ZIL, 2012). 

 
 

Nesse contexto, fica claro que o professor é visto como facilitador do processo ensino 

aprendizagem dessas mulheres e não como instrutor, como comumente se vê nas academias 

de ginástica ou salas de musculação. Isto porque, ao levar em conta realidade social concreta 

na qual estão inseridas, bem como as singularidades ali presentes, possibilita uma ampliação e 

compreensão do gesto motor de forma espiralada. Um jogo de interação e troca entre 

profissional e participante que busca estimular a criatividade e reflexividade como 
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constituintes do humano. Uma construção amorosa, onde a vivencia prazerosa e emocional 

facilita o aprendizado bem como dificulta seu esquecimento. Uma forma diferente de cuidar, 

que ressoa no cotidiano tanto do profissional como das participantes.  

Segundo Kignel (2005), as relações que se estabelecem a partir de experiências 

ressonantes, delimitam territórios, ensinam, educam, treinam e criam um padrão de contato 

que dinamiza a comunicação “deixando uma melodia, um som, uma imagem que marca o 

sentido” (KINGNEL, 2005, p.14), criando novas cartografias de uma relação intersubjetiva 

que ganha fluxo em direção a novas possibilidades, porque trabalhará sempre com o som das 

diferenças, e envolve espalhar, ecoar, num nível diferente de empatia, pois a sintonia ocorre 

fora da consciência.  

A compreensão empreendida nesse capítulo representou um desafio que colocou a 

prova às dimensões humanas de cada um dos envolvidos, em busca de lançar outros olhares 

ou, por outra, ressignificar, no sentido de experienciar as práticas corporais sob outro prisma, 

fazendo avançar par o entendimento das mesmas como um processo onde estão presente e se 

imbrincam subjetividades. Um processo de humanização que busca superar os saberes/fazeres 

hegemônicos ainda tão presente na cotidianidade da Educação Física.   

Nutridos dessa narrativa, passamos ao capítulo seguinte que apresenta uma reflexão 

acerca do corpo, corporeidade e imagem corporal, fazendo uma interface com os corpos 

marcados da AIDS que aparecem para a sociedade como feio, pecaminoso e imoral, 

causadores de repulsa, portanto, um estereótipo que precisa ser repensado e ressignificado. 

Aborda-se também, reflexivamente, a questão do corpo no fazer da Educação Física, o que 

exige o reconhecimento da realidade dessa área de conhecimento enquanto espaço social 

emancipatório e não apenas como reprodutora de práticas acríticas. 

 Culminado com o desvelar, a partir das imagens que surgem no papel, as mensagens 

ocultas desse fazer corporal pautado na sensibilidade, na ludicidade e na reflexividade, que 

conduziram a nossas participantes a reestruturação da imagem que tem de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DAS MARCAS CORPORAIS ESTIGMATIZANTES À CONSCIÊNCIA DE SI 

COMO UNIDADE CORPÓREA 

 

 



138 

3.1 DO CORPO E DA CORPOREIDADE: O MODO DE SER HUMANO 

 

Nos últimos anos a temática da relação corpo/sociedade vêm habitando os estudos de 

várias áreas de conhecimento, desde as ciências sociais e humanas até a neurociência. 

Discussões profícuas e reveladoras de várias nuances desta relação, desde as mais poéticas até 

as mais prosaicas. Na realidade vivida pelas mulheres de nosso estudo, essas discussões se 

tornam ainda mais relevante, por que é no corpo que uma vez instalada a AIDS vai grafar suas 

marcas, que são profundas e doídas e precisam ser apaziguadas. É ele o corpo que denuncia, 

que sofre e grita e será nele que há de se renascer das  cinzas, tal qual a fênix da qual nos fala 

a história. 

 A valorização do corpo como objeto de estudo, muito recentemente deixou de ser 

exclusividade dos estudos das Ciências Naturais e se passou a ser área de interesse de várias 

disciplinas humanas (História, Filosofia, Psicanálise, Ciências Sociais). Entretanto, esse 

interesse pelo corpo não surgiu no vácuo da história, certamente, os movimentos sociais dos 

anos de 1960, como o feminismo, os movimentos pela igualdade racial e a contracultura 

criaram um contexto propício para novas representações do corpo.  

De acordo com Albuquerque (2001, p.17) “hoje, a proliferação de híbridos de ciência, 

religião, técnica, mitologia, tradição... que, combinados, reinventam o corpo e mostram a 

trama que tece o mundo porque não somos apenas modernos”, possibilitam o nascimento de 

um novo e multifacetado objeto de estudo, o corpo em ressonância com os processo de vida 

que o cercam.  

 É certo que, de acordo com Le Breton (2006, p.9), “como fenômeno social, cultural e 

biológico, eixo de ligação do homem com o mundo, fundamento da existência individual e 

coletiva, o corpo, nos dias atuais, vem se constituindo como um objeto obscuro, ambíguo e 

confuso, em razão do discurso da modernidade” e, nesse caso “o corpo torna-se, então, um 

produto, um rascunho de defesa usual daquele que o encarna, sendo, assim, a descrição da 

pessoa deduzida da feição do rosto ou de formas de seu corpo” (LE BRETON, 2006, p.9). 

O debate teórico aqui proposto nos remete, inicialmente, a desvelar aspectos 

relacionados aos significados do corpo ao longo da história humana e, desse modo, trazer à 

tona a necessidade de refletir e  repensar o corpo como um desafio sociopolítico-econômico 

importante, como uma referência central de toda sociedade humana e, assim, lançar outro 

olhar sobre o corpo que somos; avançando da concepção de corpo-objeto para a de corpo-

sujeito da história de cada um.  



139 

Sobre o exposto Melo; Antunes; Schneider (2005, p. 91) afirmam: 

 

Contextualizando alguns aspectos sócio-histórico-culturais contribuintes ao 

processo de construção dos corpos, destacamos que, ao longo da história da 

humanidade, o corpo vem sendo foco de interesse e intervenção na projeção 

de ideais de sociedades e construções de identidades. Mesmo quando 

negado, sob um discurso de valorização da alma, constituiu o lócus de 

expressão de signos e significados, manifestando os valores de sua época. 

No decorrer da história, sua forma e significados a ela associados vêm se 

transformando, de acordo com cada contexto cultural e com as marcas 

específicas de seu tempo. 

 

Nas complexas relações que se estabelecem entre homem e sociedade, não se pode 

ignorar que existem fortes preconceitos com relação ao corpo e, talvez, um dos grandes 

desafios de nossos tempos seja o de compreender qual é o lugar do corpo para o sujeito e 

para a sociedade. Na esteira de Assmann (1998, p.72), podemos questionar: “quantos 

corpos, sucessivos ou simultâneos já tivemos ao longo da história humana? Não é verdade 

que, num sentido muito real, temos imensa dificuldade de ser nosso corpo, porque já nos 

inculcaram, de mil maneiras, que temos tal ou qual corpo?”  

Em nosso entendimento, responder a esses questionamentos carece de uma  

compreensão de que a relação entre o sujeito e seu corpo se dá de forma entrelaçada, sendo 

ao mesmo tempo de ordem biologia pulsional (no e pelo corpo) e de ordem social da cultura, 

pois se assim não for corremos o risco de perder a  verdadeira e real essência dessa relação 

porque, “as culturas e ideologias e as organizações sempre inventaram um corpo humano 

adequado e conforme”( ASSMANN, 1998, p.72). 

O corpo é o primeiro outro confrontador do ser humano. Ele é, indubitavelmente, um 

componente ímpar do existir, do viver, do desejar. É com ele que se dá o conhecer, o ter, o 

agir, o sentir. Nele há possibilidade de alimentar-se, reproduzir-se, comunicar-se, aprender e 

transmitir conhecimentos, em suma, viver socialmente, como seres de cultura. O fato de o 

corpo estar marcado pela intervenção da cultura impede a possibilidade dele ser representado 

como uma máquina, conforme a biomedicina algumas vezes insiste em fazê-lo, parecendo-

nos, de acordo com Le Breton (2006, p. 25), que “a maior parte dos sociólogos da atualidade, 

preocupados em compreender os usos sociais e culturais do corpo, aderem sem críticas à 

teorização biomédica”, vendo nela sua realidade objetiva. 

Nesse mesmo caminhar, Santin (1995), comenta que este corpo não é dado, 

completo, porém, vai se construindo diante e para o outro, em termos físicos e, 
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especialmente, em dimensões simbólicas. Para o autor, a arquitetura do corpo não é mais 

reduzida à engenharia genética, mas como resultado de um processo do imaginário humano. 

O corpo possui aspirações pessoais e condições que nem sempre coincidem com o modelo 

social vigente, pois, a sociedade não suporta as marcas e as cicatrizes do tempo nos corpos. 

Desta maneira, uma espécie de corporeidade substitutiva parece se impor, com padrões de 

beleza que prometem a satisfação de todos os desejos individuais por meio da reprodução de 

estereótipos corporais. 

Perceber o corpo como modo de ser e estar no mundo e não simplesmente como 

transitoriedade nesse mundo, é entendê-lo como o espaço em que habita e se constitui a 

natureza humana. Para tanto a tomada de consciência de si mesmo é o começo, o passo 

primeiro, a partir do qual tudo precisa ser feito, isso porque “a consciência de si é uma 

abertura para novas opções, para novas ações espontâneas, originais, individuais, isoladas que 

podem [...] ser perturbadoras, isto é, revolucionárias” (BERTHERAT, 1990, p.61). 

Nosso corpo é, antes de tudo, nosso primeiro mistério. Para estarmos realmente 

presentes no mundo, é preciso reconhecer que somos um corpo em sua imensidão de 

complexos processos que nos fazem ricos em sua consciência e inconsciência desconcertantes 

em suas atitudes. Para Johnson (1990), usar palavras para qualificar a noção do corpo, é uma 

maneira de enquadrá-lo e classificá-lo no ideal social, que podem tanto vitalizar como 

aniquilar o corpo. 

Isso acaba por excluir uma parte fundamental da pessoa, sua relação própria com a 

experiência corporal e as informações que esta poderia proporcionar. Nesse caso, a 

corporeidade humana passa a ser vista como algo indesejado, como algo a ser modificado, 

consertado, transformado, para atender um ideal social polarizado. Assim, perde-se a noção 

de que somos corpo, em primeira instância. 

Um breve retorno na história nos mostra que, acerca do corpo humano, existem 

reflexões filosóficas que perpassam quase toda a história do pensamento ocidental. 

Inicialmente, os filósofos desde a Antiguidade como Platão e Aristóteles, passando por 

Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, não consideravam o corpo em si. Eles o viam tão 

somente na relação com a alma. O corpo, essa realidade física, material, desde Descartes, do 

advento da modernidade e da ciência, foi reduzido a uma máquina possível de ser submetido 

ao método experimental de estudo.  Por volta dos séculos XVI e XVII, a partir da tomada de 

consciência da distinção do homem dos outros seres viventes, o corpo humano passou a ser 

objeto de tematização e declarações científicas, filosóficas, religiosas, entre outras e uma 

primeira cartografia humana foi produzido por uma “nova ciência”, a Anatomia. Até então 
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todos os fenômenos corporais eram estudados externamente pela religião e pela filosofia 

(MONDIM, 1980). 

Adentrando o Século XX percebemos, de acordo com Turner (1997), que as temática 

sobre o corpo aparecem concentradas, mais especificamente, em seis campos específicos, 

assim apresentados: o significado simbólico do corpo que se refere ao uso do corpo como 

representação e a importância do corpo no discurso metafórico; a análise do papel ativo do 

corpo na vida social; a diferença entre gênero e sexo; a relação entre corpo e tecnologia; 

estudos de saúde e doença, e organização dos cuidados com a saúde e a sociologia do esporte.  

Temáticas essas que trouxeram a reboque a visão de corpo objeto, subjugada aos 

interesses das ideologias vigentes onde, de acordo com Assmann (2004, p.75): 

 

O corpo-realidade é substituído pela versão meramente imagética do corpo. 

Esta versão visual se impõem de forma direta. A imagem, então, consegue 

manipular o corpo-simulacro de modo que os corpos reais como que se 

volatilizam em corpos-sem-órgãos, corpo-sombras, corpo-fragmento. 

Raramente descobriremos corpos vistos como sujeitos históricos, que 

realmente sofrem, gozam, vivem e morem. 

 

Percebe-se assim, uma tendência de caracterizar o corpo como a última fronteira de 

intervenção e domínio do mundo, um território a ser desvelado e controlado, revelando-se 

assim “um campo preferido às experimentações da biotecnologia e da economia de mercado” 

(SANT’ANNA, 2001, p.76). Também Bingemer (2010), nos diz que se torna cada vez mais 

notório como a atenção dada ao corpo segue no sentido de buscar aquilo que não é individual, 

particular e singular, mas no sentido de reafirmar a universalidade falsa, exposta e divulgada 

pela indústria cultural. Isso, na mesma medida em que nossa forma de conhecer só 

compreende o corpo, fragmentadamente, enquanto coisa que ganha sentido graças ao espírito 

que o conceitua, que o vê como um grande esquema. 

Supervalorizado, o corpo ganha contornos daquela sociedade que contribui para o 

processo de fragmentação do ser humano, comprometendo a caracterização da condição 

humana enquanto experiência de totalidade. Essa fragmentação do corpo, instaurou esferas de 

poder que sufocam, oprimem, reprimem e subestimam as capacidades individuais e coletivas 

dos corpos anelantes, que como sujeitos de suas histórias pensam, sentem e agem com 

autonomia, em busca de sua liberdade a partir da singularidade da vida.  

Só pela segunda metade deste mesmo século, foi que os estudos sobre o corpo 

recaíram sobre a sua plasticidade e suas potencialidades, portanto, sobre o corpo vivo, que se 
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movimenta, um corpo que está no mundo, ratificando a ideia que o corpo não pode ser 

considerado uma máquina azeitada, sem intencionalidades e desejos (SOARES, 1998).  

Nesse caso, a fim de romper com as definições preponderantes no campo das ciências 

sociais e da saúde, que pretendiam, durante o século XIX e meados do século XX, tratar o 

corpo apenas do prisma social, se faz necessário sedimentar a visão do corpo como uma 

superfície de inscrição de eventos, práticas e relações de poder, capazes de mostrar novos 

caminhos de ressignificá-lo nos discursos e espaços/tempos sociais. Compreendê-lo, portanto, 

em sua totalidade, situando-o como o primeiro e mais natural instrumento do homem, como 

“uma unidade que se revela na diversidade” (NÓBREGA, 1999, p.119). Consegue-se, assim, 

extrapolar a visão funcionalista e fragmentada de corpo. 

Nessa esteira de pensamento, uma teoria do corpo requer um entendimento sistêmico e 

complexo sobre corpo e corporeidade, pela necessidade de percebê-los como fundamental no 

processo de reciprocidade e interação entre os seres humanos, ultrapassando as noções 

representacionais ou culturais sobre o corpo. Sendo ainda prioritário para o avanço dessa 

teoria um forte sentido de história do corpo a partir da singularidade da vida.  

Avança-se para o entendimento do corpo como imagem que se elabora, se dissolve, se 

reconstrói no fio da história do sujeito; para uma espécie de correspondência a tudo que sou 

no sentido de existir. Entendimento esse que alimente e dá confiança e nos convida a 

descobrir todos os nossos possíveis, não se prestando, desta forma a condição de simulacro, 

por ser um encontro com o melhor de nós mesmos.  

Ao embrenhar-nos os estudos epistemológicos sobre o corpo na atualidade, 

percebemos o prenuncio de um novo paradigma que desvela a importância de uma concepção 

de corpo atravessada de história, cartografado genealogicamente e revelada por meio de suas 

interações consigo, com o outro e com o meio. Tornando possível dar maior relevância ao 

corpo historicamente constituído, em constante embate e produção de significações, sentidos e 

subjetivações. Trata-se de um corpo consciente de suas possibilidades e revestido de sua 

humanidade. 

Nesse sentido, o corpo como localização física, não pode ser visto como um objeto de 

controle e vigilância, ao contrário precisa ser percebido como sujeito da ação, das 

experiências e das ambiguidades. Essa ambiguidade diz respeito às capacidades perceptivas 

do corpo como uma via de mão dupla, onde o corpo se torna sujeito e objeto do mesmo sentir. 

Em outros termos, o corpo é o campo de forças múltiplas, convergentes e contraditórias, e o 

próprio lugar da sedimentação de seus combates.  
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Do ponto de vista fenomenológico, afirma-se a simultaneidade das experiências do eu 

e do mundo, isso porque, o corpo foi, é e sempre será a base de nosso viver no mundo. A 

nossa experiência corporal é determinante de nossa experiência dos outros, nossa visão 

política, nossa concepção do que é possível, admissível, justo, revelando toda riqueza e 

pobreza de nosso existir no conviver. 

Ao falarmos de corpo em forma de metáfora podemos compará-lo a um programa de 

códigos da informática, aberto a intervenções, pois que, constantemente, tudo nele se lê, se 

escreve, se erra e se reescreve. Segundo Merleau-Ponty(1994), o corpo, por ser o veículo pelo 

qual o homem esta no mundo, está aberto ao novo, significa uma relação entre o original e o 

originante, um acontecimento da existência, do mundo no corpo e do corpo no mundo. Assim 

nosso corpo é ao mesmo tempo corpo que se vê e é visível, que toca e é tocado, faz parte do 

mundo e da existência. 

Afirma ainda o autor, que o sujeito está imerso no corpo e este participa do sujeito. 

O corpo integra o sujeito no mundo e se constitui no ponto de vista dele. O corpo é a 

essência da existência do homem. Em outras palavras, é pela via do corpo, mesmo que os 

indivíduos não sejam conscientes dele, que se constrói o caminho para a descoberta das 

potencialidades que integram as dimensões de nosso ser-no-mundo. 

Para Gonçalves (1994), ser-no-mundo com um corpo significa ser vulnerável e estar 

condicionado às limitações impostas por ele, pela sua fragilidade por estar aberto a uma 

infinitude de coisas que ameaçam sua integridade. A autora também descreve ser-no-mundo 

com o corpo, como a presença viva do prazer e da dor, do amor e do ódio, da alegria e da 

depressão, do isolamento e do comprometimento. 

Nesse contexto, faz necessário citar a autora na integra: 

 

Ser no mundo com o corpo significa estar aberto ao mundo e ao mesmo 

tempo vivenciar o corpo na intimidade do Eu: sua beleza, sua plasticidade, 

seu movimento, prazer, dor, harmonia, cansaço, recolhimento e 

contemplação. Ser-no-mundo com o corpo significa ser vulnerável e estar 

condicionado às limitações que o corpo nos impõe, pela sua fragilidade, por 

estar aberto a uma infinidade de coisas que ameaçam sua integridade [...] 

Ser-no-mundo com o corpo significa movimento, busca e abertura de 

possibilidades, significa penetrar no mundo e, a todo momento, criar o novo 

(GONÇALVES 1994 , p.103). 

 

Nesse sentido, conceber o corpo como manifestação da vida é romper com ideias 

positivistas e investir na construção do homem “a partir dos nexos corporais entre os seres 
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humanos concretos, ou seja, colocando em foco a corporeidade viva, na qual necessidades e 

desejos formam uma unidade” (ASSMANN, 1998, p.34), se configurando como processo 

transcultural e educativo.  

Como percebemos diante das elucubrações aqui elencadas, existem diversas 

representações e teorias que estudaram ou dissecaram o corpo ao longo da historia da 

humanidade. Temos o corpo da medicina e da biologia, o corpo da poesia e da prosa, o corpo 

da cultura e da arte, o corpo econômico e o corpo social. Há também modelos de corpo visto 

como padrão, hegemônicos; há também os corpos desviantes que insistem em fugir às regras 

e, apesar dessas constatações ainda pairam no ar a pergunta: o que é corpo? Podemos 

responder, em consonância com Andrade (2003, p.120), que “o corpo é tudo aquilo que 

somos, mas também aquilo que nos escapa, que nos ultrapassa, que não nos pertence”. 

A partir desse ponto, faremos uma incursão sobre o corpo feminino, já que nosso 

estudo trata com mulheres. Corpo esse que já assumiu múltiplas formas em tempos e lugares 

diferentes. Em algum tempo na historia foi visto como submisso e pecador, em outro tempo 

com o papel procriador, em outro tempo ainda como órgão a ser mantido sob vigilância, a fim 

de esconder curvas e silhuetas, “ludibriando a capacidade de ser fazer verdadeiramente, 

“corpo/mundo/presente” (BARROS, 2005, p.23).  

Ao longo da história da humanidade é possível perceber diversas representações43 

acerca do corpo feminino, entendidas como verdade, pelo menos por um determinado período 

dessa mesma história, mas que deixaram de sê-lo, cedendo lugar a outras, se concretizando 

dessa maneira, segundo Andrade (2003, p.121) como um “construto histórico, social e 

cultural, produzido de múltiplas formas em cada época e lugar”, que podem tanto permanecer 

as mesma como sofrer rupturas conforme os padrões estéticos e éticos vigentes. 

Um corpo constantemente reconstruído, sendo, ao mesmo tempo, objeto e sujeito de 

um jogo que tenta posicionar cada peça em seu devido lugar. No corpo feminino, as marcas 

das civilizações que o criaram são datadas, foram produzidas ou inventadas e apresentam 

convergências e divergências; continuidades e descontinuidades com as representações que os 

sucediam, através de processos identitários ou de significações.  

É possível afirmar que, apesar das diversas rupturas e permanência das representações 

que permearam o ser corpo feminino, até o início do século XX, a ênfase do corpo feminino 

ainda repousava em sua capacidade de ser mãe. Os discursos que vigoravam, sobre o cuidado 

                                                           
43

 Representação envolve as práticas de significação e os sistemas simbólicos através dos quais estes significados 

– que nos permitem entender nossas experiências e aquilo que nós somos – são construídos. [...] A representação 

envolve, pois, as práticas de construção e partilhamento de sentidos na cultura, pela operação de diferentes e 

variados signos e sistemas de classificação (Meyer, 2000, p. 58). 



145 

com o corpo feminino deveriam torna-lo útil e saudável, já que, segundo Goellner(2000, p. 

87), “objetivam proteger as características da feminilidade e preservara fertilidade da mulher”. 

Mais uma vez, como lá nos primórdios o corpo feminino era percebido com órgão reprodutor 

a fim de atender os interesses da sociedade na qual estava inserido. 

Como aponta Meyer (2000, p.124): 

 

Os corpos femininos, as mulheres e em especial as mães, seriam 

representadas de múltiplas e conflitantes formas, ao longo do século XIX e 

primeira metade do século XX, em diferentes nações, países e culturas, 

notadamente em seus momentos de crise: como responsável pela saúde 

física, emocional e moral do corpo social, como esteio do lar e da família, 

como agentes de purificação e regeneração racial, como educadoras e 

símbolos da nação e da pátria e, em contrapartida, como o oposto de tudo 

isso.  

 

Assim, as marcas identitárias sobre o corpo feminino e os processos de significação 

pelos quais passou este mesmo corpo, permitem percebê-lo como lugar de história e como um 

construto social e cultural fabricado no cotidiano de cada sociedade ou grupo que o cria. 

Mesmo nas representações encontradas nas artes, em que aparece nu, sem roupa, solto e sem 

amarras visíveis, este corpo estará (re)vestido de cultura, refletindo o pensamento, a ideologia, 

o comportamento de uma época. Pois, nas palavras de Alves e Pitanguy (1991, p.67), “o 

processo de constituição do corpo e da subjetividade da mulher, ou seja, a maneira como ela 

organiza seu modo de existir no mundo e as relações com os outros, sofreu influencia das 

transformações econômicas, políticas, históricas e socioculturais”, pelas quais passou a 

humanidade. 

O fato da historia do corpo feminino ser diferente da historia do corpo masculino não 

quer dizer que ele seja menos importante, nem representa um mero “caso particular”, significa 

apenas inferir que a historicidade do corpo foi sempre povoada das nas especificidades do 

corpo masculino. Desvelando assim a hegemonia de um discurso masculino na construção 

dos corpos humanos que se configuraram ao longo da historia do homem na terra. Entretanto, 

sabemos que apesar dessa constatação, o corpo feminino se assemelha em tudo ao corpo 

masculino, sendo tão rico e complexo, não linear, ilógico como àquele e, ao realinharmos o 

conhecimento que temos da história corpo feminino, sem dúvida abriremos novas 

perspectivas para entendê-lo em sua subjetividade, como componente discursivo que define e 

compõe a identidade da mulher ao longo de seu itinerário de vida.  
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Afirmamos, portanto, que tanto na mulher como no homem corpo e corporeidade se 

entrelaçam na representação do mundo vivido e do mundo percebido, já que decifram e 

ordenam toda matéria sensível, não oferecendo verdades, mas facultando presenças e 

ausências, possibilidades e temporalidades, imanência e transcendência. 

Nessa perspectiva, entendemos que corpo e corporeidade, representam uma amalgama 

que, ao não excluir um, nem outro, é capaz de nos aproximar de muitas questões, que nos 

vincula ao cerne de outras questões de natureza ontológica e epistemologica permeadas pelo 

conhecimento sobre tema tão intigante pela diversidade de olhares que possibilita. 

Para Santin (1992, p.5), “o ponto de partida do ser humano é a corporeidade. Dela se 

originam e dela emanam todas as propriedades constitutivas do modo de ser do homem; é 

condição necessária de sua presença e de suas manifestações”. Isso porque a corporeidade 

desvela o corpo em sua essência existencial complexa, sendo ao mesmo tempo objeto 

percebido pelo outro, dentro de uma lógica de recursividade e dialogicidade, que a torna ao 

mesmo tempo causa e efeito do processo vida. Sem ela – a corporeidade – não haverá 

experiência e nem qualquer vestígio de vida como a conhecemos. 

A corporeidade como espaço/tempo de encontro e fecundação, do desvelar da 

condição humana, permite o diálogo e as sinergias entre as multiplicidades do Ser que se 

transmutam na transparência do essencial no existencial, Compreender a corporeidade com 

bases nesses pressupostos é perceber o homem como uno e múltiplo, como essência. Uma 

simbiose que não pode ser desfeita, já que existencial e plena de sentido. Entender os 

sentidos/significados de corpo e de corporeidade nos faz pensar em uma compreensão ética e 

estética da vida, que apontam para compreensões epistemológicas imprescindíveis ao desvelar 

a plasticidade e polissemia da existência humana. 

Sob esse aspecto a corporeidade se caracteriza pelo colapso das dualidades entre corpo 

e mente, sujeito e objeto, pois que é  princípio gerador e unificador de tudo que o homem é, 

com seus gostos e desgostos, suas compulsões e repulsões, com todos os seus sentidos. Não 

apenas os tradicionais cinco sentidos – que nunca escapam da ação estruturante dos 

determinismos sociais –, mas também “o senso de necessidade e o senso de dever, o senso de 

direção e o senso de realidade, o senso de equilíbrio e o senso de beleza, o senso comum e o 

senso do sagrado [...] e assim por diante” (BOURDIEU, 1977, p. 124). 

Destarte, compreender a corporeidade é revelar o ser humano como um ser 

pluridimensional, um sistema autopoiético, pois na corporeidade o manifesto e o não-

manifesto da natureza humana estão representados e perfeitamente integrados ao cosmo. 

Assim percebida a corporeidade se estrutura num campo multidimensional seguindo uma 
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ordem implicada de interrelações, na qual o fenômeno parte/todo se revela indissociável. Nela 

e através dela o homem constrói seus estados, nos quais a plenitude deve aliar-se à liberdade e 

a uma maior autonomia (SCHILER, 1990). Corporeidade esta, que faz florescer a beleza do 

homem, possibilitando-lhe um diálogo com o mundo que o circunda através de uma viagem 

intima ao encontro de si e de sua história de vida, revelando-lhe o caráter transpessoal de sua 

existência.  

Essa busca pelos enigmas do corpo e as dimensões da corporeidade, segundo Merleau-

Ponty (1994), não se reduzirá às explicações lineares, pois não são camadas, constituem um 

único percurso circular, um único movimento em duas fases. Como fenômenos fundantes do 

individuo, que com ele se confunde, corpo e corporeidade constituem um movimento de 

distanciamento e aproximação, que se acopla e, com certeza, se completa.  

Esse movimento de distanciamento e aproximação traz em seu cerne uma premissa 

fundamental: a pulsão como fenômeno vital, constituinte do ser vivo, matizado por 

harmonia/desarmonia, excessos/demandas, uma emblemática existencial que é, 

simultaneamente, poética e prosaica. Entretanto a corporeidade por sua condição de instancia 

universal e transcendente reverbera em nosso corpo e, caberá a cada um vivenciá-la em sua 

plenitude. Sob essa ótica, segundo Melo(2006, p.128) “a corporeidade revela outra imagem  

de homem, a qual o corpo é um dos componentes essenciais no diálogo com as abstrações, 

com os desejos, os medos, com os pensamentos e com os sentimentos que o torna 

indivisível”. 

No entanto, como afirma Nóbrega (2005, p52) “estamos tão aprisionados à tradição 

racionalista que fica difícil vislumbrarmos a corporeidade como síntese do humano, o ponto 

de partida para a aprendizagem ou para qualquer teorização”, já que conceito de pessoa e uma 

noção primitiva de corpo, ou seja, as pessoas são corpos e estes as identificam. 

No contexto da AIDS, essa premissa se evidencia, pois como doença que altera a 

unidade corporal, causa um sentimento de perda do padrão de normalidade e, como 

consequência, um sentimento de exclusão com forte componente subjetivo. Diante das 

inquietudes generalizadas causadas pela doença e o medo devastador da iminência de repulsa 

social, esses indivíduos elegem o corpo como fonte primária e estruturante que determina a 

emergência em garantir a vida e seu (re)nascimento na sociedade, porque de modo singular, o 

entendimento de corpo e de suas relações como ambiente e com os outros, passa a ser 

redimensionado.  

Afirmamos isso de modo particular, pois de acordo com Molin (2009, p. 33) “a AIDS 

ocupa um lugar a parte na história do corpo do Século XX, embora só tenha marcado a suas 
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duas últimas década”, infligindo uma dura realidade a um século que pretendia erradicar 

definitivamente de suas estatísticas as doenças infecciosas. A cara da doença, ou melhor, o 

corpo da doença e a morte de muitas pessoas, que vieram à tona pela mídia impuseram 

questões, exigiam respostas e alimentaram, no imaginário social, a sensação de fragilidade do 

ser humano as epidemias e virologias, mas, principalmente, a visão do corpo da AIDS como 

macilento, desfigurado e terminal.    

Os portadores do vírus HIV ou aqueles que já desenvolveram a AIDS, defrontam-se 

com mudanças repentinas no corpo. Mudanças essas que fazem com que o indivíduo tome 

consciência de que não dispõe livremente e nem normalmente de todas as possibilidades de 

relações que poderia manter com o mundo e isso refletirá, grandemente, em seu modo de 

encarar a vida. Constatada esta indiscutível verdade, muitas dessas pessoas passam a se 

perceber enquanto “um outro eu corporal”, diferente de mim, em toda sua fragilidade, com 

todas as suas marcas e limitações, sejam elas físicas ou emocionais.  

Segundo Josso (2010, p.183) “a experiência do corpo subitamente incapaz, [...] 

portador ou não de estigmas aparentes gera uma tomada de consciência e de compreensão a 

posteriori da unidade do ser somatopsíquico com todos os seus atributos”, afirmando ainda 

que nessa situação “o corpo é, por vezes, o companheiro com quem se pode contar e aquele 

que, às vezes, pode nos faltar”. E nesse contexto o “eu corporal” é percebido em toda sua 

fragilidade, mas pode ser espaço/tempo onde a capacidade evolutiva desse mesmo corpo 

fica evidenciada.  

Promover a autonomia do sujeito, principalmente, no que concerne à convivência do 

indivíduo com alguma doença, na busca de atender às necessidades psicossociais a fim de 

promover novos significados, novos sentidos para os processos de saúde e adoecimento, se 

configura como uma realidade das mulheres de nosso estudo, que desde que se descobriram 

PVHA, se viram frente à dura realidade de serem acometidas de uma doença que desde o 

inicio foi considerada a doença do “outro sexualmente diferente” ou do “outro que vai 

morrer”. Realidade essa que desencadeia um sofrimento físico, mas, sobretudo moral e 

psíquico, causado pelo medo, pelo sentimento de finitude que se instala, a partir do 

momento do diagnóstico e, a posteriori, pelas marcas indeléveis grafadas em seus corpos 

pela doença.  

O essencial, nesse sentido, está em enfrentar a sua verdade pessoal, e entrar em acordo 

com ela a partir da “originalidade do ser no mundo [...], expressa no corpo-próprio” 

(NOBREGA, 2005, p.62), pois tudo que se expõe em nosso mundo-vida tem como concreta 

essa corporeidade, que não meramente corpo somático, mas corpo perceptivo, consciente, 
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sensível, em sua identidade e expressão original, onde a relação corpo/mundo possa se tornar 

uma atitude natural e fonte de conhecimento e engajamento. 

 Cancela-se assim, a possibilidade de entendimento de mundo como um objeto 

aguardando um observador e permite, entendê-lo, em consonância com Merleau-

Ponty(1994, p.14),  como sendo “[...] não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; 

estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente  com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável”. Essa visão ampliada da relação corpo/mundo, desperta para uma vivencia 

reflexiva do que é ser PVHA, diante da impossibilidade de modificar, ainda, uma realidade 

tão excludente.  

Nos relatos de nossas participantes encontramos indícios que nos levam a confirmação 

do acima exposto, vejamos: 

 

Tentava fazer a coisa sozinha pra não mexer com essa realidade, de 

ser PVHA, foi muito difícil, pois tive que encarar tudo sozinha. Ser 

portadora do HIV fez com que eu tivesse o meu emocional abalado e 

sintomatiza-se muitas dores. (SOL, 2012) 

 

Até hoje em não sei explicar. Comecei a rir, depois fiquei com medo 

ai pensei “Meu Deus e agora, será que eu vou morrer, Será que vou 

ter tempo de criar minha filha!” Então começaram os 

questionamentos: o que será que vai acontecer? Eu não vou ter mais 

uma vida normal? Não vou poder mais me relacionar com ninguém? 

Apesar de ser muito nova, passava tudo isso pela minha cabeça, mais 

sem muito medo, porque eu não tinha noção da gravidade do 

problema, da situação. Ai aos poucos foi que eu fui acompanhando. A 

partir dai em passei a prestar atenção em qualquer noticia 

relacionada ao HIV, a doença, as causas, as consequências e fui 

procurando me cuidar, evitar fumar, evitar coisas que pudessem me 

prejudicar para ter um maior tempo de vida. (CRIS, 2012) 

 

Foi horrível, vontade de me esconder. Um desespero dentro de casa 

pra esconder remédios, porque ninguém podia ver, ninguém podia 

saber. Quando falava da doença era tudo muito escondido[...].Ai eu 

comecei a ficar com medo de morrer. Meu corpo começou a mudar, 

emagreci. Tudo isso, mexeu muito com minha autoestima, não gostava 

me olhar no espelho (ZIL, 2012). 
 

Percebe-se ainda nos relatos, que o saber-se portadora do vírus HIV ou da doença 

AIDS, é elaborado no interior de cada de uma dessas mulheres de forma diferente, que pode 

estar impregnado de tabus, preconceitos e até desinformação, mas também por um sentimento 

de finitude. Isto porque, ainda hoje a AIDS, trás em seu cerne construções cristalizadas que 
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precisam ser quebradas, a fim de construirmos novos sentidos para o que venha ser viver e 

conviver com tal Síndrome.  

Para Silva (2011, p.77), ‘vivemos em um momento que mais do que morrer com 

AIDS, o grande desafio a ser aprendido, verdadeiramente, é (con)viver com AIDS”.  Nesse 

sentido, a construção do que venha a ser viver com AIDS é uma construção do sujeito, que 

está impregnada de uma construção social da AIDS como “doença do outro”, que causa 

profundo sofrimento físico, moral e ético. 

A relação corpo/mundo que se encontra restringida pela doença e seus 

desdobramentos, passa a ser também campo fecundo para o processo de desestruturação da 

autoimagem ou imagem corporal, termo que adotamos nesse estudo, que precisa ser 

reestruturada, ou por outra, reconstruída a partir de um universo paradoxal e desafiador onde 

eu sou outro e eu, ao mesmo tempo. E, nesse caso, passar a viver a partir de outra referência 

corporal, que é minha, mas não me pertence, revela o caráter irredutível e indissociável do 

corpo como referencia primeira do homem no mundo.  

É certo que, passados trinta anos da descoberta do primeiro caso estudado no Brasil, 

o fator estigmatizante desta Síndrome, que não impossibilita fisicamente o indivíduo, porém 

coloca os portadores dela num patamar de culpabilidade, de negação do corpo e de medo, 

desencadeado por um monstro que aliena seu próprio corpo, que então passa a ser percebido 

como feio, sujo, pecaminoso, marginalizado, que não obedece a qualquer modelo ou 

racionalidade predominante (BINGEMER, 2011). 

Sobre as marcas corporais deixadas pela doença AIDS, o estudo do psicólogo e 

professor da Psicologia do Instituto Superior de Educação de Santos Dumont/MG, Antônio 

Carlos Martins, buscou discutir a problemática da convivência das pessoas acometidas pela 

AIDS com as marcas físicas nos seus corpos. Trata-se de um estudo bibliográfico que tem 

como fundamentação teórica a Psicanálise, acrescido de breves referências a percepções 

clínicas. A investigação revelou algumas das dificuldades e dos desafios vividos por sujeitos 

em tratamento, e ainda salientou elementos da teoria psicanalítica capazes de contribuir para 

que tais sujeitos possam, a seu modo, lidar melhor com aquela situação.  

 Em pesquisa sobre a Síndrome da Lipodistrofia associada com a terapia antirretroviral 

em portadores do HIV, Valente et al (2007) analisaram os aspectos psicossociais em 

portadores da infecção pelo HIV que apresentam lipodistrofia associada à utilização da terapia 

antirretroviral. Concluíram que as alterações corporais podem ser suficientemente 

perturbadoras para o bem-estar psicossocial, afetando a qualidade de vida e aumentando o 

estigma da doença, ocasionando perturbações nas relações sociais.  
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Outro estudo que se propôs a investigar o efeito da lipodistrofia sobre o bem-estar 

psicológico e a adesão ao tratamento com antirretrovirais, além de identificar as estratégias de 

enfrentamento utilizadas por pessoas soropositivas afetadas pela Síndrome, foi desenvolvido 

por Seidl e Machado (2008), apontando para o fato que a descoberta e a vivência da 

lipodistrofia podem afetar o bem-estar psicológico, ocasionando redução da autoestima, 

percepção negativa da imagem corporal e limitação de contatos sociais, não sendo observado 

impacto negativo sobre a conduta de adesão a terapia medicamentosa. Em relação às 

estratégias de enfrentamento relatadas com maior frequência está a prática de atividade física, 

uso de roupas que escondam as mudanças corporais, realização de procedimentos estéticos e 

adoção de novos hábitos alimentares. Concluem as autoras que a ocorrência da lipodistrofia 

pode acarretar dificuldades psicológicas, merecendo atenção das equipes de saúde que atuam 

em HIV e AIDS. 

 Gostaríamos de enfatizar que embora nosso estudo não tenha se preocupado em 

investigar essas variáveis, foi possível constatar que essa realidade se aplica ao grupo de 

mulheres pesquisadas. Dois relatos de nossas participantes servem como constatação para o 

exposto: 

 

Era esse o comentário das pessoas. Sempre engrossando só pra cima. 

Isso me incomodava, muito, muito mesmo. Eu já procurava só usar 

roupa folgada, calça, blusa, vestido tudo folgado para poder esconder 

mais[...], o meu medo era de rejeição. Então entrei para o Projeto por 

indicação de uma amiga, pois apesar de saber da existência do 

mesmo o meu médico não me encaminhava, nem dizia que seria bom 

pra mim, já que estava sofrendo as modificações no corpo. Depois de 

três meses no Projeto, não precisei mais usar o colete, as dores 

passaram e a cabeça melhorou muito (Lou44,2013). 

 

As modificações causadas no corpo não me incomodavam tanto, 

porque em sabia que estava melhorando, mas eu tinha vontade de 

fazer atividade física e doutora Tereza me incentivou a participar 

desse Projeto. Só percebi realmente as modificações depois que entrei 

no Projeto, eu vi que estava muito deformada. A entrada no Projeto 

me fez sentir mais responsável, diferente, tenho mais animo para fazer 

as coisas, melhor, bem melhor do que antes (MARY, 2012). 

 

Podemos afirmar diante desses relatos que “vivenciando o corpo, não como 

instrumento ou objeto, mas como corpo-sujeito, síntese de nossa presença no mundo” 

                                                           
44

A participante quando chegou ao projeto utilizava um coleto corretor de postura.  
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(NOBREGA, 2005, p.52), essas mulheres resgataram um sentimento de existir, 

tranquilizador que lhes deu confiança, alimentando a descoberta de todos os seus possíveis. 

Desta forma a relação com o corpo se torna mais nuançada.  

 Nesses casos, a intersubjetividade, que foi uma constante em nosso estudo, permiti 

uma exploração das emergências interiores, que podem revelar nos seres humanos a busca 

pelas suas potencialidades insuspeitas, integrando a aprendizagem às considerações da 

globalidade da pessoa em “busca de uma saber-viver seu corpo como ponto de apoio, 

fundamento e recurso de um processo de transformação do ser encarnado, mais ou menos 

aprofundado”(JOSSO, 2010,  p.175).  

  E, ainda, porque de acordo com Assmann (1998, p.76): 

 

Exaltar a qualidade de vida dessa Corporeidade, sem incluir solidariedade, 

como elemento definidor da saúde e da felicidade coletivas, me parece não 

apenas cínico, mas ignorância fatal daquilo que a Corporeidade reclama 

como solidariedade sócio-humana e como criativiver sábio e saboreante. 

 

Nesse caminhar, a questão será, literalmente, reconstruir o conjunto das modalidades 

do ser-em-grupo. Não somente pelas intervenções "comunicacionais", mas também por 

mutações existenciais que dizem respeito à essência da subjetividade. Isso porque, o que eu 

sou ou quem eu sou, surge do entrelaçamento entre o self e o outro, consequentemente, 

subjetividade implica em intersubjetividade. 

Enfatizamos mais uma vez, a subjetividade como um direito do ser humano, 

enquanto expressão criadora de si, não como lugar específico localizado no corpo, porém 

como uma extensão do corpo e presente em todos os momentos, não apenas no lazer e nas 

relações amorosas, mas também nas atividades do cotidiano, como o trabalho e as diversas 

formas de relações sociais (SANT’ANNA, 1994).  

Percebemos no contexto de nosso estudo, que, só a partir do respeito à subjetividade 

e a singularidade de cada uma daquelas mulheres, foi possível reverter o processo de 

desestruturação da imagem corporal no qual estavam imersas, como desdobramento da 

perda do “eu corporal” a partir das transformações pelas quais passaram seus corpos, e com 

as quais são obrigadas a viver e conviver. Sobre os efeitos devastadores dessas marcas 

corporais da AIDS, elencamos alguns depoimentos de nossas participantes: 

 

Aquilo me incomodava, mas eu achava que era por causa da idade da 

velhice. Quando eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre os 
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efeitos dos remédios, que eles causavam aquilo nas mulheres, ai foi 

que eu comecei a ficar complexada. Comecei a me achar feia, não era 

mais Zil que eu conhecia que via refletido no espelho. É tanto que 

meu filho dizia assim “mas rapaz minha velha tinha umas pernonas e 

uma bundona, e agora tá tudo fino”. (ZIL, 2012) 

 

 

De corpo, falando dele como massa, antes dessa medicação não sabia 

nem que tinha corpo, fazia tudo no automático, tinha muita 

resistência, sempre fui magra, muito ativa. Quando descobri, deixei 

de lado o corpo, comecei a penalizar o corpo, comecei a fazer coisas 

que não eram muito prazerosas e cansando o corpo. Então quando eu 

comecei a entender que ele já estava muito debilitado, foi que comecei 

a prestar a atenção nele, comecei a prestar atenção nas dores, no 

emagrecimento, na estética, porque querendo ou não a vaidade vai 

embora. E tinha a coisa da sociedade, das pessoas insinuarem, 

ficarem sabendo, de ter que contar pra família, isso mexeu com o 

emocional, e eu fui embora, fiquei mal pra caramba, emagreci muito. 

(SOL, 2012) 

  

Notamos assim, que não é apenas no campo do vísivel, mas também no plano invisível 

que a dinamica da AIDS e suas marcas, deixam sequelas, elas despertam não só uma crise 

pessoal, mas também para um desafio ético decisivo a ser enfrentado, tanto pela pessoa como 

pelos seus familiares e amigos, a fim de minimizar os danos daí advindos, que se estendem 

pelos meandros da sociedade em forma de preconceito, discriminação e estigma.  

Esse processo envolverá diversos saberes/fazeres que impliquem em quebras de 

conceitos, tabus e preconceitos, passando a ser também um processo autoformador do sujeito, 

a partir da construção de suas próprias paisagens, em busca de um sentido que, em vez de 

superpor saberes, favoreça que os saberes se alarguem (MORTON, 2008). 

Não se trata de se adequar ao mundo e aos outros, mas de modular de outra forma 

essas relações, sublinhando que a realidade designada por este conceito deve ser pautada em 

uma abordagem transpessoal, transcultural e transdisciplinar, no sentido de agregar diversas 

áreas do conhecimento humano, a fim de possibilitar que o indivíduo trabalhe em função do 

seu próprio desenvolvimento, da sua própria mudança pessoal, para se tornar um ser mais 

equilibrado, em paz consigo mesmo e com a sociedade na qual vive. Caminhando, a partir de 

então, para um processo de autoconhecimento, o que o levará a estar preparado para os 

imensos e inusitados desafios das mudanças necessárias no atual momento histórico em que 

se encontra, a fim de atender suas próprias demandas, sejam elas físicas ou psíquicas. 

Para ser tecida de forma reflexiva e consciente, se faz necessário conhecer o mundo 

pela compreensão do próprio corpo. Um processo imponderável do corpo que nos é dado e do 
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qual só se pode ter uma certa intuição contemplativa, pois segundo Morais(1999, p.74) 

“contemplando-o  eu o intuo como uma certeza tremenda; mas ao mesmo tempo, como uma 

impossibilidade cognitiva(pois do contrário, já não seria mistério)” e,  ainda porque, segundo 

Moraes (2008, p.7), “todo processo de formação envolve um processo de transformação 

vivenciado recursivamente ao longo da vida, revelando a cada instante, uma capacidade única 

de auto-organização, de autorregulação dos próprios processos vitais”. Onde essência e 

existência apresentam-se como dimensões de um mesmo fenômeno, a experiência vivida. 

Ao adentrarmos nesse território a ser explorado, o corpo de cada uma daquelas 

mulheres, percebemos a importância de entendê-las como individualidade vital e criativa, que 

precisava encontrar novos modos de respostas, novos enredos para sua vida, construídos 

criativa e conscientemente a partir de seus corpos. Isso porque a natureza corporal contém 

uma força vital, primitiva e indiferenciada, que intensifica nossa percepção do mundo, do 

outro e de nós mesmos. Recorremos a Le Breton (1992, p.34) para aclarar o acima exposto: 

 

No corpo nascem e se propagam significações que fundam a existência 

individual e coletiva. Ele é o nosso eixo de relação com o mundo, o lugar e o 

tempo onde a existência toma carne por meio do aspecto singular do ator. 

Existir, significa inicialmente se mover em um espaço e em uma duração, 

transformar o seu entorno graças a uma soma de gestos eficazes, selecionar e 

atribuir uma significação e um valos aos numerosos estímulosdo ambiente 

graças às atividades perceptivas, confiar à habilidade dos outros autores uma 

palavra dita[...], um conjunto de rituais corporais tendo a adesão dos outros. 

  

Assim promover um (re)conhecimento mais profundo delas  como corpos – mesmo 

coma  estranheza  que esse outro corpo lhes causava - e como parte integrante da vida coletiva 

apesar do medo do preconceito -  foi  estratégia lançada como meio de consolidar as energias 

criativas e de fazê-las manifestar os verdadeiro propósito de suas vidas e enfrentarem esse 

novo desafio  com esperança, força e solidariedade. Sob essa perspectiva, auxiliá-las a 

restituírem sentido e valor à vida, a determinarem o que eram e o que desejavam, por 

considerarmos essa retomada de si enquanto corpo, era fundamental para o entendimento do 

processo saúde/adoecimento no qual estavam imersas.  

Afirmamos, diante da realidade posta, que a retomada da consciência de si como 

corpo-sujeito, protagonista de sua história de vida, foi primordial para articular novos modos 

de compreensão e de convivência com esse corpo, pois a consciência que temos de nós como 

corpo é tecida a partir do momento em que nos apropriamos do mundo, como parte integrante 

de nossa subjetividade. Sendo ao mesmo tempo uma tessitura reflexiva e uma aventura 
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sensível, amorosa, cuidadora e lúdica, no sentido mais amplo dessas palavras, diante das 

inverdades sobre a doença, que envolvem o binômio vida/morte e engloba as reações sociais, 

politicas e culturais que precisa ser desmistificada. 

 

3.2. DA IMAGEM DISTORCIDA A LEITURA DE SI COMO IMAGEM  

 

 A noção de corpo, de acordo com Melo (1998), recebeu, ao longo de sua história, 

contribuições importantes de três abordagens distintas. Num primeiro momento a Abordagem 

Neurológica, que deriva dos estudos do médico cirurgião Ambroise Paré, na França do século 

XVI com a descoberta da existência do membro fantasma45 em amputados, que classificou 

essa percepção como alucinação daqueles indivíduos. 

Esses estudos são precursores de outros que enfatizam a estreita relação da noção de 

corpo com os aspectos neurológicos e cerebrais, que se efetivaram três séculos mais tarde na 

Filadélfia e na França, onde os estudos sobre a noção corporal ainda tiveram contribuições de 

Bonnier (1905), que descreveu como esquematia, um distúrbio em toda imagem corporal e, 

ainda da escola britânica, na qual os estudos sobre o tema se aprofundaram, tanto nos aspectos 

neurológicos quanto nos fisiológicos e psicológicos,  

Os estudos da abordagem neurológica, ainda de acordo com Melo (1998), estudam e 

explicam a organização da noção de corpo como provenientes das impressões exteroceptivas 

e interoceptivas do indivíduo em seu fazer corporal. O referido autor, apesar de reconhecer a 

significativa contribuição desta abordagem para os estudos da noção de corpo, afirma que: 

 

Embora contribuindo de forma enriquecedora sobre os estudos de noção de 

corpo, por apresentar os elementos dinâmicos da sua organização, essa 

abordagem mostra-nos uma visão meacanicista dos estudos pela excessiva 

responsabilidade atribuída ao sistema nervoso central. (MELO, 1998, p.13). 

 

 Não nega a efetiva importância dessa abordagem, no entanto, afirma que em seu 

arcabouço de conhecimento evidencia-se a visão biologicista do corpo, traduzido pelo 

funcionamento do sistema nervoso central, predominando ai a noção de corpo-objeto. Desta 

abordagem, surge o termo esquema corporal (schemata), que foi usado pela primeira vez pelo 

neurologista Henry Head, sendo ele também o primeiro a construir uma teoria na qual “cada 
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 Ilusão de amputados sobre a continuidade da presença do membro, provocado pela insistência na permanência 

das informações sensitivas, irradiadas pelos nervos que se ligam aos segmentos restantes do membro 

amputado.(MELO, 1998) 
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indivíduo constrói um modelo ou figura de si mesmo que constitui um padrão contra os 

julgamentos da postura e dos movimentos corporais” (FISHER, 1990, p. 5).  

O estudioso em questão, também descobriu a existência de um sistema sensorial 

primitivo, que denominou de sensibilidade profunda (deep sensibilty), capaz de enviar ao 

sistema nervoso um grande número de sinais sensoriais, além de fazer reconhecer a posição 

exata dos nossos membros no espaço, sendo de grande importância no estudo da imagem 

corporal.  

Sobre a existência dos dois termos, esquema ou imagem corporal, é preciso que se 

façam algumas considerações a respeito de qual seria o termo correto a se usar, já que houve 

uma predominância do termo esquema corporal na neurologia e de imagem corporal nos 

meios da psicologia. Alguns autores acreditam que há realmente uma diferença entre ambos. 

Oliver (1995), cita a questão e a distingue desta forma: 

 

O Esquema Corporal é, normalmente, conotado como estrutura neuromotora 

que permite ao indivíduo estar consciente do seu próprio corpo anatômico, 

ajustando-o rapidamente às solicitações de situações novas, e desenvolvendo 

ações de forma adequada, num quadro de referência espaço-temporal 

dominado pela orientação direito-esquerda; a imagem corporal relaciona-se 

com a consciência que um indivíduo tem de seu corpo em termos de 

julgamento de valor em nível afetivo(OLIVER, 1995, p. 18). 

 

Afirma ainda o autor que a imagem do corpo constrói-se sobre o esquema corporal. 

Conceitualmente, de acordo com Rodrigues (1987, p. 18) “esquema corporal é conotado como 

uma estrutura neuromotora que permite ao indivíduo estar consciente do seu próprio corpo 

anatômico, ajustando-o às solicitações de situações novas, e desenvolvendo ações de forma 

adequada”. 

Existe outra corrente de autores que discordam dessa posição, afirmando que a 

ambiguidade cria a impressão da existência de um corpo neurológico e de um corpo espiritual 

ocupando o mesmo corpo. E, nesse caso, teríamos que fazer esforço para juntar os dois 

corpos. Schilder (1999), afirma que o esquema do corpo é a imagem tridimensional que todos 

têm de si mesmo, não sendo uma mera sensação ou imaginação, onde existe uma apercepção46 

do corpo. 

A abordagem Fenomenológica da noção de corpo que tem nos trabalhos de Maurice 

Merleau-Ponty seu grande expoente centra a atenção nas relações que envolvem o binômio 
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  Segundo o Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Brasileira Percepção significa faculdade ou ato de 

apreender imediatamente pela consciência, uma ideia, um juízo, intuição. 
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sujeito-mundo e “descarta-se, dessa forma, a ideia de corpo-objeto [...] e lançam-se olhares 

para um corpo que é o centro das percepções e que no mundo se envolve. Assim, não se trata 

o corpo nem como coisa, nem como instrumento, mas como prova concreta do próprio sujeito 

no mundo” (MELO, 1998, p.18). Percebe-se, então, que a noção de corpo está centrada na 

experiência corporal com o entorno, ou seja, a noção de corpo está situada na organização do 

indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o mundo que lhe rodeia. 

Ao conceituar esquema corporal Merleau-Ponty (1994, p.145) afirma que  “o esquema 

corporal não é um simples decalque nem mesmo consciência global das partes existentes do 

corpo porque ele as integra ativamente em razão de seu valor para os próprios organismos”. 

Através desse conceito percebemos que a experiencialidade do mundo permite ao 

individuo/corpo ou ao corpo/individuo, um domínio dos aspectos subjetivos na elaboração e 

entendimento da noção de corpo e, nesse caso, “a leitura pertinente à organização da noção de 

corpo e dos seus significados [...], parte das abstrações do nosso íntimo e das nossas atitudes 

frente ao mundo em que vivemos” (MELO, 1998, p.18).  

Nóbrega (2005), vai mais longe quando afirma que essa nova leitura realizado por 

Merleau-Ponty sobre o que venha a ser esquema corporal, permite conceituá-lo também no 

âmbito filosófico. Sob essa perspectiva, para a referida autora “o esquema corporal é a 

maneira de exprimir que o corpo está no mundo, não como coisa, objeto ou ideia, mas como 

presença viva em movimento” (NÓBREGA, 2005, p.64).  

Em outras palavras, na abordagem fenomenológica predominam às analises da noção 

de corpo a partir da relação sujeito/mundo, sendo um espaço aberto que possibilita o 

entrelaçamento entre os campos neurológicos e psicológicos, respaldados por reflexões de 

ordem filosóficas, como evidenciada nos estudos de Merleau-Ponty (1994). 

Apesar de apontar alguns entraves para que essa relação entre o físico e o psíquico se 

torne possível, Merleau-Ponty (1994, p.131), expande essa possibilidade quando afirma: 

 

O acontecimento psicofísico não pode mais ser mais concebido à maneira da 

fisiologia cartesiana e como a contiguidade ente um processo em si e um 

cogitatio. A missão entre a alma e o corpo não é selada por um decreto 

arbitrário entre dois termos exteriores, um objeto e outro sujeito. Ela se 

realiza a cada instante no movimento da existência. Foi a existência que 

encontramos no corpo aproximando-nos dele por uma primeira via de 

acesso, a da fisiologia. É-nos permitido então cortejar e precisar este 

primeiro resultado interrogando agora a existência sobre ela mesma, quer 

dizer, dirigindo-nos à psicologia. 
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Outra abordagem que trata da noção de corpo  a Abordagem Psicossocial que estuda 

a imagem corporal em planos neurofisiológicos, libidinais e sociológicos (MELO, 1998). A 

partir dela surge o conceito de Imagem corporal. As maiores contribuições aos estudos 

provêm de Paul Schilder (1994), que conseguiu conciliar os aspectos acima elencados, além 

de ter ampliado os estudos de Jean Lhermitte(1877-1959) sobre o tema. 

 Na obra de Seymour Fisher (1990) fica evidente que as pesquisas iniciais realizadas 

sobre a imagem corporal, tiveram como foco as formas neuropatológicas da experiência do 

corpo com considerações muito limitadas de variáveis psicológicas. Para o autor, no início, as 

pesquisas se caracterizaram pela investigação da “teoria corporal”, esta proposta considerava 

que um mecanismo neural coordenava as mudanças de movimento e da postura de corpo. 

Fisher considera Paul Schilder (também neurologista) o único responsável pelo progresso do 

estudo da imagem corporal, além de dominar a neuropatologia.  

Paul Schilder (1994), discutiu uma abordagem psicossocial da imagem corporal, 

enfatizando a necessidade de examinar os seus elementos neurológicos, psicológicos e 

socioculturais. O interesse de Schilder por lesões cerebrais levou-o a fazer pesquisas que se 

tornaram referenciais para os estudos em imagem corporal. Mas, uma de suas maiores 

reflexões foi à introdução da ideia de que a imagem do corpo não tem apenas fatores 

patológicos, pois os eventos diários também contribuem para a sua construção.  

  Para o neurologista “a imagem corporal não é só uma construção cognitiva, mas 

também uma reflexão dos desejos, atitudes emocionais e interação com os outros” 

(SCHILDER, 1994, p. 8). Estabelece, desse modo, uma relação entre a identidade pessoal e a 

forma indissociável dos aspectos fisiológicos, sociais e psicológicos. Mudanças em um deles 

podem ocasionar consequências na experiência do corpo e no desenvolvimento da imagem 

corporal. 

No entanto, segundo Fisher (1990), não se podem agregar, por conveniência, alguns 

aspectos limitados da experiência corporal e afirmar que isto é a imagem corporal. Estudiosos 

da imagem corporal podem ser surpreendidos quando ao aplicarem diferentes medidas para 

avaliar a imagem corporal e não encontram nenhuma correlação entre os dados. Isto não 

implica em afirmar que imagem corporal não é um conceito válido, mas sim que ela é tão 

complexa que os modelos de pesquisas existentes não são capazes de avaliar tal complexidade 

como um todo. 

Assim como Schilder (1994), Fisher (1990), defende que a organização da imagem 

corporal é multidimensional. E esse caráter multifacetado da imagem corporal implica na 

dificuldade em pesquisar este fenômeno, pois, num dado momento, o indivíduo pode estar 
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monitorando diversos aspectos de seu corpo47 simultaneamente, como também por 

experiências automáticas ou inconscientes48. 

Fisiologicamente falando, ainda de acordo com Schilder (1994), na construção da 

imagem corporal, as impressões táteis e cenestésicas, juntamente com as impressões visuais, 

exercem papel preponderante.  Defende ainda, que as emoções também tenham importante 

papel no desenvolvimento dessa mesma imagem. 

Um bom exemplo disso é o membro fantasma que aparece me amputados, pois as 

sensações provenientes dele são, principalmente, táteis e cenestésicas. Isso porque, segundo o 

estudioso, em alguns casos o indivíduo continua sentindo o membro retirado por meio da dor, 

coceira e pela sensação de poder movimentá-lo, o que pode traduzir a persistência no 

indivíduo da consciência do corpo em sua totalidade, independente da diminuição corporal 

existente. Uma situação peculiar que intrigam muitos pesquisadores e, com certeza, afetam 

toda a imagem corporal de uma pessoa.   

Explica ainda Schilder (1994, p.72) que, “não há dúvida de que os fenômenos desta 

natureza só podem ser interpretados quando aceitamos que a imagem corporal se baseia em 

um complicado mecanismo cerebral”. Levando-nos a entender, que temos um numero quase 

ilimitado de imagens corporais e, possivelmente, a pessoa amputada tenta, de forma mais ou 

menos lúdica, descobrir qual forma pode usar. Para o referido autor este fato está diretamente 

relacionado com as emoções, sendo por meio delas que entendemos a variedade de fantasmas 

que uma pessoa é capaz de criar em seu próprio corpo.  

Nesse sentido, podemos afirmar, em conformidade com o autor acima referendado, 

que as sensações corporais são seriamente afetadas pelas alterações causadas no corpo, como 

também as relações e os estímulos sociais também são prejudicados e, nesses casos, surge a 

necessidade de uma reorganização do indivíduo tanto em nível de mundo externo como de 

mundo interno. Advém daí que as sensações registradas no membro amputado vão 

gradativamente desaparecendo, dando lugar a uma nova imagem corporal. Este é um 

fenômeno peculiar que se apresenta nas mulheres de nosso estudo. Não pela perda de partes 

de seu corpo, e sim pelas grandes modificações que seus corpos sofrem; não só a nível 

anatofisiológico, mas também à nível das relações sociais, causados pela repulsa, preconceito, 

perda de afetos, entre outros fatores. 

                                                           
47

 Posição no espaço, integridade das bordas, mudanças no seu tamanho aparente etc. que podem ou não ser 

independentes um do outro(FISHER, 1986). 
48

Que só podem ser observadas através de técnicas e metodologias indiretas e bastante específicas. (FISCHER, 

1986) 
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 Para Schilder (1994), a questão social da imagem corporal torna-se mais profunda ao 

se verificar a percepção do meu corpo está diretamente ligada à percepção do corpo do outro 

e, essa interrelação refletem movimentos intrínsecos de pertencimento. Para o autor:  

 

Existe identificação entre nós próprios e os outros seres humanos. Há 

identificações com pessoas do mesmo sexo e com pessoas do sexo oposto. 

Tais identificações triunfam sobre as diferenças sexuais, raciais e etárias. [...] 

Podemos ir mais adiante, dizendo que todas as pessoas que se encontram 

fora de nós são necessárias para a estruturação da imagem de nosso corpo. 

Ao construirmos nosso corpo, nós o espalhamos novamente pelo mundo e o 

fundimos com outros. (SCHILDER, 1994, p.236) 

 

Isso não significa dizer que existem processos coletivos na estruturação da imagem 

que construímos de nós, pois não existe imagem corporal coletiva, apesar de precisarmos 

dessa interação para defini-la. Significa afirmar que, nessa troca contínua, podemos encontrar 

“partes de imagens corporais comuns a pessoas que se veem, se encontram e se relacionam 

emocionalmente” (SCHILDER, 1994, p.236). 

Ainda segundo Paul Schilder, a imagem corporal, refere-se às experiências individuais 

subjetivas do corpo e à maneira como o indivíduo as organiza ao longo do seu 

desenvolvimento. Portanto, a maneira de o indivíduo lidar com a difícil tarefa de organizar as 

suas sensações corporais vem a ser uma das primeiras formas de organização de padrões 

individuais para a interpretação do mundo. Sugere, ainda, que a experiência com a imagem do 

próprio corpo relaciona-se à experiência de terceiros com seus corpos. Desse modo, a 

compreensão da problemática ligada à imagem corporal na nossa sociedade exige a 

consideração, além das imagens.  

Cita o autor:  

 

Seria errado supor que a fenomenologia e a psicanálise deveriam ou 

poderiam ser separadas da patologia do cérebro. Parece-me que a teoria do 

organismo poderia e deveria ser incorporada numa doutrina psicológica que 

vê a vida e a personalidade como unidade (SCHILDER, 1999, p. 1). 

 

Nesse ínterim, podemos inferir que ao englobar na visão que temos de nós os 

elementos fisiológicos, sociais e psicológicos, a imagem corporal é considerada um fenômeno 

biopsicossocial, podendo ser constantemente modificada pelo crescimento biológico, por 

traumas e pelas circunstâncias de prazer ou dor. É uma experiência que se vive a cada instante 

e nunca é unilateral. 
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Nesse sentido, seria acertado dizer que a imagem corporal, engloba todas as formas 

pelas quais uma pessoa experiencia e conceitua seu próprio corpo. Ela representa uma 

experiência essencialmente particular, que irá dimensionar a partir do próprio corpo, o sentido 

de suas ações, de suas percepções e o fluir de seus impulsos. É um fenômeno singular 

estruturado no contexto da experiência corporal do ser humano, passadas e atuais, conscientes 

e inconscientes, em um ambiente de interrelações entre imagens corporais (TAVARES,2003). 

Igualmente, afirmamos que em qualquer grupo existe uma imagem social do corpo, 

que é fruto da percepção e dos sentidos de cada sujeito em relação ao seu próprio corpo, 

estando permeada pelos sentidos das imagens corporais que circulam pelo mundo e se 

constroem a partir dos diversos relacionamentos que com elas estabelecemos, porque o corpo 

é também uma criação sociocultural, permeada de símbolos e significados que provocam 

sentimentos de identificação ou rejeição dos indivíduos em relação a si e aos outro 

 Deste modo, a imagem corporal de cada um é desenvolvida e reavaliada 

constantemente através das interações com os outros e com o ambiente, embora em muitas 

das vezes as pressões sociais ofuscam as necessidades individuais e somos pressionados a 

concretizar em nosso corpo, o corpo ideal de nossa cultura. Fisher (1990), chamou a esse 

fenômeno de estratégias de camuflagem, que estão relacionadas à aparência e aos padrões 

idealizados de beleza.    

Em nosso estudo apropriamos-nos do temo Imagem corporal, por também, 

entendermos que existe uma interposição entre esquema corporal e imagem corporal, 

formando assim um único conceito. Portanto, não importa qual termo usar, porque esta 

definição não é simplesmente uma questão de linguagem, tem uma dimensão muito maior, 

pois pretendemos ir além e ampliar a ideia de corpo-objeto recorrente na abordagem 

neurológica, buscando entendê-la sobre um prisma ampliado que alimenta a noção de corpo 

como prova evidente do próprio indivíduo no mundo. 

Nos processos de despersonalização da imagem corporal de Paul Schilder (1994), 

buscamos apoio para defender a tese que nos propomos, embora como já enfatizamos 

anteriormente, em alguns momentos de nosso caminhar, assumimos uma postura que 

entrelaça ensinamentos advindos também da concepção Fenomenológica de corpo, por 

entendermos que o corpo fenomenológico, será o ponto de partida para compreendermos o 

emaranhado da teia e os referenciais que dão sustentação/sentido ao processo de 

despersonalização pelo qual passavam as nossas protagonistas. Ao agregar as duas 

concepções, pretendemos entender a imagem corporal como um fenômeno multifacetado, 



162 

complexo, dinâmico e experienciado por todo e qualquer indivíduo. Sendo o modo pelo qual 

o corpo a ele se apresenta.  

Por se tratar de uma construção simbólica da pessoa e, especificamente para o 

soropositivo e o doente de AIDS, a imagem corporal passa a ser o passaporte para a sua 

integração à sociedade de pessoas “saudáveis”. Nesse contexto, trata-se da necessidade de 

uma reapropriação do próprio corpo e, principalmente, a emergência de informações sensíveis 

em si mesmo e a propósito de si mesmo, o que contribuirá para constituir uma presença de si e 

um forte sentimento de existir em sua relação consigo mesma, com os outros e com o mundo. 

 Para realizarmos a analise da imagem corporal de nossas participantes, antes e depois 

da intervenção, utilizamos o Teste do Desenho da Figura Humana (DFH)49, que originalmente 

é utilizado com crianças, por entendemos que ele seria capaz de mostrar, de forma fidedigna, 

o processo de desestruturação da imagem corporal  pelo qual passaram as nossas voluntárias. 

Ao utilizarmos nesse trabalho o DFH, não tivemos a intenção de adentrar o amago da 

entidade inconsciente que o mesmo expressa e como e comumente usado
50

, mas levamos em 

consideração o teste como uma forma de visualiza/analisar os distúrbios na imagem corporal 

da qual são acometidas essas mulheres. Nesse caso, a imagem entrelaçada com oralidade e 

com a história vivida por elas, fez surgir um mundo de imagens, corpos e símbolos que nos 

permitiram compreender os vários sentidos presentes nos meandros dos corpos protagonistas 

do estudo.  

A propósito de como a imagem corporal se projeta no DFH, Machover (1949), 

ressaltar que, quando alguém se dispõe a desenhar uma pessoa, acaba se baseando nas 

imagens de si próprio e de outras pessoas presentes ao seu redor. Inferimos daí que a 

representação psíquica alcançada com o DFH estará intimamente relacionada ao autoconceito 

deste indivíduo. 

Para Melo (1998), trata-se de uma técnica vantajosa devido à possibilidade de rápida 

aplicação, sendo considerado um instrumento abrangente, simples, de baixo custo e aparente 

objetividade.  

                                                           
49

 Para aprofundar os detalhes sobre essa técnica de aplicação da DFH, consultar a obra de Odete Van 

Kolck(1981) e Emanuel Hammer(1958) 
50

 Na utilização do DFH se evidenciam dois aspectos: o primeiro, quem tem como referencia teórica o trabalho 

de Florence Goodenough, que usa a técnica para aferir o nível de desenvolvimento mental das crianças e o 

segundo, desenvolvido por Machover (1949), que vincula a avaliação de elementos construtivos da 

personalidade e a dinâmica estabelecida essa organização. Para Melo (1998, p.85) “a semelhança entre as duas 

técnicas encontra-se no fato de ambas utilizarem o DFH como instrumento para analise projetiva no campo da 

psicologia, tanto na pesquisa como na atuação profissional em clinicas especializadas”. Afirma ainda o referido 

autor que apesar de existem similaridades entre as imagens corporais configuradas em ambas as técnicas existem 

diferenças na forma de interpretá-las. 
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Abaixo descreveremos alguns dos depoimentos feitos pelas participantes após a 

realização do DFH 1, que chamamos de “ponto zero”, para em seguida entrarmos na 

discussão de que trata esse capitulo que é a reestruturação da imagem corporal, tendo o DFH 

como elemento que possibilitou vislumbra o fenômeno estudado: 

 

Para falar a verdade eu nunca parei pra pensar nisso e nem tinha 

essa preocupação, porque a única coisa que eu pensava era como 

correr contra o tempo porque eu não queria morrer, por causa dos 

meus filhos. Mas eu vi que estava ficando fina, mas não sabia que era 

por causa da doença e da medicação, só depois e que eu soube. 

Aquilo me incomodava, eu não gostava mais de me olhar no espelho 

(ZIL, 2010). 

 

 

Engraçado em momento nenhum eu achei que ia morrer, mas minha 

família achava que sim. Eu soube por uma cunhada mais próxima 

que, em uma reunião que a família fez quando descobriu, duas outras 

cunhadas fizeram leilão da minha vida. Uma disse que eu não viveria 

nem dois anos e a outra apostou em cinco. Isso me deixou muito 

triste, mas graças a Deus já faz 20 anos e o que elas pensaram ficou 

pra trás (MARY, 2010). 

 

 

Eu demorei muito pra chorar, pra ficha cair, tive muito medo de 

morrer, não por mim, eu era tão inerte, tão insignificante, mas pelo 

Gabriel (filho) única coisa que eu pensava era nele. Eu não podia 

morrer por causa dele (SOL, 2010). 

 

 

Quando eu me descobri estava com 16 anos, gravida e lutando contra 

a família do meu marido para fazer um aborto. Mas eu não fiz e 

também não tive medo de morrer. Eu não sabia de nada sobre a 

doença. A minha cunhada dizia que eu tinha que fazer o aborto 

porque minha filha iria nascer doente também. S[o comecei a pensar 

em morrer depois que ela nasceu, graças Deus saudável. Eu comecei 

a ficar com medo de não vê-la crescer. Agora ela já está com 20 ano 

(CRIS, 2010). 

 

Embora o foco da vivência fosse reproduzir no papel a imagem que tenha de si 

naquele momento, a mesma funcionou como tempo/espaço de revelação de suas histórias de 

vida em quanto PVHA. Foram momentos tensionais, mas também de abertura, de tomada de 

consciência de seus medos, de sua vitorias, de sua fé. Um desabrochar que revela vidas em 

constante formação apesar da condição estigmatizante e preconceituosa em que se 

encontravam. Um caminhar para si numa grande continuidade temporal, que se fez consigo 
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mesmo e em interação com outro. Aconteceu ali uma releitura delas mesmas, porque segundo 

Santin (1993, p.72) “cada um de nós precisa reconhecer-se a si mesmo através do aprendizado 

da leitura do livro que somos. Este livro é o nosso corpo. Aí estão escritos os grandes 

ensinamentos da vida”. 

 Nesse processo o individuo reexamina o seu percurso de vida, acolhe os elementos 

desconhecidos ou escondidos que se revelam na experiência e aprende com eles a se 

reconstituir sendo, portanto, um trabalho autoreflexivo sobre o que ele aprendeu ao longo 

dessa trajetória, que se transforma em processo autoformativo a partir das experiências, numa 

dialética entre o vivido e o percebido (JOSSO, 2010).  

A partir dessa primeira vivência e dos relatos que brotaram dela, ficamos convencidos 

que a nossa intervenção com as práticas corporais estava no caminho certo, pois buscava 

desenvolver ações que proporcionassem as nossas participantes um novo olhar sobre seus 

corpos marcados a fim de permitir uma releitura da imagem distorcida que traziam de si, além 

de aprofundar olhares sobre as múltiplas possibilidades do se-movimentar humano. 

Desse modo, a estratégia de intervenção desenvolvida em nosso estudo, tratou de fazer 

desabrochar em nossas protagonistas a consciência corporal como processo desencadeador da 

reestruturação da imagem corporal distorcida, mas também cuidando para que os processos de 

subjetivação ou individuação se efetivassem, conjuntamente
51

. Assim o fizemos por acreditar, 

dialogando com Nóbrega (2005, p.77),  

 

[...] Que o processo de consciência corporal não se restringe à vivências com 

técnicas de sensibilização, podendo ser viabilizada por outras expressões  de 

movimento que se contraponham à racionalização dos processos corporais 

que visem ao resgate da sensibilidade que funda e acompanha todas as ações 

humanas e nos caracteriza como seres humanos críticos e criativos 

 

Visou-se, nesse saber/fazer, a retomada da consciência de si como corpo, mesmo que 

marcado e estigmatizado, protagonista de uma história de vida. E também a compreensão de 

novos modos de convivência com esse corpo, que enquanto subjetividade tem direitos, 

deveres, prazeres, amores e dissabores. 

Afirmamos, em consonância com Nanni (2005), que o ponto zero da consciência 

corporal, ocorreu quando a forma mais primitiva do homem, ao iniciar a bipedação, tomou 

conhecimento dessa possibilidade. Para a mesma autora a consciência corporal é o 

                                                           
51

 Paralelo a intervenção com as práticas corporais, lançamos mão de conversas, estudo de alguns textos (Anexo 

A), encontros fora do contexto da intervenção, aniversários, confraternizações de final de ano, etc. que não serão 

descritos aqui, mas afirmamos que deu grande suporte a todo o processo. 
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reconhecimento consciente do conjunto de estruturas representativas, simbólicas e semióticas 

que se estruturam através da noção da imagem do corpo e dos meios de ação que estabelece 

com a percepção e a memória.  

Assegura a autora que “no adulto, a consciência corporal é mascarada ou castrada por 

conflitos de valores éticos, étnicos, sociais, morais, etc.” (NANNI, 2005, p.48), tendo como 

canais de abertura os órgãos do sentido, portanto, o próprio corpo. E nesse caso, se junta a 

Merleau-Ponty (1994), que compreende a consciência a maneira do cogito cartesiano, mas 

dimensionada pelo via da percepção. 

Abra-se assim, de acordo com Nóbrega (2005, p.78), “a possibilidade de afirmação da 

consciência corporal, enquanto representação da corporeidade, sendo que esta representação 

não e intelectual, mas perceptiva”. Afirma assim, a consciência corporal como uma 

experiência vivida a partir do e no corpo, estando atrelada a experiência perceptiva desse 

mesmo corpo. Podemos então entender com base nessa discussão e consubstanciados em 

Nóbrega (2005, p.80) que “consciência corporal é a percepção que o homem possui de sua 

realidade existencial como corpo em movimento, como corporeidade”. 

Nesse sentido, a consciência corporal “parece guardar a possibilidade de ser um 

território de preservação do humano factível que esconde uma réstia de mistério sobre sua 

existência” (SOARES, 2005, p.1). A consciência que temos de nós como corpo pode parecer 

concreta e familiar em alguns momentos de nossa vida, porém em outros, bastante 

desconhecida e abstrata, pois cada momento vivido é constituído de fragilidades e potências 

que vão influenciar, diretamente, nessa percepção.  

Em seus estudos de Neurociência, Damásio (2000) propõe a tríade corpo-consciência-

identidade. O corpo, como organismo, é o denominador comum das várias relações e o lugar 

onde se constroem as emoções, a racionalidade, a consciência e o sentimento de si. Por isso, 

segundo o autor, pode-se dizer que todas as características da humanidade resultaram de uma 

evolução biológica e adaptativa, o que permite retirar duas ideias: a primeira, é que o 

aparecimento da consciência humana constitui uma vantagem biológica de manutenção da 

vida. A segunda implica na conclusão de que partilhamos com outros animais a mesma 

sensação de pertencer ao mundo. 

 A proposta de Damásio sobre a consciência no e do corpo permite ultrapassar o 

dualismo cartesiano, mas acima de tudo, explica a continuidade entre corpo e consciência e 

esclarece o papel do corpo no conhecimento do mundo. Um corpo vivido, dotado de uma 

intencionalidade, que possibilita lançarmo-nos ao mundo e apreender seus sentidos.  
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Entendemos, dessa maneira, que foi desse complexo emaranhado de elementos 

neurológicos, psicológicos, fenomenológicos e de seu imbricamento com o mundo, 

possibilitado pelas práticas corporais, que emergiu a tomada de consciência corporal de 

nossas mulheres, uma vez que o trabalho desenvolvido rompeu com o viés tecnicista e 

reducionista do se-movimentar humano e adentrou o mundo da sensibilidade, a fim de ser 

percebido como linguagem corporal desejante, harmoniosa e lúdica, levando a uma 

consciência de corpo que emergiu do vivido, do experienciado.  

Nesse momento do trabalho passamos a delinear sobre a vivência com o Desenho da 

Figura Humana, que nos permitiu analisar e vislumbra a concretização da tese que 

defendemos. 

 Na primeira vivência que chamamos de “ponto zero”, realizada em outubro de 2010, 

organizamos o ambiente de forma acolhedora (Imagem1), onde dispusemos no centro uma  

mandala que continha em seu interior lápis grafite, de cor, giz de cera, papel e vários outros 

elementos (missangas e miniaturas diversas). Em torno dessa mandala colocamos 

colchonetes, ao fundo uma musica suave. Iniciamos a vivencia com uma sessão de 

alongamento, a fim de preparar as participantes para o momento principal, que foi a resposta à 

pergunta: Como você percebe seu corpo depois que se descobriu doente de AIDS e após 

inicio da terapia medicamentosa? A resposta seria dada em forma de desenho, já que 

utilizamos o DFH como suporte para analise de nossos achados. 

Após a proposição da vivência, notamos algumas dificuldades, por parte das 

participantes, em executar o que lhes havia sido pedido. No entanto, após alguns 

esclarecimentos, os desenhos começaram a surgir no papel colocado à frente de cada uma 

delas. Depois de realizado os desenhos, em um segundo momento, solicitamos que cada uma, 

a seu tempo, explicasse aquela imagem no papel e os depoimentos foram surgindo, uns mais 

tímidos, outros mais eloquentes, porém todos carregados de sentimentos muitos fortes, que 

retratavam não aquela imagem, mas também toda uma trajetória de vida mantida, na maioria 

dos casos, em segredo. 
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Imagem 1  

 

Na segunda vivência, realizada em janeiro de 2013, o ambiente foi preparado de forma 

semelhante ao primeiro momento (Imagem 2) e,  além do material utilizado no ponto zero, 

acrescentamos massa de modelar e pranchetas. Assim, como no ponto zero, iniciamos a 

vivência com uma sessão de meditação induzida, que trabalha os diversos chácras corporais.  

Em seguida começamos o trabalho, explicando as participantes que esse momento 

seria composto de dois movimentos: no primeiro momento elas teriam que responder a 

seguinte pergunta: Como você percebe seu corpo agora, depois de sua entrada no Projeto 

com as praticas corporais? A resposta também seria em forma de desenho em papel. No 

segundo movimento elas deveriam representar o momento atual de suas vidas, sobre uma 

prancheta, utilizando a massa de modelar e as diversas miniaturas que estavam na mandala, 

que denominamos de “a vida em um desenho”. 

 

   

Imagem 2  

Na segunda vivência, todo o processo foi vivenciado de forma mais tranquila, os 

desenhos no papel surgiram com maior fluidez e, podemos afirmar, com uma paixão 

encantadora pelo desenho que surgiu tanto no papel como na prancheta. 

 A seguir, delinearemos e discutiremos o itinerário revelado na vivencia com a técnica 

do Desenho da Figura Humana. 
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LOU 

DFH 1 

 

 

 

Antes de descobrir que eu tinha o vírus eu gostava 

do meu corpo. Depois de cinco anos tudo mudou. 

Fiquei largona, as pernas finas, barriguda. 

Olhava pra mim e via uma coisa sem forma. As 

modificações no meu corpo me incomodavam 

muito. Minhas pernas e pescoço era o que mais 

me incomodava. Tinha um “cupim52” no pescoço 

e um buraco nas pernas. Estava me achando feia, 

não era mais eu. Não me aceitava. Não gostava, 

tinha vergonha, só andava de calça, manga 

cumprida, largona, pra esconder as deformações 

que estava sentido no meu corpo, e com medo das 

pessoas descobrirem que eu estava doente. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Giba de búfalo: característica da Lipodistrofia, que acomete, principalmente, as mulheres(BRASIL, 2010) 
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DFH 2 

 

 

 

 

 

 

 

Depois que eu entrei no Projeto tudo 

mudou. Sinto-me outra pessoa, estou me 

amando graças a Deus. Hoje me sinto 

ótima. Muito bem mesmo. O corpo está 

outro, o mesmo de antes da doença. Me 

olho no espelho e fico me admirando. 

Obrigada a todas as pessoas que tem me 

ajudado (cuidado) de mim. (2013) 

 

 

 

 

       

 

A participante afirma que as modificações corporais pelas quais passou ao longo do 

processo de evolução da doença e após ter iniciado a terapia medicamentosa, lhes causaram 

um verdadeiro desencantamento, pela perda de sua identidade enquanto corpo deixando 

evidenciado a sua falta da capacidade adaptativa a essa nova realidade corporal. Percebe-se 

isso, principalmente, pela ênfase dada a determinadas partes do corpo que ela enfatiza em seu 

desenho com frases e palavras.  

 Fica claro, tanto no desenho como em sua fala, um grande incomodo em relação ao 

corpo que ela via e tinha, mas não aceitava ou percebia como seu, como também a 

preocupação com o olhar do outro, assim como a utilização de roupas largas para se esconder.  

Destacamos que no modo de se vestir faz parte da identidade pessoal, portanto, as 

necessidades de modificações nesse item podem afetar tanto a autoestima como causar 

isolamento social, a fim de evitar comentários negativos sobre sua aparência. Essa realidade 

se aplica a participante e indicam o quanto é complexo ser portador de lipodistrofia numa 

sociedade onde o conceito de saúde e beleza está associado a ter corpo perfeito. Ser portador 

de lipodistrofia é ser objeto de estigma e preconceito. Assim, quando ela ocorre, o encanto vai 

dando lugar ao desencanto pelo tratamento e pela vida conquistada com ele. Surgem 
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sentimentos de fracasso, frustração, vergonha e raiva, que ameaçam a qualidade de vida 

(SILVA, 2011). 

A sua fala evidencia, também, além do sofrimento em relação a essa perda de 

identidade corporal, o sofrimento psíquico de ter que enfrentar a condenação social, tão 

peculiar as PVHAs, que causa a chamada morte social da AIDS. Uma sequela que tem 

matado, desde o inicio da epidemia mais do que o próprio vírus (SILVA, 2011). As PVHAs 

apresentam distúrbios psicoemocionais e podem desenvolver complexo demencial e quadros 

neurológicos graves, gerando profundo sofrimento, não só do indivíduo, mas, também, do seu 

núcleo familiar e social. 

 As pessoas tendem afastar-se por medo do contágio, um simples gesto de carinho, 

como um beijo ou um abraço, torna-se carregado de tensão ou mesmo são negados. A fala de 

nossa participante e carregada dessa realidade, desse medo, desse preconceito. Sendo o 

preconceito, segundo Silva (2011) uma ação negativa, geradora de injustiça, pois tende a 

culpabilizar e vitimizar pessoas. Lembrando ainda que isto faz com que o indivíduo tenha 

uma baixa autoestima, sinta-se não digna de direitos menosprezando-se. 

 Nesse caso, todo aparato sensitivo e perceptivo que compõem esse corpo e o coloca 

em contato direto com o mundo fica comprometido, impedindo a concretização das relações 

eu/mundo, eu/outro. No caso de nossa participante, essa relação ficou comprometida pelo 

medo, pela vergonha e pela não aceitação de si mesma enquanto outro corpo Esta constatação 

aponta para a importância de se sentir aceita no seio da comunidade em que se vive, estando o 

individuo doente ou não. Sendo este um fator de sociabilidade e subjetividade ao mesmo 

tempo.  

Assim, a subjetividade surge na dimensão intersubjetiva do encontro com outrem, ou 

seja, existe uma primazia da relação com o outro no estabelecimento da relação consigo 

mesmo, sendo a ética e a sociabilidade originadas na descoberta da relação primaria face a 

face, onde a singularidade e a pluralidade do outro são respeitadas, oferecendo possibilidade 

de autotransformação (LÉVINAS, 2010).  

A fim de modificar essa realidade, foi imprescindível, segundo Nóbrega (2010, p.13), 

“pensar sobre o corpo e seus afetos como um importante itinerário de busca”, enquanto 

realidade corpórea que pensa a si mesmo, mas que se completa na outridade, considerando-se 

que “falar em consciência em relação ao corpo é não somente perceber suas estruturas físico-

funcionais, mas principalmente compreendê-lo em relação direta consigo e com os outros” 

(MELO, 1998, p.125).  
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A ressignificação de si enquanto corpo fica evidenciado tanto no DFH2, quanto em 

sua fala sobre o mesmo. Percebe-se uma retomada do ser sensível que vibra, numa condição 

corpórea que se reencontra dentro de sua historicidade, de acontecimentos pessoais, 

reconhecendo na imagem especular alguém que admira e a quem está ligada afetivamente,  q 

denotando a percepção de si enquanto singularidade. O prazer em ter um corpo que se 

assemelha e ao mesmo tempo difere de outros, movente e dinâmico, ao qual reconhece 

intuitivamente como seu.  

Assim sendo, diante de seu reflexo no espelho ela se regozija e as desordens de 

sensações, que antes habitavam essa imagem, acalmam-se. O medo, a vergonha e a não 

aceitação já não mais existem. Ela é o que vê e aceita isso em plenitude, levando-se em 

consideração que, nesse caso, de acordo com Melo (1998, p.125) “existe uma corporeidade 

particular que embora se espelhando no outro para se estruturar, pode expressar-se de 

diferentes formas, dando testemunho de presença e autonomia”, e um sentimento de existir, 

de ser ela mesma, porque fundado no vivido subjetivo de sua imagem corporal. 

 

 

SOL 

DFH 1 

 

 

Nossa!!! foi essa a palavra que me veio a 

mente quando olhei “esse desenho” pior 

ainda foi ver/ter a certeza que ELE era 

EU. Que EU o desenhei demonstrando 

como me sentia me deu uma tristeza 

“ALHEIA”. Como se eu estivesse olhando 

a imagem de outra pessoa e sentisse muita 

pena dela. Quis chorar. Tirei a vista, 

respirei fundo O que eu expressei nesse 

desenho foi uma pessoa marcada, 

apontada na rua. Estigmatizada. 

Diferente. E assim que eu me sentia. É 

assim que eu me via. Nem era pela 

estética. Mas pelo que eu sentia por 

dentro. Eu estava cheia, inchada grande. 

Além do vírus tinha dor. Tinha mágoa. 

Tinha tristeza. Me sentia impotente. 

Insignificante. Um corpo sem forma, sem 

sentimentos. (2011) 
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DFH 2 

 

 

 

 

Ah! Como é bom me ver assim. É assim 

que eu acordo todos (quase todos) os 

dias. Me sinto bem. Leve. Tranquila. O 

meu corpo é meu. Eu gosto dele. Agora eu 

me importo com a minha estética, não 

para dar satisfação aos outros, aos olhos 

dos outros. Gosto para mim. Meu corpo 

assim, bonito, bem cuidado é a 

demonstração de como me sinto. Olhando 

essa imagem confirmo que HOJE EU 

POSSO. Posso e, meu corpo me permite. 

(2013) 

 

 

     É interessante notar no relato da participante sobre o desenho que surge no papel o 

alheamento, como ela mesma coloca, como se o corpo ali representado lhe pertencesse, mas 

ao mesmo tempo estivesse fora dela, deixando clara a desorganização de sentimentos que 

brotam de maneira profusa e confusa, um estado de mal estar geral que demonstra as suas 

dificuldades de aceitação dessa imagem como sua. Esse processo de alheamento é depositário 

daquilo que ela rejeita naquele corpo, que ela percebe como “outro eu”, diferente dela. Essa 

prática de alheamento lhe retira a vida em vida53 (SILVA, 2011). 

Para essa participante as dores advindas dessa situação lhe ferem no mais profundo do 

ser,  sente-se marcada, estigmatizada, impotente diante de uma realidade que é sua, mas traz 

em sua esteira todo um contexto desviante e perturbador que permeia a historia dessa 

Síndrome. 

Nesse estágio, a participante tem com o seu corpo uma relação centrada na dualidade 

eu/não eu, e sofre grandemente com isto. Especialmente, pela incapacidade de se manter a 

distância e ter que se adaptar aos acontecimentos da vida como PVHA. Parece-nos que 

                                                           
53

 Diferente do sentimento da rivalidade explicita do temor diante do adversário que ameaça privar-nos do que 

julgamos fundamental em nossas vidas, o alheamento consiste numa atitude de distanciamento, no qual a 

hostilidade é substituída pela desqualificação do sujeito como ser moral. Signifinifica não vê-lo como alguém 

que deve ser respeitado em sua integridade física e moral.(SILVA, 2011, p84) 
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naquele momento ela encontra-se verdadeiramente pela “primeira vez” com aquele corpo, que 

não lhe corresponde a nenhum antecedente seu enquanto corpo. 

Ao realizar essa aproximação, essa descoberta, encontra seus limites em forma de dor, 

mágoa, tristeza. Estabelece, a partir daí, um contato emotivo com uma profundidade inédita e 

desconhecida de si mesmo, que nesse caso abriu o caminho e mostrou a necessidade de 

aprender a se conectar com um corpo seu/não seu, uma relação implicada, de grande 

intensidade e ressonância, que permitisse transpor os muros limitantes que rodeiam a sua 

realidade de corpo marcado, estigmatizado, apontado, disforme e, por ela mesma, 

negligenciado. 

 O desenho reflete e representa, não só a imagem distorcida de si, mas também todos 

os meandros do que é ser PVHA, dentro de um contexto sócio histórico, preconceituoso e 

excludente. Para Melo (1998, p.126): 

 

Os aspectos presente no desenho da figura humana mostram-nos a riqueza de 

informações contidas no singelo gesto de desenhar. Pode-se supor que cada 

criança expõe, no desenho da figura humana, sua história de vida. Uma 

história que pode ser contada a partir das assimilações que temos da 

compreensão de corpo de cada um. 

 
 

Embora os contextos das pesquisas sejam diferentes, podemos afirmar que essa 

realidade se aplica não só a essa participante, mas a todas as demais, ou seja, podemos 

vislumbrar em seus desenhos, exatamente, suas histórias de vidas retratadas em seus corpos 

enquanto PVHA, antes e depois da intervenção com as práticas corporais. No caso dessa 

participante, esta história transborda sobre sua corporeidade, se apresentando como uma 

espécie de analise existencial, recheada de sentimentos e emoções54. 

As suas reflexões, apontam para um desejo de se compreender, individualmente, como 

corpo e, a partir dessa compreensão unilateral, despertar as intencionalidades de ações desse 

corpo, onde adormeceram as suas potencialidades, fruto de experiências vividas antes de se 

descobrir PVHA, a fim de poder ressurgir como corpo integrante de seu mundo-vida e do 

mundo dos outros.  

Para tanto, em consonância com Merleau-Ponty (1994, p.19), “é necessário 

reencontrar o corpo operante e atual, aquele que não é um espaço, um feixe de funções, que é 

um entrelaçamento de visão e movimento”. Podemos afirmar, ao vislumbrarmos o seu 

                                                           
54

  Gostaríamos de esclarecer que os sentimentos são as formas como reagimos diante das emoções. No caso de 

nossa participante ela apresenta medo e dor que são emoções fundantes e tristeza como sentimento oriundos das 

situações de dor e raiva. 
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segundo desenho (DFH 2), que esse reencontro se deu dá forma mais plena e clara possível. A 

nossa participante, regressa ao seu corpo com uma voracidade tão grande, que chega a 

encantar. Nesse retorno, que não é só dela, nem só para ela, ela chama o olhar do outro para 

bailar. Ela quer e precisa ser vista, admirada, porque agora ela pode tudo e pode, porque seu 

corpo permite-lhe, como ela mesma afirma. 

Rompe com a ideia de corpo objeto emblemática em seu primeiro desenho e adentra a 

concepção de corpo sujeito, onde “a consciência do corpo invade o corpo” (MERLEAU-

PONTY, 1994, p.114), não sendo processo linear, pois que vivido na dinâmica dos processos 

corporais e transfigurando-se na experiencialidade prazerosa desse mesmo corpo.  

Essa compreensão que, inevitavelmente, é um processo autoformativo, aponta para a 

perspectiva de emancipação e transformação, de suas condutas pessoais, mas também 

coletivas, colocando em foco as impressões sensoriais e táteis de seu mundo particular, 

revelando um modo novo de ser e estar no mundo enquanto corporeidade viva e encarnada. 

Vê alargar-se assim o horizonte perceptivo da relação eu/corpo, abrindo caminho para um 

sentimento de pertença a algo maior que si mesmo, “numa geografia que pouco têm a ver com 

as representações anatômicas codificadas, que são apenas um nível de realidade, mas não toda 

a realidade conhecível”(JOSSO, 2008, p.30). 

 Esse é um movimento precioso, pois, paulatinamente, o seu corpo – esta sua 

corporeidade encarnada - se torna, graças a consciência da consciência, uma fonte de 

significados e significantes, tanto sobre sua história presente como sobre sua historia passada, 

dando-lhe acesso a zonas dessa história que nenhuma reflexão intelectual será capaz de 

fornecer. Implica em afirmar, na esteira de Josso (2008, p.31) que: 

 

Assim a biografia do meu corpo e a minha relação com meu corpo tornaram-

se um complemento às dotações de eventos e de sentidos do meu corpo 

biográfico, ajudando-me dessa maneira a unificar em sua complexidade 

especifica todas as dimensões de meu ser-no-mundo. 
 

Engendram-se, assim, transformações profundas, em seu modo de ver e olhar o 

mundo, de se relacionar consigo, com os outros e com o meio ambiente. A questão não 

implica em se sentir melhor, mas reconhecer as potencialidades emergindo como inspiração 

para novas orientações de sua vida. 
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MARY 

 

DFH1 

 

 

 

 

O desenho desta pessoa que está nesse 

papel sou Eu, quando me descobri 

doente. Momento deficil e bem 

constrangedor em minha vida. Quando 

descobri, fiquei assim, desta forma. 

Olhar triste, cabelos muito ralos, 

sorrisso triste, meus seios diminuiram, 

os braços ficaram muito finos, as 

pernas também, e as costas largas, mas 

a minha preocupação maior era com o 

rosto, eu tinha muito medo de ficar 

como as pessoas que eu via no 

hospital. Tinha muito medo de alguém 

perceber pelo rosto que eu estva 

doente.As pessoas me olhavam muito 

de diziam”voce está muito magra, 

parece que está muito doente”e isso me 

incomodava muito. Fiquei muito triste 

com isso tudo, me isolei dentro de uma 

rede.(2010) 
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DFH2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo começou a melhorar coms as 

práticas corporais, hoje estou bem, no 

inicio passei por momentos 

preconceituosos. Hoje me sinto muito 

bem, cabelos cheios, braços 

trabalhados, sorriso feliz, seios 

volumosos, cintura trabalhada, 

bumbum melhorando, pernas 

torneada, joelhos bem melhor, 

paturrilha bem feita, costas afinadas. 

Tirando algumas coisas qua vida nos 

reserva, e que todos enfrentam, está 

tudo bem. Me acho LINDA, sou eu de 

novo.(2013) 

 

Em sua fala sobre o primeiro desenho (DFH 1), fica muito claro que a sua maior 

preocupação era que as modificações atingissem seu rosto, embora, como ela mesma afirma, 

não tenha sido efetivada. Deixando explicito o medo de que as pessoas a 

descobrissem/percebessem doente de AIDS pelas modificações no rosto que traria a tona a 

temível “Cara da AIDS”, que por muito tempo, povoou o imaginário social desta Síndrome. 

Sendo, ainda hoje, um estigma muito forte, por muito tempo isolou, distinguiu e, ao mesmo 

tempo, reuniu e identificou as PVHAs (SILVA, 2011).  

Sobre essa questão, Fernandes et al (2007), afirmam que as mudanças na imagem 

corporal podem causar impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos que vivem com 

AIDS, sendo ainda um importante fator estigmatizante, principalmente quando se trata da 

lipoatrofia, que trás a tona a temível “cara da AIDS”. Essa realidade posta, na maioria dos 

casos, pode causar processos de autoexclusão da sociedade, sendo observável na maioria das 

PVHAs. 

 No caso dessa participante, essa realidade fica visível quando afirma que “ficava o 

tempo todo dentro de uma rede”. Na verdade, esta autoexclusão, é apenas um dos fatores 
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advindos dessa desestruturação da imagem corporal. O afastamento do convívio social ocorre 

para evitar situações semelhantes às já vivenciadas na ocasião do diagnóstico, ou seja, o 

preconceito e a discriminação. 

Nessa situação, o caminho “mais fácil”, se é que podemos afirmar alguma facilidade 

em uma situação tão extrema, foi a rejeição de si enquanto corpo marcado. Percebe-se, no 

caso dessa participante, uma crescente rejeição por essa nova imagem que surge de forma 

gradativa, avassaladora. Rejeitada pela consciência, essa nova imagem corporal fica 

enclausurada, numa tentativa de fugir do incomodo das tensões, das comparações. Surge 

então o medo, o temor de, através dessa imagem desconhecida e irracional, ser denunciada 

como portadora de uma anormalidade.  Gostaríamos de ressaltar que essa é uma situação 

encontrada em todas as falas/relatos de nossas participantes no pré-teste, mesmo que 

implicitamente.  

Essa situação coloca a nossa participante diante de duas emoções latentes o medo e a 

tristeza. O medo, ou amedrontamento, de ser vista pelos outros como diferente ou doente 

pelas marcas grafadas em seu corpo. Embora o medo não seja uma emoção ameaçadora, é 

paralisante (LOWEN, 1997), e se traduz na ausência de vitalidade geral, na apatia do olhar, na 

própria tristeza, que, no caso de nossa participante, levaram-na a um enclausuramento dentro 

de casa, mas também dentro dela mesma, como se estivesse congelada, sem capacidade de se 

mover, de reagir, que a levou, segundo Lowen (1997, p.169), “a perda da concepção 

consciente de seu próprio self real. Essa é em si mesma, uma vivencia muito assustadora. A 

pessoa fica desorientada, despersonalizada”.  

Os processos de despersonalização, segundo Schilder (1994), são causados por 

alterações do modelo postural do corpo, sendo um distúrbio da imagem corporal que ainda 

não tem sua psicogênese definida. As pessoas acometidas desse processo não apenas sentem 

modificações em sua percepção do mundo externo, também sofrem mudanças nítidas em 

relação ao seu próprio corpo. 

Em tempo de AIDS é um fenômeno que aparece as PVHAs, pela dissociação de si 

enquanto corpo, que as acomete sem mediações ou fantasias, mas como algo real, 

inexpugnável, que as desloca para um espaço/tempo de subjetivação indiferente e 

desinteressada diante de si e do outro e, segundo Schilder (1994, p.123): 

 

Neste caso, o indivíduo sente-se inteiramente diferente do que era antes. 

Essa modificação se apresenta tanto no ego quanto no mundo externo, e o 

indivíduo não se reconhece como uma personalidade. Suas ações lhe 

parecem automáticas, e as observa como se fosse um espectador 
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Essas modificações acontecem em relação ao mundo externo, mas principalmente em 

relação ao próprio corpo. Sobre esse processo de despersonalização Melo (1998), afirma que 

diferentes corrente psicanalíticas admitem existir uma entidade psíquica que antecede a 

estruturação do Eu corporal, e chama atenção também para o fato de que esse déficit na 

percepção do mundo e as alterações relativas ao seu corpo são reflexos da subjetividade de 

sua imagem corporal, pois apesar de conter elementos de ordem psíquica, “a 

despersonalização pode ocorrer por diferentes vias, que vão desde a ingestão de drogas a 

experiências sociais desagradáveis” (MELO, 1998, p.15). 

O que entra em jogo, nesse caso, é a relação indivíduo/mundo, que foi submetida a 

uma determinada situação/problema e “expressou uma reação condizente com seu momento 

existencial” e, nesse caso, é a imagem corporal que é desfigurada (MELO, 1998). Segundo o 

autor: 

 

E assim a aceitação da sua imagem corporal passa por desequilíbrios, e as 

relações sócias passam, inevitavelmente, por impactos negativos, cuja 

consequência imediata revela-se na diminuição da sua auto-estima. A 

sociedade, então, conduz cada um de nós a alterar nossa imagem corporal 

em prol de um modelo “social” de corpo, e a nos submeter aos valores 

morais por ela defendidos, gerando frequente despersonalização na imagem 

que cada um tem e si. (MELO, 1998, p.39-40) 
 

  Nas PVHAs, este processo é um sintoma passageiro, porque, ainda de acordo com 

Schilder (1994), não tem característica de neurose ou psicose, mas numa fase em que o 

individuo não ousa investir nem em si e nem no mundo externo. É mais uma fuga importante 

do mundo e do corpo, causado pela dissociação da imagem corporal que surge na esteira dos 

sintomas advindos da doença e da terapia medicamentosa. 

 Essa situação fica bastante clara no caso de nossa participante, quando afirma em 

seu relato sobre o segundo desenho (DFH 2), “que tudo começou a melhorar com as práticas 

corporais”. E esse “tudo” é muito emblemático, porque não diz respeito às mudanças 

corporais, mas também as mudanças externas a ela e a partir dela mesma. 

 Em seu relato percebe-se que para a participante, nessa realidade de marcas e 

estigmas, o que interessa é o ressurgir do corpo com o qual vivenciou, experimentou e 

fantasiou sua vida, ou seja, deseja o seu corpo real. Onde experienciou sensações, desejos, 

gozos, atravessado de um sentimento de ser ela mesmo (NASIO, 2009). Sua fala evidencia 

uma excitação prazerosa e, embora observemos uma certa melancolia em relação as coisas  
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cotidianas, mesmo nesses momentos, existe um movimento em busca da transcendência que 

“não é alheia ao ego, pois é natural e confiante na vida”(LOWEN, 1979, p.169).  

A representação que nossa participante faz desse corpo ressurgindo, não é idealizada é 

sim, de acordo com Merleau-Ponty (1994), um conhecimento seguro a partir da materialidade 

sensível e, nessa caminhar, a noção de corporeidade se torna mais abrangente, pois que 

emerge da experiencialidade do vivido. Nesse sentido, em consonância com Nóbrega (2010, 

p.52-53), “o passado especifico do corpo torna-se presente e é reaprendido pela via individual; 

assim, o comportamento pode ser considerado como um movimento único, com criação e 

destruição de formas estáveis, não sendo reduzido a causalidades.  

 

 

CRIS 

DFH 1 

 

 

No primeiro momento da vivencia, mesmo 

depois de 20 anos convivendo com isso, 

eu não consegui me desenhar, como eu me 

via, só depois do depoimento das meninas 

eu consegui. Mas foi um conflito muito 

grande conviver com esse corpo, uma 

hora eu me sentia bem, noutra hora me 

sentia mal, então eu não sabia o que 

deveria desenhar aqui, mas eu consegui. 

Eu vi tudo isso aqui acontecer (aponta 

para o desenho), perda de cabelo, barriga 

ficou grande, o bumbum ficou fino, 

murcho, veias salientes nas pernas e 

braços, pernas desproporcionais, grossas 

em cima e fina embaixo. Tudo isso me 

incomodava, as pessoas mais próximas 

comentavam. Não era mais aquela Cris. 

(2010) 55 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
55

 No desenho da participante aparece algumas frases, que transcreverei na integra: barriga grande, bumbum fino, 

veias salientes, perna grossa em cima, fina embaixo 
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DFH 2 

 

 

 

 

Já na segunda vivencia foi mais fácil, eu 

estou amando o meu corpo, do jeito que 

ele está. Na verdade eu queria ter podido 

fazer esse desenho mais aberto, porque é 

como estou me sentindo, feliz por ter 

conseguido superar muitas coisas, em 

relação ao meu corpo, agora não estou 

tendo problema algum em lidar com ele. 

Com certeza, me sinto bem melhor agora. 

Morena, alta, bonita, sensual. Estou bem, 

muito bem, eu gosto do meu corpo, me 

sinto bonita. Estou bem comigo mesma. 

(2013) 
 

 

Apesar de o fato de ser PVHA não ser um tabu a ser enfrentado por esta participante, 

que desde o inicio assumiu-se como tal, as modificações corporais advindas da evolução da 

doença lhes causaram sérios incômodos, ela não se via mais como “aquela Cris”, que ela 

conhecia desde sempre. É, tanto que, de inicio teve séria dificuldade em representar 

graficamente o seu corpo. Primeiro o fez em forma de texto, para em seguida, fazê-lo em 

forma de desenho.  

Aquela imagem que surgiu no papel (DFH 1) foi carregada de lembranças, que se 

transfiguraram em um choro sentido e revelador de cada momento por ela vivenciado desde o 

momento do diagnóstico. Como ela mesma afirmou naquele momento “cada traço feito era 

como se tudo estivesse voltando lá do começo, mas foi bom porque eu nunca tinha 

conseguido botar tudo isso pra fora”. Nesse caso, a face oculta da problemática se mostra e 

serve como uma descarga emocional provocada por um drama vivenciado por longos anos de 

sua vida. Ela percebe então a existência de um sofrimento intenso, que toca as camadas mais 

profundas de sua interioridade mas, percebe igualmente, que dispõem de indicadores que lhes 

permitirá atravessar essa camada de dor. Trata-se, segundo Läemmlin-Cencig, (2008, p.340) 

“de um movimento formador cuja força e eficácia dependem do projeto de aprender da 

pessoa”, e no caso dessa participante, essa vontade,esse projeto de seguir aprendendo sempre 
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era muito visível em tudo que fazia, a começar pela dedicação com se entregava a todas as 

atividades propostas, assumindo o estatuto de sujeito em sua trajetória de se autocuidar. 

Percebemos ainda em sua fala, como em todos os outros casos de nosso estudo, um 

crescente desamor por essa imagem que surge de repente e se instala com tamanha nitidez e, 

paulatinamente, vai despedaçando a integridade desse corpo. Ao perceber-se assim, queixa-se 

de si própria, exatamente, como nos casos de despersonalização, que já tratamos 

anteriormente. E esse desamor crescente, cria couraças, limita gestos e atitudes, e dói.  

Lida-se, nesse caso, com a dor inscrita no corpo, que é circular e repetitiva, criando 

um linha tênue entre o que seja ou não saudável e normal, pois se trata do sujeito que sofre 

duplamente, pela dor psíquica e a dor concreta, que vem a reboque das limitações causadas 

pela perda da tonicidade corporal, que se exprime  no aparecimento de distorções tanto 

sensoriais como existenciais.  

Notamos também a preocupação com o olhar dos outros, dos mais próximos. Esse fato 

denota, segundo Schilder (1994) que a imagem corporal além de ser uma construção 

psicológica e libidinal, também se estrutura a partir contatos sociais. Para o autor “a 

construção da imagem corporal se baseia não apenas na historia individual da pessoa, como 

também em suas relações com os outros” (SCHILDER, 1994, p.123). 

Nesse contexto, o individuo que sofre precisa ser ajudado a se encontrar consigo 

próprio, a retornar ao seu corpo como base da existência, pois segundo Cipullo (2000, p.65) 

“a pessoa que se identifica com seu próprio corpo está ancorado na realidade”. Trata-se de 

adequar a imagem a experiência corporal, um retorno, ao orgânico, onde se encontra o 

verdadeiro sentido existencial (LOWEN, 1979). Dar novo rumo a essa corporeidade traída, é 

proporcionar a redenção do corpo pelo corpo. É, justamente, isso que pode trazer-lhe de volta 

o sopro da vida. 

No caso dessa participante, esse encontro se dá de forma magistral, visceral. Ela se 

ama e declara não só pelas palavras, mas na imagem que, como ela afirma, gostaria que fosse 

mais ampla, aberta, porque é assim que ela se sente. A felicidade esta estampada em sua fala e 

ressoa no seu mais intimo. Resplandece no papel e transborda em atitudes. Não há mais 

neurose, couraças, sofrimento, o corpo reverbera vivo, harmonioso, facilitando experienciar a 

existência norteada pelos desejos e prazeres.  

Para Lowen (1984), tudo isso se assemelha ao que, comumente, se chama de “ser 

feliz”. Uma vivencia plena do corpo desencouraçado, isento de culpas e pleno de amor, 

favorecida pelo “enriquecimento da dimensão perceptiva, cognitiva e comportamental da 

experiência de si” (LÄEMMLIN-CENCIG, 2008, p.326). 
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 Nessa nova realidade, a participante percebe seu corpo como representante de sua 

existencialidade, em essência, onde se imbricam a realidade subjetiva e o mundo além do 

contorno da pele (realidade objetiva). Para Läemmlin-Cencig (2008, p.326), “a pessoa chega 

assim à possibilidade de autogestão de sua saúde física, psíquica e psicossocial. Surgem 

novos projetos de vida".  

Assiste-se assim, à renovação da relação com o próprio corpo, com essa nova/velha 

imagem corporal, que de corpo sofredor ou distante se faz corpo sensível, onde se “expressa à 

existência humana de forma profunda, com suas incertezas, sua imprevisibilidade e abertura a 

diferentes interpretações, unindo conceito e vivência e criando a possibilidade de novas 

formas de elaboração do conhecimento” (NÓBREGA, 2010, p.84).  

Ao transitar pelo itinerário da tomada e consciência de si como corpo, a nossa 

participante constrói e reconstrói, passo a passo, sua história de vida e caminha para si, de 

dentro para fora e de fora para dentro, mostrando-nos uma dinâmica de encarar a própria 

existência num vinculo com uma dimensão essencial que vai além dela e remete não só a uma 

dimensão formativa (morfogênese de si) pela descoberta de novas potencialidades, mas 

também uma dimensão existencial que diz respeito à dimensão sagrada da própria vida 

(LÄEMMLIN-CENCIG, 2008). 

Um movimento de superação da imagem distorcida de si, que a leva a manter numa 

relação consigo mesma, como que animada pela escuta de uma interioridade que a acompanha 

e, a partir desse encontro, ser capaz de modificar as concepções de mundo nas quais pautava 

suas escolhas de vida, assumindo de forma ativa as rédeas de seu destino. 
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ZIL 

DFH 1 

 

 

Quando eu descobri que o HIV e o próprio 

tratamento causavam deformação no 

corpo, foi quando eu vi que eu estava 

ficando com meu corpo diferente e 

comecei a me incomodar com aquilo. 

Minhas pernas finas, meu joelho ficou 

grande, meu bumbum murchando, minhas 

mamas. Era como se tudo fosse 

murchando, e aquilo começou a me 

incomodar. Eu comecei a me achar feia, 

principalmente quando meu filho falava 

“que a mãe dele era gostosa tinha pernas 

grossas e bunda arrumada e não estava 

mais assim”. Ai ficava triste e com 

vergonha e me fechava em mim E esse 

desenho é como eu me via. Minha 

autoestima ficou baixa, porque eu me 

achava sem brilho e sem graça. (2010) 

 
 
 
 
 
 

 

DFH 2 

 

 

 

 

 

Depois das práticas corporais em me 

vejo bem melhor, me sinto bem com o 

meu corpo e minha autoestima tá muito 

boa, me sito bem comigo mesma e o 

meu relacionamento com as pessoas, a 

convivência ficou bem melhor. Gosto de 

me olhar no espelho. Eu passei a me 

aceitar, o que é o mais importante. 

(DESENHO T2, 2013) 

 
 



184 

 

Assim como o DFH 1 que é minúsculo, o relato da participante nos mostra uma déficit 

em sua autoestima a partir de suas percepções sobre as modificações em seu corpo. Esse 

sentimento, assim como a ansiedade, a angustia, a tristeza e a solidão, são comuns nas 

PVHAs e, na era pós-HARRT, se tornam mais evidentes. De acordo com Adão; Caraciolo 

(2007), a lipoatrofia concretiza ou antecipa tudo o que se está tentando evitar, interferindo em 

todas as esferas da vida das PVHAs (psíquica, pessoal, afetiva, social, etc.) por trazer questões 

estéticas estigmatizantes. Sendo causa de frustações, abalo na autoconfiança, como também 

da confiança na vida.  

E, por não serem simbólicos, estes sentimentos precisam se visto tal como se 

apresentam, aparecendo nas falas de todas as nossas participantes implícita ou 

explicitamente, em maior ou menor grau. Sentimentos estes que levam essas pessoas a se 

esconderem e permanecerem fora da consciência de si como corpo. Assim o corpo perde 

toda sua expressão criativa e criadora e mergulha numa espécie de congelamento, passando 

a ser visto como algo ruim, um lugar onde se estabelecem mazelas a serem extirpadas. 

O sofrimento da participante é percebido para além de qualquer manifestação 

discursiva e acaba sendo lido como verdadeiro pedido de ajuda. Reflete a incapacidade 

desse corpo para sentir prazer, traduzido em angustia, ansiedade ou depressão, tornando 

assim, a vida destituída de sentido. Isso porque, segundo Lowen (1984), o sentido, o sentir, 

está no corpo, pois um corpo sensível implica em um individuo responsível aos afetos e à 

própria vida. No caso dessa participante isso fica evidente quando afirma: “Ai ficava triste e 

com vergonha e me fechava em mim”. 

A sua capacidade de abrir-se ao mundo, que é a própria garantia de não se estar só 

no mundo ficou ameaçada, pois a sua corporeidade, encontra-se amordaçada em dores e 

sofrimentos causados por uma rejeição parental. Sobre os processos de rejeição parental, 

Lowen (1984),  afirma que o individuo maculado por essa forma de rejeição, sente-se ferido, 

humilhado, desesperançado. Ficando impedido de dar vasão as suas emoções. Reforça-se 

assim, a importância da alteridade na trajetória de vida dos sujeitos no mundo, pois para ser 

eu, para me sentir em mesmo, “diante do meu semelhante fico tranquilizado ao me ver 

humano como ele. Ainda que me distancie dele ou me veja como ele, é sempre dele que 

dependo. Incontestavelmente, precisamos do outro para sermos nós mesmos”(NASIO, 

2009, p.90, grifo do autor) 

Por isso o “me fechava em mim”, se tonar um grito, uma manifestação verbal de sua 

existência em desarmonia com essa corporeidade surgida a partir do avançar da doença. E 
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essa outra corporeidade, desempenha o duplo papel de ser testemunha e cumplice da cena 

que se desenrola em sua vida. Ela está ali diante de uma imagem que é senão ela própria, 

mas ao mesmo tempo uma imagem distinta dela, diante da qual desaparece o corpo real – 

sentido, sensível, desejante - e eclode o corpo significante – simbolizado, agente de 

mudanças na realidade do sujeito (NASIO, 2009).  

Tanto o DFH 2 quanto o relato da participante, demonstraram que o fato de observar, 

validar e entender a maneira como se deu este estado de crise, proporcionados pelas práticas 

corporais, abriu-lhe caminho para suplantar as situações conflituosas, num verdadeiro 

esforço de validar sua experiência de vida como pedra angular que lhe permitiu retomar o 

poder sobre sua vida, passando a entender melhor o que os contornos de todo processo que 

passou desde que se viu envolta em um torvelinho de sentimentos/questionamentos diante 

da imagem distorcida que se lhe apresentou. 

 Recupera assim, a capacidade de se ver como corpo real, de acolher, de aceitá-lo 

com tolerância, simplicidade e complacência, pois segundo Noël (2008, p.322) “tal 

experiência além de produzir conhecimento, sentido e saúde, se mostra produtora de sujeitos 

sensíveis que conhecem e agem, que caminham tranquila, mas lucidamente rumo a sua 

realização”, ou seja, uma vivência corporal mais rica e mais sentida promove aprendizagens 

conscientes, enriquecendo a dimensão do que é ser humano, numa gama de possibilidades 

que vão da sobrevivência à felicidade. 

Uma retomada da imagem de si, de seu corpo em carne e osso, agora ela é, nas 

palavras de Nasio (2009), o corpo que sente e vê, num sentimento de ser ela mesma na 

representação mutante e incessantemente influenciada por sua imagem no espelho. 

Gostaríamos de salientar que as mudanças ocorridas na visão/relação distorcida que 

essas mulheres tinham de seus corpos, se deram a partir do trabalho corporal 

conscientizador, pelo contato com o corpo sensível que ofereceu oportunidades inéditas de 

produção de sentido e de conhecimento, se caracterizando como processo autoformador. 

As imagens projetadas refletem e fazem parte de uma mesma realidade o eu corpo de 

todo dia, que é dentro e fora, é sim e não, certo e errado, amor, amado, desarmado. Corpo 

onde dualidades se completam. Nada é tudo e tudo e nada. 

Notamos assim que, em nossas participantes, aparecem duas demandas distintas que 

são responsáveis pelo autoconceito: uma que provém do inconsciente gera contradições e 

conflitos, e traduz a insatisfação consigo mesmo. E a outra, que provém da realidade vivida, 

do corpo marcado, estigmatizado, dos apelos e relações sociais. Demandas essas, que, 
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conduziram a prejuízos na imagem corporal, à negação de si mesma e a perda de consciência 

de si enquanto corpo e do lugar desse corpo em seus mundo-vida.  

Afirmamos o exposto por acreditarmos, com base em Andrade (2003, p.87) que “a 

complexidade da imagem corporal se constitui na forma particular com que o próprio corpo 

se apresenta ao indivíduo, garantindo a ele a sua identidade corporal”.  Sendo a maneira 

como este indivíduo se apresenta para o mundo,  

Vislumbra-se ali a esperança e a dinâmica das coisas que revelam as questões da vida. 

A compreensão da necessidade de participação ativa da pessoa em busca de viver seus 

processos de sofrimento e sua relação com a própria doença, que mobiliza uma reflexão sobre 

várias questões do se saber humano. Levando a tomada de consciência de seu poder e de sua 

capacidade de investir nesse processo de transformação, que surge na força da experiência 

interna, na descoberta de uma nova relação com o próprio corpo, através da qual redescobre o 

seu ser-no-mundo.  

Destarte, desabrocha na cotidianidade do Ser uma realidade corporal humana inspirada 

na sensibilidade afetiva, nos impulsos sensíveis, na linguagem e nas emoções. Esta 

descoberta, esta nova relação consciente e afetiva com seu corpo, vem acompanhada do 

acesso a um presente corporalizado que convoca a pessoa a uma imediaticidade, 

acompanhada de uma presença de si naquilo que se dá a viver. 

Podemos afirma que, para essas mulheres, responder aos desafios que se interpuseram, 

a fim de minimizar o sofrimento advindo dessa imagem distorcida de si foi, sobretudo 

aprender e ensinar a conviver com as diferenças, preservar direitos e desenvolver a 

capacidade de enfrentamento dos desafios colocados, com consciência e visão ética, levando-

se em consideração que conviver, com  essa imagem refletida que não é sua  e perceber-se 

como uma segunda imagem, a imagem mental de suas impressões sensoriais a cerca desse 

mesmo corpo, construída  ao longo de sua existência é, no mínimo, paradoxal.  

E, nesse paradoxo, onde essas imagens se interpõem, a imagem especular passa a ser 

rejeitada, porque a imagem inconsciente do corpo é mais viva, mais querida, mais desejada, 

indo de encontro ao que preconiza Jacques Lacan em seus estudos, sobre o poder de 

fascinação da imagem refletida no espelho. No caso de nossas protagonistas, a imagem 

especular tinha o poder pérfido de alimentar a negação de si, sendo o que podemos chamar, 

segundo Nasio (2009), de um narcisismo negativo e doloroso. 

Nesse sentido, se por um lado a doença desfigura o corpo, ocultando ou, no extremo, 

aniquilando a identidade das PVHA, essa religação com seu corpo/ corporeidade fará o 

indivíduo, compreender o significado de sua própria vida e de toda sua história enquanto 
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PVHA, que por mais dramática que lhe pareça ser, incorpora um sentido. E esse sentido 

quando acessado, oferece ao indivíduo uma qualidade de paz e de compreensão. 

A reconstrução dessa unicidade corpórea a partir da restruturação da imagem 

distorcida de si corresponde em primeiro lugar ao enriquecimento da relação que a pessoa 

mantem com seu próprio corpo e depois a uma mobilização construtiva e reveladora da 

capacidade humana de autopoiese. Desta forma, tornam-se portadoras visíveis de 

autoidentidade, um corpo encarnado e, portanto, corporeidade viva, em experiência, 

centrada numa estética da existência, que dentro de uma espaço/temporalidade particular 

que lhe confere identidade própria e unicidade enquanto ser humano.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS:  

A VIVÊNCIA CORPORAL PARA A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

SENSÍVEL 
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Ao dispormos do universo com o qual nos deparamos ao longo de nosso estudo, 

percebemos o configurar de uma nova possibilidade de leitura do real, a partir da linguagem 

do gesto inscrita no corpo e acreditando, na experiencialidade reflexiva e na humana 

possibilidade de uma convivência poética com o corpo que convida a uma abertura ao mundo 

e ao enlace com outros corpos, abrirmos o espaço para tentar elucidar esse paradoxo que 

alimenta e é alimentado no mundo-vida das participantes da pesquisa, ou seja, as 

transformações corporais ocorridas ao longo de suas historias como PVHA, que fez surgir 

uma relação de desejos, realidades e perspectivas variadas dos e para os seus corpo. 

Nesse contexto, gesto e corpo configuram-se como novas paisagens epistêmicas para a 

construção do conhecimento a cerca do que é ser corpo marcado por uma doença, dentro de 

uma realidade do culto egocêntrico e obsessivo da saúde, de uma estética corporal limitante e 

limitadora das subjetividades.  

Nesse caminhar buscamos responder, mesmo que de forma não conclusiva a 

inquietações que nortearam este trabalho. Para além das respostas as questões norteadoras do 

estudo, chegamos a outras elucubrações que apontam para as intervenções com praticas 

corporais como caminho que leva ao encontro do corpo sensível, sentido, experienciado, ao 

corpo real de cada um. Corpo como lugar de cuidado, de autocuidado, que permiti ao 

individuo viver a experiência de valorar aquilo que tem importância e definitivamente conta 

para sua vida. Não o valor utilitário, mas o valor substantivo que emerge da alteridade, do 

respeito, da sacralidade, da reciprocidade e da complementariedade do se- movimentar 

humano. 

 Sob esse raciocínio, o se - movimentar humano, que em nosso trabalho conceituamos 

como práticas corporais, e envolve a relação corpo/mundo, vai contribuir para que a sinfonia 

do existir seja tocada e ouvida harmoniosamente, revelando as sutilezas invisíveis do Ser 

corpo. Um modo de ser-no-mundo, na forma de cuidado, que permite ao ser humano viver em 

plenitude e unicidade, pelo entrelaçamento do mundo sensível com o mundo da ação. 

Esse olhar sobre as práticas corporais como espaço/tempo de autocuidado, geradora de 

subjetividades, contribuirá também para a efetivação das mesmas como tempo/lugar de 

prazeres que atendam as exigências de fazer surgir corpos mais sensíveis e comunicantes. 

Corpos autopoiéticos capazes de se autoproduzirem continuamente, especificando seus 

próprios limites, tal qual nos falam Maturana e Varela (2001). 

Em nosso trabalho, este caminho se deu não só pelo reconhecimento do corpo como 

um todo e das partes que o compõem: os músculos, os ossos, as articulações, os movimentos e 

a organização desse complexo sistema orgânico e da própria postura, mas para, além disso, 
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pela retomada da consciência corporal, como um caminho para alcançar o autoconhecimento, 

reconhecendo nas práticas corporais uma forma de autocuidado com infinitas possibilidades 

de prazer ou desprazer, do toque e do movimento, de percepção e de sensações, que 

possibilitou o despertar para reconhecer-se como corpo, em todas suas possíveis dimensões e 

desta forma aprofundar o conhecimento de si próprio através da concretização do corpo 

sensível onde acontecem os processos autoformativos. Assim, entendemos que conseguimos 

responder a primeira questão norteadora desse estudo. 

Ao entendermos as práticas corporais como prática permanente de autocuidado, 

vislumbramos o caminho para ratificar a tese aqui defendida e responder a segunda questão 

norteadora do estudo.  

Diante das muitas possibilidades de práticas corporais vivenciadas por nossas 

participantes, foi preciso entender que para se efetivar um processo de reestruturação da 

imagem corporal, saber escolher o caminho foi fundamental, a fim de levar essas mulheres  à 

plenitude do desenvolvimento de sua existência humana em suas dimensões pessoais, 

familiar, social e cultural. Surpreendê-las com visitas inesperadas ao mais intimo de seu ser, 

propondo mudanças radicais que quebrassem e transformassem a rotina cotidiana na qual 

estavam submersas. 

 Não eram visitas programadas, mas que eclodiam no desenrolar de cada vivencia, 

dando espaço a uma nova forma de vivenciar aquele corpo que por tanto tempo havia sido 

negligenciado, escondido, maltratado, conforme nos afirma Sol (2012), “era um vida muito 

doida, onde eu acho que eu não me conhecia, não me cuidava, não prestava atenção em 

nada, nem tinha um amor próprio. Nem de sentimento e nem de físico. Era tudo levado assim 

tipo empurrando com a barriga. Mas não me cuidava, não tinha cuidado com o corpo, não 

tinha vaidade. Era tudo muito doido e ficou assim por muito tempo”.  

Abria-se assim, um espaço para efetivação de suas presenças no mundo enquanto 

corpos para, paulatinamente, favorecer a reestruturação da imagem perdida e distorcida que 

traziam de si. Reestruturação essa, que se deu no encontro do corpo-sujeito que emergiu do 

trabalho corporal como arte e não como processo terapêutico, pois buscamos ir além de gestos 

padronizados, nos contrapondo à racionalização dos processos corporais, embora nosso 

trabalho não se restringisse à vivencias com as técnicas de sensibilização
56

.  Nesse caso, de 

acordo Nóbrega (2005, p.68) “todo gesto motor possui uma intencionalidade, uma 

significação que ao mesmo tempo incorpora e ultrapassa o nível biológico, mecânico, 
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garantindo a originalidade da ação”, ou seja, quebra o limite das aparências, assim como a 

planta cresce e rompe o asfalto em busca da luz. 

 Em nosso estudo, no qual as participantes vivenciaram um processo de dissolução de 

couraças que as impermeabilizaram para o viver corporal por um longo espaço/tempo de suas 

vidas, esse fazer diferenciado das práticas corporais representou um tempo/lugar de ganhos, 

introjetando-lhes um saber corporal que perturba os contratos das mentiras vividas por esse 

mesmo corpo, provocando um rompimento de atitudes indesejáveis, convicções e verdades 

absolutas, a partir das quais teceram suas imagens corporais, desde que perceberam as 

modificações causadas em seus corpos pela doença. E nesse sentido, segundo Merleau-Ponty 

(1994, p. 212) “aprender a ver as coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do 

corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal” 

Salientamos que esse processo não aconteceu da noite pro dia, foi esquadrinhado por 

pequenas rachaduras, que somadas umas as outras, fizeram surgir um novo “eu corpo”, nem 

sempre cheio de esperança e discernimento, mas repleto de um verdadeiro aprendizado, a 

principio preenchido pelo caos e depois desperto por uma paixão e alegria de viver, pelo raiar 

da consciência de ser corpo, e corpo encarnado, sofrido, vivido e por fim apaziguado. Assim, 

não haverá mais luta contra o mundo, tampouco há uma acomodação a ele, vive-se, 

simplesmente, em outra sintonia no meio do mundo conhecido, e nós diríamos em outra 

sintonia com um “eu corpo” renascido, para além das neuroses. Sem o ressentimento da dor 

da rejeição, a partir de suas características pessoais, igualitárias e afetivas. 

Nesta inevitável exploração do espaço/corpo/movimento, a superfície corporal de cada 

uma daquelas mulheres tornou-se mediadora entre os dois mundos, o interno e o externo. Essa 

fronteira corporal representa aquilo que cada uma delas permitiu ou não permear sua imagem 

corporal a partir de então, que de forma direta estava sendo influenciada por aspectos 

fisiológicos, psicológicos e socioculturais. Atuando também como um mecanismo de defesa 

contra forças internas e externas que percebiam como inaceitáveis, ameaçadoras ou perigosas, 

que pudessem colocar em risco a integridade de suas imagens corporais, que agora lhes eram 

tão caras, pois ampliavam a experiência do corpo na experiência vivida. 

Nesse sentido podemos afirmar, respaldados não só nos argumentos aqui apresentados, 

mas, e, principalmente, nos desenhos e relatos dessas mulheres, que aconteceu um processo 

real de reestruturação da imagem que tinham de si, levando-se em consideração que ao 

falarmos de imagem corporal, em consonância com Paul Schilder (1994), nos referimos às 

atitudes e sentimentos que cada indivíduo possui sobre seu próprio corpo, bem como às 

experiências individuais subjetivas do corpo, sendo um fenômeno multidimensional, 
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individual e importante para todo ser humano, e de tal complexidade que se constitui na forma 

particular com que o próprio corpo se apresenta ao indivíduo, garantindo-lhe a sua identidade 

corporal. A maneira como este indivíduo se apresenta para o mundo, dentro de uma 

espacialidade, está fundamentada nesta identidade.  

O mais importante é percebermos que ocorreu uma verdadeira ebulição de sentimentos 

em relação a essa outra/mesma imagem corporal, um desabrochar de sentimentos e afetos, 

diretos e imediatos, de uma vivacidade intensificada e amadurecida, que as tornam capazes de 

diferenciar, perceber as diversas nuances, as experiências vigorosas e apaixonadas dessa 

nova/outra corporeidade. Significando ainda que houve uma recuperação da consciência do 

corpo próprio, do seu senso de identidade enquanto pessoa à procura de si mesmo. 

As atitudes que têm em relação aos seus corpos não são mais impessoais, desligadas, 

passivas, mas o sentem como parte de si próprias, se ouvem viver, como pessoas sensíveis 

que sabem escutar o pulsar da vida pela experimentação dos próprios corpos. São agora, 

corpos vividos, abertos ao mundo e aos outros sem, no entanto, se deixarem levar por 

impressões que são alheias a seus anseios e verdades próprias. Ao retomarem a consciência 

dessa imagem de si, essa experiência do “eu corpo” implica ter consciência dos próprios 

desejos e sentimentos, da sua originalidade e singularidade enquanto pessoa. Sendo, pois, 

segundo May (1994. p.97) “uma expressão criativa das forças espontâneas de quem afirmou 

conscientemente seu relacionamento com o mundo e seus semelhantes”. 

Essas constatações nos encaminham para responder a terceira questão norteadora desse 

estudo, podendo afirmar a partir das elucubrações acima elencadas que sim houve realmente 

um dialogo polifônico eu/eu e eu/outro promovido pela vivencialidade das práticas corporais. 

Em outras palavras, as práticas corporais vivenciadas em nosso estudo se efetivaram como um 

espaço privilegiado de desenvolvimento interpessoal e intrapessoal para nossas mulheres. 

Nossa ênfase no desenvolvimento intrapessoal se afirma a partir da expressividade 

viva, integrada, da capacidade para agir e também de estarem criativamente ociosas, que exige 

de cada uma delas um senso de identidade pessoal, trazendo a tona cenas mais tranquilas da 

forma de viver e vivenciar a sua condição de ser PVHA. Este tal relacionamento consigo 

mesmo, não é mais de fuga e sim de possibilidades, onde ter consciência dos próprios corpos, 

de seus desejos e sentimentos não supõe expressá-los por toda parte, mas sim saber discernir o 

espaço/tempo certo para que eles aflorem. Naturalmente, que não estão livres dos conflitos 

internos, mas isso é diferente de se sentirem impelidas pelas emoções de manifestarem os 

próprios sentimentos sem levar em conta o contexto no qual estejam inseridas, ou a 

absorverem para sim as verdades/sentimentos do outro para serem socialmente aceitáveis. 
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Nessa realidade, aprender a viver sua condição de PVHA ajudou-as a reeducarem-se, 

tornarem-se mais sadias e mais realizadas como pessoas e, podemos afirmar, sem sombra de 

dúvidas que, a suas lutas por uma vida saudável foi vencida num plano mais profundo de 

integração do self e que a doença foi uma oportunidade para a redescoberta de suas 

potencialidades, de sua unicidade enquanto ser humano, ou seja, optam por si mesma, 

demonstrando maturidade e responsabilidade de cumprir seu próprio destino e fazer suas 

próprias escolhas. Desenvolveram a capacidade de compreender a si mesmas, os próprios 

desejos, medos e capacidades de empregar esta informação com eficiência na regulação da 

própria vida.  É fundamental deixar registrado que o desenvolvimento da competência 

relacionamento intrapessoal é uma decisão individual e cada um segue seu caminho conforme 

sua vontade e disposição para arcar com suas escolhas, pois “cada um sabe a dor e a delícia 

de ser o que é”
57

 

Romperam assim com o estado de morte simbólica que se encontravam e passaram a 

viver e compreender que a segurança interior tem pouco a ver com os padrões externos de 

comportamentos, mas antes dependem dos sentidos e significados que advém em realizar suas 

próprias potencialidades. Afloram assim, pessoas que pensam sobre si próprias, suas ideias, 

suas dúvidas e a sobre a consequência presente e futura de seus atos de modo franco, sem  

culpar-se e sem se inocentar, mas sim sendo justa consigo mesma e com as situações que a 

vida lhes apresenta.  

Nesse sentido, o outro ou as relações interpessoais são importantes, mas não o ponto 

central.  É a partir desses estímulos internos, que nos relacionamos com o externo. É da 

“conversa” que consigo ter comigo e do conhecimento real das minhas emoções que 

exteriorizo, ou seja, que me comunico verbalmente ou não, estabelecendo meus elos e 

relacionamentos com as pessoas. Cria-se, então, um complexo círculo de interdependência 

entre esses aspectos, de modo que intervenção em qualquer um dos pontos pode, 

positivamente, influenciar o outro.   

No caso de nossas mulheres, estas relações, que se estabeleceram a partir das atividades 

no Laboratório Vivencial, desabrocharam como desdobramento do seu desenvolvimento 

intrapessoal, apesar de seus medos, anseios, sentimento de culpa, rejeição e desafeto que 

afloraram do fato de serem PVHA. 

Fato esse que serviu como vetor para entenderem as intenções, as motivações e os 

desejos do outro e, em consequências, desenvolverem suas capacidades para trabalharem 
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eficazmente com outras pessoas, distinguindo sentimentos (intenções, motivações, estados de 

ânimo) pertencentes ao outro, buscando reagir em função desses sentimentos. 

Cada um de nós precisa do outro, desde o nascimento, e mais que isso, nossa evolução 

se baseia nos contatos mútuos que estabelecemos com os outros, ou ainda nosso contato com o 

ambiente. Somos seres que nos desenvolvemos a partir de um processo sócio histórico. A 

mente humana sente uma necessidade natural de pôr-se em contato com os outros. Portanto, a 

convivialidade que se engendrou a partir das vivencias com as práticas corporais, se 

concretizaram como espaço de desenvolvimento interpessoal educativo, onde a manifestação 

das emoções, dos pensamentos, dos conceitos e dos objetivos do grupo se constitui num 

processo histórico e relacional que criando realidades, nas interações constantes, recriaram os 

sujeitos dela participantes. 

 Para entendermos essa posição, convém uma olhada, ainda que rápida, do cenário que 

desafia pensadores como Maturana (2001), a buscarem alternativas viáveis para a educação 

que resgate as distintas dimensões do ser humano em sua cultura. O autor defende que o 

organismo do ser humano se autogere, mas só o faz na relação com os outros organismos. 

Então viver e conhecer são mecanismos vitais e estão diretamente vinculados com o modo de 

relacionar-se e de organizar-se nessa relação. Enquanto vivemos estamos aprendendo e 

construído relações e aprendendo por elas. 

Salientamos que, para essas mulheres nasceu, naquelas vivencias, uma cultura do 

encontro, que começou pela capacidade de escutar o outro, de colocar-se no lugar dele e estar 

preparado para aceitar o outro em seu meio. Sendo necessário para tanto, o entendimento de 

que relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo; é abrir-se para o novo e aceitar e fazer-se 

aceito, buscar ser entendido e entender o outro.  Dessa forma podemos afirmar que sim, as 

práticas corporais ali desenvolvidas serviram como alavanca para o desenvolvimento 

intrapessoal e interpessoal das participantes, reverberando positivamente em seus modos de ser 

e agir enquanto PVHAs. 

Apoiados nas constatações que emergiram do estudo, podemos afirmar que 

confirmamos a tese nele contida. No entanto, tais constatações, pressupõe uma ação 

transformadora no modo como a Educação Física desenvolve os seus saberes/fazeres na 

educação e na saúde e, nesse caso, não podemos prescindir de um pensar crítico construtivo 

sobre a sua função sócio educacional na construção das subjetividades e dos valores humanos.  

Surge assim, a necessidade de outros estudos, dentro do mesmo contexto, a fim de 

romper com os grilhões do corpo-objeto que preconizou a história das práticas corporais e ir à 

busca de um fazer humanizado e humanizante que faça emergir, das diversas situações de 
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movimento que lhe é peculiar, práticas conscientes, lúdicas, prazerosas e subjetivadas a partir 

da ação do sujeito histórico, crítico e sensível. 

Essa nova realidade renova os desafios da promoção da integralidade em saúde para as 

PVHAs, entre elas promoção de hábitos saudáveis como alimentação equilibrada e atividade 

física; direito de vivenciar a sexualidade, as relações afetivas e, efetivamente, a assunção de 

ser um corpo com limitações, possibilidades e potencialidades, que precisa ser respeitado e 

aceito.  

Nesse domínio, não nos fixamos às recomendações gerais, mas na possibilidade 

práticas efetivas, tanto nos níveis micro sociais quanto em escalas institucionais maiores, pois 

a dimensão ética envolvida neste processo convocava a posicionar-nos com um olhar integral 

ao processo saúde/adoecimento.  

Aqui abrimos um parêntese para enfatizar, a partir da nossa longa experiência no 

contexto da pesquisa, a importância do trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar 

quando se trata de pessoas vivendo com HIV e AIDS, no sentido de se obter resultados 

satisfatórios e duradouros, bem como para implementar mudanças de comportamentos no 

tocante ao estilo de vida de cada uma dessas pessoas.  

Trata-se, deste modo, de transgredir as fronteiras do possível, confrontar-se com 

espaços de corpos marcados, de se colocar face a face com o orgânico e com a inegável 

repulsão diante do que é considerado imundícies do corpo pela sociedade. Tal problemática, 

no fim das contas, foi a da produção de existência humana em novos contextos. Consistiu em 

desenvolver experiências que permitissem modificar e a reinventar maneiras de ser-no-

mundo, que como processo autoformativo não pode ser minimizado, pois abriu uma 

oportunidade para que o pulsar da vida fosse vivido objetivamente por cada uma dessas 

mulheres, já que viver em essência é a razão maior do existir humano. 
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A VIDA EM UM DESENHO 

 

 

Após a realização do DFH 2, propusemos uma brincadeira às participantes que 

expressam essa mesma imagem de forma criativa, com os diversos elementos que se 

encontravam à disposição delas na mandala. Essa atividade foi seguida de um relato sobre o 

significado/sentido de que cada uma daquelas obras de arte surgidas na prancheta/papel, 

abaixo apresentadas: 

 

 

MARY 

 

 

 

 

Em sua fala sobre a obra produzida Mary afirma que “hoje eu olho pra essa figura 

que sou eu e penso assim, aquele bom tempo voltou, meu corpo tomou aquela forma que eu 

tinha dos meus 15 a 22 anos. Hoje eu me olho e me sinto feliz. Sou muito grata a Deus em 

primeiro lugar, que teve misericórdia de mim, aos meus familiares que me apoiaram e a esse 
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Projeto que surgiu em nossas vidas. Quanto aos objetos que coloquei aqui, a flor representa 

um jardim, essa sandália, a minha liberdade de poder ir aonde quiser, leve e solta; esse 

anjinho, a minha fé em Deus, e os animais, representam o amor de minha vida, minha gata, 

que eu crio com muito carinho. O navio representa o mar, que eu gosto muito mergulhar, me 

sinto muito bem quando estou mergulhando nas águas do mar, e o pilãozinho representa o 

meu gosto por fazer temperos”. 

No caso dessa participante, tanto o relato como a obra mostram que a vivência na 

intervenção com práticas corporais abriu caminhos para uma relação diferenciada, consciente 

e amorosa com ela mesma, com o outro e com a natureza. 

 

 

CRIS  

 

 

 

 

 

Cris nos diz: “na verdade eu queria poder ter feito esse desenho mais alegre, feliz, 

porque é assim que eu me sinto agora, aprendi a lidar com tudo que passei. É a superação de 

muitas dúvidas e medos. As rosas representam as cores, eu gosto de coisas coloridas, os 
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pássaros representam o meu amor pela natureza e dentro dessa felicidade que eu estou 

sentindo agora, eu não poderia deixar de colocar essas bonequinhas aqui, porque simbolizam 

a minha filha que é por quem vivo e luto todos os dias”. 

Na obra e relato sobre a mesma, a autora esquadrinha as tramas de linhas de forças 

vivas produzindo acontecimentos, atravessando marcas passadas que apontam para um ser em 

movimento para com isso, realizar o movimento interno da estética da vida que se desenrola a 

partir da reestruturação de sua imagem corporal. 

 

LOU  

 

 

 

 

        Lou, mais contida revela que seu desenho representa “a sua felicidade, muitas 

mudanças que aconteceram em sua vida depois que entrou pro grupo, muita alegria e paz. 

Meu corpo mudou muito, eu era uma coisa muito mal feita e hoje eu estou me sentindo bem 

como meu corpo, estou muito feliz. As minha amigas são ótimas, todas me ajudaram muito”. 
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Tanto a obra como o relato de Lou supõem uma ação transformadora no modo como 

ela configura-se há uma nova possibilidade de leitura do real, a partir da linguagem do gesto 

inscrita no corpo. Vislumbra-se ali um ser corpo subjetivado em sua totalidade. 

 

 

ZIL 

 

 

 

 

 

Zil descreve seu desenho como “vida, representa a alegria e o prazer de viver, me 

aceitando e assim sabendo que eu posso viver com muita alegria, como muita cor, entre as 

pessoas, sem medo, sem complexo de inferioridade, porque eu sou e não sou diferente ao 

mesmo tempo, porque ninguém é igual, mas não por causa da doença e eu posso viver assim 

bem, com muita alegria e paz. Aqui, o carrinho representa o meu gosto por viajar, eu gosto 

muito de viajar, se pudesse viveria viajando; a bonequinha fazendo posse representa o 

quanto agora eu gosto de ser fotografada, mostrando que eu estou bem comigo mesma, me 
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aceitando, me amando, me respeitando, pois o mais importante é eu me aceitar, o resto vem a 

reboque!”. 

 As mudanças estruturais da participante, no modo de viver e ver a vida, só foram 

possíveis mediante a abertura a novas aprendizagens.  E nesse caso, exigiu dela uma ruptura 

com os estigmas e preconceitos que permeiam o mundo-vida das PVHIV. Não foi uma 

absorção passiva de algo que lhe foi dado, mas diretamente, ligados a percepção do novo 

como possibilidade de mudança, dentro de uma certa faixa de conforto.  

 

 

 

SOL 

 

 

 

 

 

Sol, muito eloquente como sempre, revela “eu fiz ele até bem rápido e não usei muita 

coisa porque é uma expressão só, aqui eu quis colocar e coloquei uma liberdade, eu estou 

usando muito esse termo agora um EU POSSO, desde os pequenos detalhes, eu posso estar 

de olho aberto, eu posso estar como minha orelha enfeitada, eu posso estar com um sorriso 

no rosto, eu posso me expandir, eu tenho cinco dedos em cada mão e em cada pé, que no 

outro desenho eu não tinha, enfim. Essas coisas miúdas que estão soltas representam as 

coisas que eu posso jogar pra cima e é tudo colorido. O globo representa a minha liberdade, 
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o meu eu posso, eu não limites, eu posso ir, eu tenho saúde pra ir. Os bichinhos representam 

o medo, e eu não tenho mais medo, nada me reprime. E tá aqui, praia, cor, jardins coloridos, 

guarda-sol pra me proteger e o fiozinho significa, que eu estou ligada, mas não só no mundo 

virtual, em tudo que faço. E o sol porque é energia, é o acordar de todo dia e hoje eu acordo 

feliz, satisfeita com o meu corpo, cuidando dele, eu me importo com ele com o bem-estar dele 

porque hoje eu sei que e através dele que eu posso tudo”. 

Vislumbra-se no depoimento de Sol, sobre a sua obra, uma verdadeira estética da 

existência que define os critérios estéticos e também éticos do seu bem viver. O que interessa, 

nesse caso, é o aqui e o agora dela mesma. Envolve comunicação, ações, desejo de saber, 

busca da verdade e de fazer o bem a si mesmo e aos outros, de desenraizar e libertar a 

tendência para o apego, entre outras coisas.  

As obras e os relatos retratam exatamente os processos de mudanças pelos quais 

passaram essas mulheres, não só em nível de reestruturação de imagens distorcidas que tinha 

de si, mas também de mudanças comportamentais, que levaram a uma expansão do 

entendimento e uma superação do que é viver em uma realidade tão limitante como é o 

mundo-vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS.  

A reconstrução dessa unicidade corpórea a partir da reestruturação da imagem 

distorcida de si corresponde em primeiro lugar ao enriquecimento da relação que a pessoa 

mantém com seu próprio corpo e depois a uma mobilização construtiva e reveladora da 

capacidade humana de autopoiese. Dessa forma, tornam-se portadoras visíveis de 

autoidentidade, um corpo encarnado e, portanto, corporeidade viva, em experiência, 

centrada numa estética da existência, que dentro de uma espaço/temporalidade particular 

que lhe confere identidade própria e unicidade enquanto ser humano.  
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APÊNDICE D 

RETALHOS DA VIDA 
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ZIL por Zil 

 

Antes de me descobrir PVHA, eu era normal. Não tinha muitas preocupações, nem medo. Era 

casada, vivi oito anos com o pai dos meus filhos. Separei-me dele algumas vezes, mas sempre 

voltava porque eu tinha medo e por causa dos meninos e também como é que eu ia voltar pra 

casa da minha mãe com dois filhos pra criar. Um dia em criei coragem, me separei e nunca 

mais voltei. Ai eu conheci Adilson, ele era do Rio de Janeiro, em uma churrascaria. Eu 

gostava de festa, de churrascaria, de forro. Eu gostava muito de dançar, gostava muito de 

namorar. Com Adilson, a gente passou mais ou menos um mês, passeando indo as praias, 

churrascarias, ele sempre sondando se eu gostaria de ter um marido, uma casa, mas a gente 

não tinha nada, nem pegava na mão era só amigo. Depois de um mês ele me chamou pra ir 

embora com ele e eu topei. Minha família questionou muito, como é que eu ia pro Rio com 

dois filhos e eu dizia “se não dê certo eu volto”, achava tudo muito simples. Fomos num 

FIAT Uno, 09 pessoa dentro, eu não pude levar bagagem, levei só uma bolsinha de roupa e 

não conhecia ninguém no carro. Foi uma viagem muito difícil. Chegando lá, na noite que 

chegamos lá foi o primeiro contato que tivemos homem e mulher. Ele era muito ciumento, 

também ele não me conhecia! E também era uma pessoa muito sofrida. Ele tinha se separado 

de uma mulher que era muito doida, e que morreu em consequência da AIDS.  Mas logo 

depois ele passou a confiar em mim, me tratar muito bem, a gente vivia com dificuldades, mas 

bem. Cuidava muito bem dos meninos. Quando ele ficou doente, foi todo mundo embora, 

família abandonou ele. Eu cuidei dele, mas a gente não sabia que era AIDS, achava que era 

dos rins, porque ele tinha crise de rins. Foi quando levamos ele para o hospital, e ele ficou lá 

uns dias, foram poucos dias, não passou nem uma semana. Quando eu paro pra pensar bem 

direitinho eu acho que não foram nem três dias. Fomos no sábado, a mãe dele chegou na terça 

e ele morreu na quarta. Mas pra mim, foi tão difícil, é como se eu tivesse passado vários dias 

com ele no hospital. Ele me confessou que quando a outra mulher dele morreu a médica 

sugeriu que ele fizesse o teste, mas ele nunca fez, por medo. E a gente esqueceu dessa 

história. Na verdade ele morreu sem saber. Quando ele morreu ai fui vender as coisas pra vir 

embora e  voltei pra Natal. Chegando aqui, minha irmã falava pra eu fazer o teste, porque 

tinha sido mito estranho essa morte repentina dele, mas eu nunca liguei. Dai me casei 

novamente e logo em seguida minha menstruação começou a faltar e eu tive herpes zoster, fui 

fazer um exame de hormônios na clinica de um irmão e lá trocaram o meu sangue com uma 

pessoa que tinha ido fazer o teste de HIV. Quando o irmão viu o resultado mandou me 

chamar, conversou comigo e perguntou se eu não queria falar com Dr. Eugenio, que era 
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infectologista lá do Gizelda, foi no dia 11/11/2001. Quando cheguei lá ele mandou fazer outro 

exame e perguntou o que eu achava do resultado, eu disse que daria negativo e ele disse que 

infelizmente tinha dado positivo. Dentro do meu coração falou “porque não com você?” eu 

não esqueço nunca disso. Ai eu parei e ele disse “pode chorar”, eu desabei, mas  fui tão 

corajosa, que na mesma hora parei de chorar e comecei a fazer perguntas a ele “ se o herpes 

era consequência  disso?”. Ele pediu CD4 e Carga Viral, já estava com pneumonia, e mandou 

eu ir pra casa pensar se eu queria tomar os antirretrovirais. Eu respondi na hora que ia tomar, 

já que daquilo dependia minha vida. Mas ele só me medicou quando fui receber o resultado 

do CD4, explicou tudo direitinho e eu comecei a tomar os remédios. Foi horrível, vontade de 

me esconder. Um desespero dentro de casa pra esconder remédios, porque ninguém podia ver, 

ninguém podia saber. Quando falava da doença era tudo muito escondido. Foi desesperador, 

dá a sensação que você vai morrer amanha. E eu queria correr contra o tempo, porque eu 

pensava nos meus filhos, eu não queria morrer por eles. É incrível a impressão é que seus dias 

estão contados, meu óbito já estava assinado. É uma coisa triste, é muito ruim. Depois de 

tudo, eu passei a me achar muito feia, aquele corpo não me pertencia. E olhe, eu adorava me 

olhar no espelho, eu ate dizia que se pudesse minha casa seria cheia de espelho, mas a partir 

dai eu passeia evitar, eu não me olhava mais no espelho. Só me olhava de relance quando me 

arrumava pra ir a igreja e só.  Comecei a me envolver nos movimentos sociais, foi quando 

ouvi falar do Projeto com Práticas Corporais mas não tinha coragem de perguntar nada a 

ninguém por causa da timidez. Tinha vontade de participar, eu via tantas pessoas falando de 

como era bom, em todos os sentidos e, principalmente, porque eu comecei a ouvir sobre as 

deformações que o remédio causava no corpo, ai eu fique com medo dessa deformação. Eu já 

estava percebendo esses efeitos do remédio em mim. Um dia eu fui pra uma reunião da Rede 

lá no Ducal e você e Themis estavam lá, falando sobre o Projeto, ai Gisele deu aquele 

depoimento dela que era muito bom e tal e outras pessoas também, mais ainda não tive 

coragem, eu também nunca tinha ido à UFRN, não tinha coragem achava que ia me perder 

naquela imensidão. Dai uma vez combinei com Graça e ela me levou até lá. No primeiro 

momento, pela timidez, eu não gostei.  Achava um povo tão mal educado, que nem fala com a 

gente. Nem sabe ser receptivo, eu pensava. Com o passar do tempo fui me acostumando, 

aonde descer, fui me enturmando com as pessoas, comecei a melhorar meus relacionamentos, 

a conversar. Foi quando comecei a mudar meu comportamento, comecei a conversar mais a 

rir, a me soltar. O projeto me mostrou outras necessidades: de me comunicar, de brincar, de 

me envolver com as pessoas, de fazer outras coisas que não coisas corriqueiras. Porque pra 

chegar ali era uma agonia, pensei até em desistir. Mas as conversas que eu via na sala que 
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fulano tinha melhorado e que estava bem, me fizeram ficar pra ver se ia acontecer comigo, e 

aconteceu. Em relação ao meu corpo então, eu via todo mundo comentando, como estava 

melhorando, perguntando se eu fazia academia, dizendo que eu estava belíssima, e isso foi 

muito bom. Eu também percebia isso. Hoje eu me relaciono muito bem com o meu corpo, 

vejo mais brilho em mim. Agora eu fiz as pazes com o espelho, adoro um espelho. Hoje ele 

reflete o que eu era antes. A relação comigo mesma também melhorou, já percebo minhas 

limitações. Até mesmo em relação ao medo de me assumir PVHA.  Eu dei um salto pra 

liberdade, é incrível, é com seu vivesse uma vida bem limitada, bem quietinha, e de repente 

descobrisse outra vida.  

 

 

LOU por Lou 

 

 

Eu era uma pessoa que trabalhava, namorava muito, gostava muito de viajar. Gostava 

de ter uma vida normal. Eu fui junta 3 vezes, com o primeiro passei seis anos, depois me 

separei, passei 5 anos sozinha, arranjei outra pessoa, passei pouco tempo 4 meses e depois foi 

o Negão. Foram oito anos. Morava com os minhas  filhas, a primeira casou, Henrique sempre 

com a avó dele e eu sempre com Daliane. O meu diagnóstico veio primeiro, eu acho que 

porque eu fiz uma histerectomia, fiquei com as defesas muito baixa, dai comecei a emagrecer, 

foi quando apareceu o herpes zoster, dai me encaminharam para o Giselda Trigueiro, eu disse 

a medica que estava sempre com disenteria, mas achava que era porque tinha chupado muita 

manga. Então foi quando ela desconfiou, e pediu o exame, quando foi no final de dezembro e 

eu mesma fui pegar e mostrei a filha de uma amiga minha que estava fazendo um estágio em 

enfermagem, ai ela mostrou a professora dela, que era a enfermeira- chefe. Ela disse pra eu 

procurar o médico imediatamente. Ai eu mostrei ao ginecologista, totalmente desligado, não 

sabia nem o que fazer, não soube nem me explicar. Eu disse que queria fazer um preventivo e 

ele disse que tinha que separar todo o material, porque você está com AIDS, disse assim logo 

de cara, nem me preparou nem nada. Quando eu cheguei em casa era só chorando direto, 

pensando que iria morrer. Meu namorado me deu todo apoio quando soube. Ele disse pra eu 

deixar de besteira, porque eu fiquei com medo de ter contraído o vírus e ter passado pra ele. 

Até hoje eu não sei se eu peguei dele ou ele pegou de mim. . Eu descobri na sexta-feira, 

quando foi na segunda, logo cedo, fui pro hospital, chorando muito, querendo falar com Drª. 

Iara, porque foi ela quem me atendeu. Ela me atendeu e quando olhou o exame disse “não tem 
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o que questionar” e continuo “você esta com HIV e já esta desenvolvendo a doença, vamos 

logo começar o tratamento” e eu chorando, chorando, não tinha jeito, até porque a pessoa fica 

apavorada. Então comecei o tratamento imediatamente, e com o tratamento as coisas foram 

voltando ao normal, mas ainda fiquei internada várias vezes, vi muita gente morrendo, e 

aquela situação gerava uma expectativa de morte em mim, foi muito ruim. Eu contei primeiro 

ao meu primo. dai ele já contou a minha tia, minha tia contou a minha irmã e eu contei a 

minha filha mais velha. Ela me deu apoio, depois contou a minha nora, quando eu me 

internei. Meu filho, foi um baque pra ele e Daliane já soube depois, já fazia um tempinho, 

porque na época ela era pequena, tinha dez anos. Eles sempre me deram apoio. Quando eu 

comecei, a primeira medicação (AZT e DDT) eu vomitava muito. Meu corpo começou a 

afinar pra baixo e engrossar pra cima. Fiquei toda largona. As pessoas notavam  e 

comentavam que o corpo estava diferente, estava magra, sem bunda. Isso me incomodava, 

muito, muito mesmo. Eu já procurava só usar roupa folgada, calça, blusa, vestido tudo 

folgado para poder esconder mais. Depois de alguns anos, o meu relacionamento acabou e de 

lá pra cá não tive mais ninguém, o meu medo era de rejeição. Às vezes eu quero ter um 

relacionamento mais tenho medo, qual vai ser a reação da pessoa, medo  de ser rejeitada de 

novo. Eu tomava remédio para depressão, para dormir, para osteoporose, hipertensão, 

diabetes, tudo isso, usava um colete corretor de postura. Fazia acompanhamento com um 

psiquiatra e um psicólogo. Então entrei no Projeto das Práticas Corporais. Depois de uns três 

meses no Projeto parei de tomar o remédio para dormir e para a depressão, não senti mais 

necessidade. O hospital entrou em greve e eu parei por conta própria. Também não precisei 

mais usar o colete, as dores passaram e a cabeça melhorou. Não dormia direito, agora estou 

dormindo normal. Estou me sentindo bem, mas às vezes eu tenho necessidade de um carinho 

masculino, porém ainda tenho medo, porque assim eu ainda sou uma mulher nove, com 55 

anos ainda tenho vontade de namorar, mas vamos ver. Quanto ao meu corpo, hoje tá demais, 

hoje eu olhando pra trás vejo aquele corpo que eu tinha, aquela coisa mal feita, hoje fico me 

olhando e me sinto outra. Estou me sentido gostosa, estou me achando linda, mas eu quero 

ficar melhor. Hoje, no espelho vejo outra pessoa, eu recuperei a imagem que eu tinha de mim. 

Percebo alguns olhares de admiração quando eu ando na rua, as pessoas da família comentam 

que meu corpo mudou. Eu estou feliz. Lou hoje é poderosa, tá querendo viver, linda, 

maravilhosa! Agora só esta faltando um namorado. 
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CRIS por Cris 

 

Eu levava uma vida normal, estudava, namorava, parei de estudar pra namorar, quando eu 

comecei a namorar parei de estudar, morava com meus avos, porque meus pais eram 

separados e foi bem nessa época mesmo que tudo aconteceu. Eu estava namorando com um 

rapaz que não deu certo, e em seguida me envolvei com outro e um tempo depois, acho que 

eu tinha 15 anos, ai com 16 anos eu me envolvi com essa outra pessoa, num relacionamento 

fixo, conheci fiquei e pronto, deixei a outra pessoa pra trás, porque sempre foi assim quando 

eu terminava um relacionamento e começava outro era sempre uma coisa fixa. Na época eu 

tinha 16 anos, pouco antes de eu descobrir que eu era portadora, eu tinha uma ideia que essa 

doença estava só sendo espalhada, divulgada para acabar com a prostituição, promiscuidade, 

homossexualismo, que estava muito e eu achava que isso nunca ia acontecer comigo ou com 

alguém que eu conhecesse. Aos dezesseis anos eu não tinha noção de nada, a ideia que eu 

tinha de HIV e AIDS era só essa. Ai me envolvi com uma pessoa, num relacionamento fixo, 

conheci fiquei e pronto. Não me cuidei, pois achava que podia engravidar, porque ele tinha 

me falado que não podia ter filhos e a gente ficou levando uma vida normal. Até que um dia 

eu descobri que estava grávida, foi um tomento porque até eu falar pra pessoa que eu estava 

grávida e ela acreditar em mim, porque até então eu sabia que ele não podia ter filhos, então 

ele viu meu desespero e disse para eu não me preocupar porque o filho era dele. Ai eu fiquei 

assustada e ele disse que tinha sido uma brincadeira que ele tinha feito comigo e que tinha 

certeza que o filho era dele e que queria que eu tirasse, porque não dava certo, porque já tinha 

dois filhos e que eu era muito nova, ai eu disse não que não queria tirar. Eu disse que não iria 

fazer, que eu ia ter o meu filho. Isso tudo aconteceu no Paraná. Fomos pra São Paulo e lá a 

irmã dele falou que eu tinha de fazer o aborto, eu perguntei porque? Ela não disse, depois de 

muita insistência, ela viu que estava decida a não fazer o aborto, sem muito arrodeio ela falou 

pra que eu tinha que tirar porque Elton estava com AIDS, que tinha passado pra mim e que a 

criança iria nascer doente, que ia morrer e eu iria ficar sofrendo. A partir desse momento eu 

comecei a rir, ri muito, a minha primeira reação foi essa, alias primeira e única. Foi assim que 

eu fiquei sabendo da soropositividade. Acho que estava com 3 a 4 meses de gravidez. Depois 

fiquei com medo, ai pensei “Meu Deus e agora, será que eu vou morrer, Será que vou ter 

tempo de criar minha filha!” vieram os questionamentos: o que será que vai acontecer? Eu 

não vou ter mais uma vida normal? Não vou poder mais me relacionar com ninguém? Apesar 

de ser muito nova, passava tudo isso pela minha cabeça, mais sem muito medo, porque eu não 

tinha noção da gravidade do problema, da situação. A minha maior preocupação não era 
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morrer e sim em criar a minha filha. Não deu tempo de pensar em mim mesma, entende? A 

preocupação era com ela, mas graças a Deus ela nasceu sem o vírus. E eu não me arrependo 

de não ter feito o aborto, porque ai hoje eu estaria só. Nesse período a gente veio embora pro 

RN, tive o beba em Arês, quando ela tinha três meses, a gente voltou pra São Paulo, fui pra 

uma clinica, fiz exame no bebe. O meu deu positivo e o dela e o meu negativo. Foi o primeiro 

exame que eu fiz para ver se eu era soropositivo, depois de 9 meses de gestação e após 4 

meses depois do nascimento da minha filha. Só contei para minha família depois da morte do 

meu companheiro lá em São Paulo. Contei pra minha mãe por telefone. Ela me aceitou muito 

bem, todos me aceitaram bem Quando eu vim para o RN eu já vim com encaminhamento do 

médico do Paraná e comecei a fazer acompanhamento no Giselda Trigueiro em Natal. Tive 

alguns probleminhas, que eu nem considero, com o marido de uma tia minha, que morava na 

casa da minha mãe, que saiu de lá quando eu cheguei, justamente por causa disso. E pra mim 

foi bom, porque eu ri, porque eu sabia que era pura ignorância. De imediato, já falei pra 

minha mãe que se alguém perguntasse a causa da morte de Elton, ela podia falar o que tinha 

sido, porque eu não ia ficar escondendo nada de ninguém e se alguém quisesse me aceitar 

tinha que ser do jeito que eu sou e tem sido assim até hoje. As pessoas que são próximas a 

mim e a minha filha, todas elas sabem o que se passa comigo. Eu pensava que tudo mundo 

encarava a doença como eu, mas eu vi que não, existem pessoa que se isolam, não encaram a 

doença de frente, como eu encaro, que não vive bem por isso. Eu considero que eu vivo bem 

porque aceito, não me escondo, mas eu vejo que tem pessoas que sofrem com isso e eu não 

posso fazer nada. E eu gostaria que elas pensassem igual a mim, mais infelizmente, não é 

assim, mas o que eu posso passar pra elas eu passo. Foi uma longa caminhada da descoberta 

da soropositividade até os dias de hoje. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que era antes, 

como ser humano eu me sinto uma pessoa melhor, mais aberta, mais amiga, mais tolerante. 

Eu aprendi muito, muito mesmo, estou bem mais tolerante. E não é pelo fato de estar ficando 

mais velha que a gente vai aprendendo. É a convivência com as pessoas do Projeto com 

práticas corporais que me possibilitou muitas coisas boas. Talvez se eu não estivesse 

convivendo com elas, eu tivesse pior. Agora eu aceito mais as coisas, procuro compreender, 

ver os dois lado das coisas, eu mudei muito. Sou uma pessoa mais carinhosa. Sou outra 

pessoa. Morena, alta, bonita, sensual. Estou bem, muito bem, eu gosto do meu corpo, me sinto 

bonita. Estou bem comigo mesma. 
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SOL por Sol 

Quando eu descobri que era PVHA estava tendo um relacionamento com uma pessoa 

e talvez tenha sido isso o motivo que prendeu ao relacionamento. E no principio foi assim 

descobri então tudo bem, vou viver com isso. Eu demorei coisa de um ano pra poder cair a 

ficha e sofrer e me preocupar. O primeiro impacto não me assustou, não tinha nem noção do 

risco da coisa. Passei um ano ainda sem temer ou me cuidar, ao ponto de ter engravidado, 

porque á época a gente não recebeu as instruções que mesmo os dois sendo portadores do 

vírus, teria que manter o preservativo para não correr o risco de engravidar, como de um 

passar o vírus pro outro.. Foi tudo muito doido e ficou assim por muito tempo. Já tinha dois 

filhos de uma primeira relação que acabou, e isso também me impediu de prestar atenção ao 

diagnóstico, porque tinha uma vida, tinha que cuidar dos outros, dos filhos, da casa,  desse 

relacionamento novo, cuidar dessa questão de ter outro  filho, mesmo com a Sindrome. Eu 

demorei muito pra contar para a família, cerca de cinco anos, eu acho. Só contei no extremo, 

quando eu adoeci. Mas a reação foi a que eu esperava. Ninguém se abolou. Disseram “e assim 

mesmo, se cuide, você está sendo bem cuidada” porque a ideia era que estava bem cuidada. 

Nunca ninguém me ajudou, em nada. Depois de três anos que minha filha nasceu, foi que 

começamos a investigar, foi quando eu vi que meu CD4 estava muito baixo a ai comecei com 

o coquetel. Inclusive tomei medicação errada, que não fazia efeito nenhum. Só depois da 

genotipagem foi que descobrimos isso. Ai sim eu já comecei a ter consciência do que é ser 

portadora, porque tinha uma filha que teve que tomar os remédios também, porque não podia 

amamentar, tinha a coisa da sociedade, das pessoas insinuarem, ficarem sabendo, isso mexeu 

com o emocional, fiquei mal pra caramba, emagreci muito. Antes dessa medicação não sabia 

nem que tinha corpo, fazia tudo no automático, tinha muita resistência, sempre fui magra, 

muito ativa. Quando descobri, deixei de lado o corpo, comecei a penalizar o corpo, comecei a 

fazer coisas que não eram muito prazerosas e cansando o corpo. Então quando eu comecei a 

entender que ele já estava muito debilitado, foi que comecei a prestar a atenção nele, comecei 

a prestar atenção nas dores, no emagrecimento, na estética, porque querendo ou não a vaidade 

vai embora. Quando cheguei ao Projeto com Práticas Corporais me senti super bem acolhida, 

um sentimento de pertença, tanto dos companheiros como por parte dos professores. Dos 

companheiros, que eu vou falar agora, era aquela coisa de comparar, eu via que estava 

melhor, tinham pessoas com mais problemas do que eu e isso me estimulou. E ir pra lá era 

estimulante, porque todo mundo tinha o mesmo proposito, de se cuidar. As melhoras no 

corpo, a sociabilidade com as pessoas do grupo foi me dando ideias de que eu podia fazer 

outras coisas e o corpo conseguindo segurar, eu fui buscar essas outras coisas que era sair, 
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estudar, ler mais, que era pesquisar, fazer outros contatos, trabalhar. Não tem nem como 

comparar. Além de me gostar, de me cuidar, de pensar nesse que foi um corpo esquecido, foi 

usado, mutilado e que depois melhorou, além de pensar nessa perda, o que eu tenho agora é 

assim: eu gosto tanto de mim, eu acho que eu tenho controle disso tudo. Eu sei que eu tenho o 

controle, que eu posso melhorar. Abriu um espaço pra conhecer outras pessoas e melhorar 

essa coisa do afetivo e tirar aquele mau humor daquela vida que era toda conturbada e que eu 

empurrava com a barriga. A Sol de hoje é uma pessoa feliz! 

 

 

MARY por Mary 

 

 

Antes de descobrir a soropositividade era tudo melhor, eu ia às festas, até porque eu 

ainda não era evangélica, me divertia bastante, sai mais, depois que eu descobri foi como se 

naquele período o mundo estivesse acabando pra mim. Eu era mais alegre, mais sorridente, 

mais de bem com a vida. Eu era mais feliz porque não tinha essa enfermidade. Eu era mais 

realizada. Essa doença me trouxe tristeza, angustia, comecei a achar que ninguém mais ia 

gostar de mim, que minha família ia mudar comigo, por causa do preconceito. Os 

relacionamentos afetivos, a partir do momento que eu descobri foram rompidos na minha vida 

até hoje, acabou, nunca mais namorei, não fiquei mais com ninguém. Antes de ser descoberto, 

eu já tinha a doença, tinha um relacionamento com alguém, mas a partir do momento que eu 

descobri, pronto acabou, até hoje. Sinto falta, gostaria de ter uma pessoa, mas não tenho 

coragem. Se alguém fala isso pra mim eu me fecho. Não imagino que vou arranjar alguém pra 

casar. Não me imagino tendo uma pessoa por causa da doença e porque ainda não tenho 

coragem de me abrir. Eu gostaria de ser mãe, mas pra mim é impossível, mas eu sinto falta. 

Eu me sinto culpada assim, eu me sinto responsável, porque na época que eu adquiri eu tinha 

idade para entender as coisas e me deixei levar pelas amizades, pois depois que Nara foi 

embora eu acho que fiquei meio perdida. Arranjei umas amizades, assim que nunca deveriam 

ter entrado na minha vida, porque se fosse assim isso nunca teria acontecido. Também senti 

falta de conselhos sobre essa minha vida.  Se bem que graças a Deus, eu nunca saia para me 

drogar, nunca usei drogas; nem saia para me prostituir. Acho que o que aconteceu foi ironia 

do destino, eu não tive vários parceiros, tive poucos relacionamentos, uns dois ou três. 

Começou com a pele, estava muito magra, muitas dores, ai no dia 18 de agosto de 2000, 

doutora Tereza fez o exame e deu positivo, demorou uns 45’, então ela  disse “olhe de Deus 
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você só tem uma opção começar a tomar os remédios, você quer fazer o tratamento, a gente 

não pode forçar o paciente. E claro que a gente quer tratar de você, eu quero que você viva, 

mas você quer? Se você não quiser você já sabe o que pode acontecer”. Então eu disse: 

“pode passar que eu já passo na farmácia”. Foi um choque, sem noção, eu tinha 20/21 anos. 

Aquela medicação toda me deixava enjoada Incomodava bastante, eu cheguei a tomar 18 

comprimidos. Eu dormia até tarde, não tinha responsabilidade, não tinha emprego, não 

estudava, dai ficava na cama até 10/11 horas e aquilo me perturbava, eu me sentia um “lixo”, 

não dava conta das minhas obrigações dentro de casa e mamãe perturbava um pouco porque 

não entendia(a mãe não sabe da soropositividade)porque eu dormia até tarde e eu ficava 

chateada. Quando eu acordava, ficava aquela revolta “Poxa o que é que estou fazendo da 

minha vida, o tempo todo em cima de uma cama, só dormindo? Eu sentia que estava 

engordando, a minha vida não tinha sentido. Depois de alguns anos, em 2007, estava muito 

deformada, por indicação de Drª Tereza entrei para o Projeto de práticas corporais projeto. O 

projeto modificou algumas coisas na minha vida,  me ajudou muito, abriu meus horizontes, 

tenho muita vontade de viajar, conhecer outras pessoas. Agora eu tenho mais 

responsabilidade, as 6h50’ eu já estou no banheiro tomando banho para ir pra Natal. Na 

maioria das vezes eu vou por prazer, em outras por obrigação, quando eu não acordo muito 

bem, mas uma obrigação boa, porque você(a professora)cobra da gente e porque é para minha 

saúde. Eu vejo mudanças, principalmente, no meu corpo, eu estou, realmente, satisfeita com o 

corpo que estou hoje. Eu dou graças a Deus pelo Projeto. Sinto-me mais responsável, 

diferente, tenho mais animo para fazer as coisa, melhor, bem melhor do que antes. Gosto de 

me olhar no espelho, a imagem que eu vejo me agrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


