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RESUMO 

 

O presente artigo busca encontrar pistas do corpo enquanto fenômeno, objeto e sujeito 

no campo da comunicação. Partindo da hipótese de insuficiência da sua tematização, o 

texto percorre abordagens teóricas que elucidam concepções de emissor, código, canal, 

mensagem e receptor, para evidenciar o quanto uma abordagem centrada na existência 

corporal dos agentes pode enriquecer/aprofundar as formulações teórico-metodológicas, 

correntes nos territórios de pesquisa da comunicação. Em seguida, a teoria do agir 

comunicativo de Habermas (1989; 2007) passa a ser analisada em termos da ausência da 

corporeidade e suas consequências para a razão comunicativa, tomando como eixo 

teórico balizador o contributo de Pierre Bourdieu (2001). Por fim, o texto aborda uma 

experiência de pesquisa e extensão que assume a corporeidade como um paradigma e 

adota o yoga como prática educomunicativa nas escolas. 
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Os caminhos do corpo: das teorias da comunicação ao yoga como prática 

educomunicativa. 

 

Introdução 

O corpo está submerso, objeto oculto, nas abordagens teóricas da comunicação. 

Entretanto, poderá tornar-se, ou ser revelado, como um sujeito cultural de 

transformação, encarnando uma alternativa de emancipação, quando nos voltamos para 

certas concepções presentes na história do pensamento comunicacional. Também o 

corpo emerge como fenômeno, quando causa surpresa e constrangimento ao ser 

descoberto em um horizonte pré-temático, pré-objetivo, como sugerem as formulações 

de cariz fenomenológico. O intuito desse texto é reconstituir o caminho teórico-

metodológico que, a partir de tais formulações, a pesquisa denominada Corpoética: 
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yoga como prática educomunicativa nas escolas procurou percorrer, à luz do paradigma 

da corporeidade empreendido por Csordas (2008). 

Preservando o aspecto interdisciplinar da Comunicação, sobretudo quando essa 

área se encontra com a Educação, proponho seguir as pistas do corpo, enquanto sujeito 

oculto, fenômeno e objeto. No intuito de descortinar seu percurso, seguirei pistas 

deixadas por este sujeito/objeto, fenômeno incômodo, algo descontrolado, sobre o qual 

incidem as mais diversas formas de controle, dominação, descrédito, disciplina de 

mortificação (FOUCAULT, 1987).  

Tematizar o corpo no âmbito da comunicação implica não só em reconhecer o 

óbvio inaudito de que recebemos as informações midiáticas através dos sentidos 

corporais, e que o uso desses sentidos para perceber o mundo é socialmente aprendido, 

mas também para evidenciar aquilo que Bourdieu considera, em suas “Meditações 

Pascalinas” (2001): sofremos as injunções sociais através do corpo. Conforme se verá 

ao longo deste texto, cada território de pesquisa da comunicação oferece um motivo 

para ter o corpo como um tema transversal, abrindo novos horizontes de investigação 

acerca da produção de sentidos no contexto contemporâneo. Além disso, partir de um 

debate intercultural para pensar uma práxis educomunicativa que prima por uma certa 

concepção de emancipação, implica  em sair do mapa que recorta os territórios e entrar 

na vida que nos oferta uma indeterminação de caminhos. Conforme veremos, 

possibilitar oficinas de yoga nas escolas nos conduz a essa aventura. 

A educomunicação se define como “um campo de ação emergente na interface 

entre os tradicionais campos da educação e da comunicação” e que se apresenta “hoje 

como um excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar as 

condições de expressão de todos os segmentos humanos, especialmente da infância e da 

juventude” (Soares, 2011, p.15). Uma área emergente que, entretanto, possui uma longa 

tradição de antecessores afirmando essa concepção de comunicação que, não 

necessariamente, tem no uso das mídias sua centralidade. Não cabe neste artigo realizar 

um mapeamento histórico-conceitual da educomunicação, visto que isso já foi feito 

alhures (Soares, 2011; Marques, 2014). Por ora, resta-nos salvaguardar o sentido de 

amplitude da comunicação na esfera educacional. Pelo menos dois argumentos reforçam 

essa iniciativa que a Educomunicação prima por promover: 1. A realidade pouco 

estimulante das escolas e seus métodos tradicionais de ensino constituem o primeiro 

motivo  para essa renovação.2 O segundo motivo diz respeito ao  fato de naturalidade e 
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normalização com que os estudantes têm acesso às novas tecnologias, o que 

inevitavelmente nos leva a entender esse ambiente comunicacional, ou “ecossistema 

comunicativo”, formado pelas mídias sociais. 

 

Mapeamento teórico 

 

De início, vamos proceder a um inventário não-exaustivo das sistematizações teóricas 

do campo da comunicação a fim de localizar certa ausência do corpo, mas, sobretudo, 

sua potencialidade epistemológica. Certamente algumas abordagens mais recentes, e 

mesmo do campo  brasileiro, não serão mencionadas. O recorte aqui se dá a partir dos 

livros comumente mais utilizados em disciplinas como Teorias da Comunicação, 

ofertadas no segundo semestre dos cursos de Comunicação Social (Faço referência ao 

curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Multimeios, de uma 

Universidade Pública. Embora sua nomenclatura tenha sido alterada com a mudança da 

grade curricular, a partir das novas diretrizes para os cursos de comunicação (MEC, 

2013), passando a se chamar Jornalismo em Multimeios, o curso mantém a disciplina 

Educomunicação no terceiro semestre, e preserva uma atenção especial a essa nova área 

de conhecimento e práxis). 

 Abundam estudos sistematizados por Mauro Wolf (2003) e outros, em que a 

palavra “corpo” sequer é mencionada. Para fins heurísticos, consideremos que essa 

ausência do termo, embora não necessariamente indique sua ausência absoluta, pode 

indicar ao menos que corpo é tido como dado, sem causar qualquer surpresa. Enquanto 

fenômeno oculto, o corpo é negligenciado como o óbvio não dito, ou o dado reificado e 

irredutível. No presente texto, entretanto, corpo será entendido como o lugar da 

subjetividade, e que engloba a dimensão física, mas também é indissociável de uma 

dimensão afetiva e mesmo psíquica e simbólica.  

Nessa narrativa, o uso da noção de campo/território se justifica com o lugar que 

Mauro Wolf (2003), nosso primeiro sistematizador, vai atribuir ao modelo de Lasswell: 

tal modelo, diz-nos Wolf, supera a teoria hipodérmica. E o que afirma essa teoria? 

Surgida no período entre as duas guerras mundiais, como fruto do assombro dos 

intelectuais face ao fortalecimento dos mass media e de sua atuação na ascensão do 

nazismo, sua proposição axiomática concebe o receptor das mensagens midiáticas como 

“mera caixa vazia”. Para chegar a essa expressão, a teoria se fundamenta no paradigma 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 4 

da sociedade de massa, cujo advento ontológico do homem-massa parece explicar o 

poder de manipulação do rádio, imprensa e cinema.  

A teoria também se beneficiava dos rudimentos de uma psicologia behaviorista, 

que explica o comportamento humano em termos de “respostas que reagem aos 

estímulos”. Ora, tais “respostas”, ou efeitos, obtidas pelos mass media foram “tomadas 

como certas”, de acordo com a teoria hipodérmica. Poderíamos indagar: onde o corpo se 

apresenta nessa teoria? Que concepção implícita de corpo aí se esconde? Mauro Wolf 

(2003), apoiado em diversos autores – de Ortega y Gasset a Simmel – salienta um 

aspecto importante:  

 

O enfraquecimento dos vínculos tradicionais (de família, de 

comunidade, de associações profissionais, de religião etc.) contribui, 

por sua parte, para afrouxar o tecido conectivo da sociedade e para 

preparar as condições para o isolamento e a alienação das massas.(...) A 

massa é constituída por um agregado homogêneo de indivíduos que – 

enquanto seus membros – são substancialmente iguais, não 

distinguíveis, mesmo se provêm de ambientes diversos, heterogêneos e 

de todos os grupos sociais (WOLF, 2003, p. 07). 

 

Trata-se, portanto, de um corpo átomo, unidimensional, homogêneo como a 

massa de onde extrai sua substância. Wolf procura justificar a importância dessa 

constatação para a elaboração da teoria: “em primeiro lugar, ela enfatiza e reforça o 

elemento central da teoria hipodérmica, isto é, o fato de os indivíduos serem isolados, 

anônimos, separados, atomizados” (WOLF, 2003, p. 08).  

O grande momento para essa narrativa, conforme anunciamos anteriormente, 

consiste na superação da teoria hipodérmica (ou da bala mágica) pelo modelo de 

Lasswell, em 1948. Com ele, Lasswel atesta que para descrever adequadamente um ato 

de comunicação é preciso responder às seguintes perguntas: “Quem? Diz o quê? Por 

qual canal? A quem? Com qual efeito? O estudo científico do processo de comunicação 

tende a se concentrar numa ou noutra dessas interrogações” (LASSWEL in WOLF, 

2003, p.12).  

O modelo também institui uma polarização estrutural nos processos da 

comunicação de massa: de um lado, a produção de mensagens; do outro, a recepção. A 

primeira é tida como ativa; a última como dominada. Ambos, indivíduos isolados, 

atomizados. “Não que os estudiosos de comunicação de massa ignorassem o fato de os 

componentes do público terem família e grupos de amizade”, assevera Katz, “ a questão 
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é que se considerava que tudo isso não influenciava o resultado de uma campanha 

propagandística: as relações informais interpessoais eram, melhor dizendo, consideradas 

irrelevantes para as instituições da sociedade moderna” (KATZ in WOLF, 2003, p. 14). 

Entretanto, o modelo evolui e passa a ser considerado como constituindo um campo de 

pesquisa, onde teremos os chamados territórios da pesquisa: produção (emissores); 

recepção; mensagem; canal; código; contexto. 

 A Escola de Frankfurt é um marco importante dessa narrativa, sobretudo porque 

é a Teoria Crítica que inaugura, no campo da comunicação, uma perspectiva de 

emancipação, oriunda das interpretações das obras de Marx e de Freud, entre outros 

clássicos, arautos da modernidade. Ao denunciar as raízes profundas da alienação, da 

repressão e da mitificação presentes na sociedade industrial do século XX, Adorno, 

Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, entre outros nomes, realizam um estudo 

histórico e fundante de diversas perspectivas críticas, tornando-se uma escola clássica, 

obrigatória em todo tratado de teorias da comunicação.  

 

Corpo: sujeito esquecido 

 

Encontramos em Habermas (1989; 2007), o principal condutor deste caminho, 

não só porque ele concebe uma teoria do agir comunicativo, mas também porque, ao 

fazê-lo, dialoga e interage com uma grande variedade de escolas e paradigmas, de Marx 

ao pragmatismo americano. Ao centrar seu argumento na racionalidade comunicativa, 

ele demonstra uma capacidade singular de apropriação de diversos pensamentos, o que 

é, no mínimo, inspirador para um pesquisador de Comunicação, solicitado a se 

aventurar em uma experiência com o yoga enquanto prática educomunicativa.  

Uma das fases mais profícuas da trajetória habermasiana se encontra no seu 

diálogo com a fenomenologia, como uma fase elementar da elaboração de seu 

pensamento, de onde ele obtém a categoria “mundo da vida”. A ruptura que ele promete 

com a filosofia da consciência, sem dúvida, vai se banhar nas águas fenomenológicas da 

intencionalidade. Esse mirar da consciência, seu caráter público, é crucial para fundar o 

pensamento da intersubjetividade, desse ser-com-o-outro, da fundação de pretensões de 

validez do discurso. A concepção de mundo da vida, oriundo da filosofia husserliana, 

vai ser uma peça fundamental no dualismo habermasiano. Ao formular a tese de que 

uma das patologias da modernidade consiste na colonização do mundo da vida pelo 
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mundo sistêmico, Habermas dá um passo na direção de superar, de um lado, a dialética 

negativa de Adorno, e de outro, a inaptidão do pós-modernismo em pensar qualquer 

forma de emancipação. Esta, segundo ele, repousa sobre a comunicação. 

Entretanto, que ideal de emancipação pode ser encontrado na temática de 

Habermas? Quais as consequências últimas do seu agir comunicativo? Se a busca do 

entendimento suplanta qualquer busca de conquista do poder estratégico, é porque há 

algo de inaudito não revelado por Habermas. A ideia que proponho neste texto é a de 

que, de certo modo, Habermas não supera a dicotomia espírito x natureza, e por isso não 

leva em conta um sujeito oculto da emancipação: o corpo. Algo que pode ser 

constrangedor, nesse mirar da corporeidade para o agir comunicativo é que, reconhecer 

a busca pelo poder, como um dos interesses do conhecimento, pouco diz acerca do 

porque afinal, os homens buscam o poder. Que tipo de satisfação ou ausência está 

implícita nessa busca? essa questão  só  pode ser enfrentada por uma perspectiva que 

leve em conta o corpo. 

 Na obra publicada no Brasil em 2007, denominada “Entre naturalismo e religião: 

estudos filosóficos”, o teórico herdeiro de Frankfurt vai reforçar a necessidade de uma 

razão destranscendentalizada, passo crucial para a superação da filosofia da consciência, 

rumo ao agir comunicativo: 

 

Tal formulação tem a ver, propriamente, com três pressuposições 

pragmático-formais do agir comunicativo, co-referidas entre si, 

formando aspectos de uma razão dessublimada, incorporada na prática 

comunicativa cotidiana. São elas: a suposição comum de um mundo 

objetivo, a racionalidade que sujeitos agentes se atribuem mutuamente 

e a validade para suas asserções em atos de fala (HABERMAS, 

2007:32).  

 

As questões que Habermas formula apontam para os limites da razão. Ainda que 

não se possa cobrar do autor a relevância que tem o corpo para essa operação, e sem 

hipostasiar a crítica que, longe de desmentir a riqueza do seu raciocínio, aponta para a 

necessidade específica de uma interlocução rica porquanto ciente de seus limites, é 

necessário acompanhar alguns passos desse percurso. 

 “A destranscendentalização leva, de um lado, à inserção de sujeitos socializados 

em contexto do mundo da vida; de outro lado, ao entrecruzamento da cognição com o 

falar e o agir” (HABERMAS, 2007, p.39). Não há, todavia, qualquer menção ao 

contexto imediato de um corpo no mundo, talvez por ser mesmo um tema menor, ou 
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marginal, um refugo, um excedente, dado como óbvio. No entanto, a linguagem se 

apresenta para Habermas como fundante desse contexto pragmático: “A objetividade do 

mundo tem de ser interpretada no sentido de que ela nos é dada como um mundo que é 

idêntico para todos. Ora, o que nos leva à suposição pragmática de um mundo objetivo 

comum é a prática da linguagem” (HABERMAS, 2007, p.40). 

Para Habermas, o ator social se confronta com três mundos: dos objetos, social e 

mundo subjetivo. Ele admite que há uma idealização na teoria do agir comunicativo, em 

parte derivada de Kant, e esta idealização “implica em uma abstração passageira dos 

desvios, das diferenças individuais e dos contextos limitadores” (HABERMAS, 2007, 

p.52). E então sublinha: “Quando tais desvios ultrapassam uma certa margem de 

tolerância passam a ser estorvos da comunicação – podendo levar, em casos extremos, 

ao colapso da própria comunicação” (p.52).  

E mesmo quando o célebre autor se coloca humanamente, não o faz a partir de 

um corpo: “Porquanto nós, seres falíveis e situados no mundo da vida, não possuímos 

outro caminho para nos certificarmos da verdade que não seja o do discurso que é, ao 

mesmo tempo, racional e aberto ao futuro” (HABERMAS, 2007, P.55).  

Aqui Habermas parece ignorar aquilo que Bourdieu (2001) chama de condições 

sociais do discurso, das posições sociais do discurso, das posições socialmente desiguais 

e de um saber pré-reflexivo e pré-temático que opera nossas ações e que está inscrito no 

corpo. Além disso, desconsideraria um conhecimento supra-racional e metadiscursivo 

que os saberes orientais milenarmente evocam, conforme nos deparamos ao estudar o 

yoga. 

Nas Meditações Pascalinas (2001), Pierre Bourdieu assevera: 

 

Aprendemos pelo corpo. A ordem social se inscreve nos corpos por 

meio dessa confrontação permanente, mais ou menos dramática, mas 

que sempre confere um lugar importante à afetividade e, mais ainda, 

às transações afetivas com o ambiente social. É claro, sobretudo após 

os trabalhos de Michel Foucault, poder-se-á pensar na normalização 

exercida pela disciplina das instituições (BOURDIEU, 2001, p. 172).  

 

 

Bourdieu (2001) chama a atenção, porém, para os condicionamentos impostos 

pelas condições materiais de existência, pela violência das estruturas sócio-econômicas 

e os modos de sua reprodução. Portanto, as condições sociais do agir comunicativo 

devem envolver tais contingências, o que nem sempre parece ser levado às últimas 
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consequências pela autoproclamada idealização de Habermas. Não obstante, sua 

insistência em uma racionalidade comunicativa prossegue negligenciando aspectos 

relacionados à existência material (tendo admitido, porém, tal subsunção na sua tese de 

que o mundo sistêmico – político e econômico – tem colonizado o mundo da vida). 

Em sua longa teorização, Habermas parece operar uma espécie de redução 

pragmática, que o afasta de suas fontes primárias de cariz marxiano: “Já que não 

podemos nos livrar do fosso entre a realidade e sua representação, poderemos, para 

todos os fins práticos, superá-lo pragmaticamente por meio de uma passagem, motivada 

racionalmente, do discurso para o agir” (HABERMAS, 2007, p.43). Todavia, o sujeito 

racional ainda assim aparece como abstração. Convocamos aqui Bourdieu (2001), em 

duas passagens intempestivas, para assim testemunhar:  

 

Não existem universais trans-históricos da comunicação, como 

querem Apel ou Habermas; mas existem formas socialmente 

instituídas e garantidas de comunicação, como as que se impõem de 

fato no campo científico, conferindo plena eficácia a mecanismos de 

universalização como os controles mútuos impostos de modo mais 

eficaz pela lógica da concorrência do que todas as exortações à 

“imparcialidade” ou à “neutralidade ética” (BOURDIEU, 2001, p. 

133).  

 

Ou ainda, quando Bourdieu aplica essa crítica ao formalismo escolástico que 

domina o campo acadêmico que ele investiga em suas Meditações Pascalinas: 

 

De que maneira conceder algo distinto de uma adesão decisória e 

quase lúdica a essa espécie de experiência mental tipicamente 

escolástica, tendente nesse aspecto, como por exemplo em Habermas 

(...) a reduzir uma questão de política, aliás bastante irreal, a um 

problema de ética racional: algo como imaginar que possamos 

organizar instituições sociais e econômicas com pessoas das quais 

devemos obter o  assentimento, fazendo de conta que não conhecemos 

nada dos gostos, dos talentos e muito menos dos interesses de ambas 

as partes, nada acerca da posição social que uns e outros vão ocupar 

nem da sociedade na qual irão viver? (BOURDIEU, 2001, p.97).  

 

Sigamos, no entanto, a validar o esforço de Habermas, a despeito dessas 

ressalvas. Ele insiste em afirmar que “a suposição de racionalidade é necessária no trato 

recíproco e cooperativo entre os agentes”. O filósofo admite, porém: “é possível que, 

contra todas as expectativas, o outro não seja capaz de fornecer uma justificativa 
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adequada para suas exteriorizações e ações e que nós não consigamos enxergar nenhum 

argumento que justifique seu comportamento” (HABERMAS, 2007, p.47).  

Em que consiste tal suposição fundante de todo o entendimento? 

 

Tal suposição significa que um sujeito, ao agir intencionalmente, 

encontra-se em condições de apresentar um argumento mais ou menos 

plausível capaz de explicar, em circunstâncias favoráveis por que ele 

(ou eles) agiu desta ou daquela maneira ou por que (ou eles) deixou de 

reagir. Exteriorizações incompreensíveis, curiosas, bizarras ou 

enigmáticas provocam interesse em informação porque elas 

contradizem implicitamente numa suposição inevitável no agir 

comunicativo desencadeando, por isso, irritações (HABERMAS, 

2007, p.46). 

 

 

Surpreende que Habermas conclua seu argumento suscitando o fator inédito até 

então: “irritações”. Seria o máximo que se consiga dizer da esfera emocional que, em 

parte, determina muito do nosso agir no mundo? Claro está que Habermas justifica 

muito bem tal olvidar, que certamente nos faz conceber seres humanos majoritariamente 

racionais e autoconscientes de suas verdades – constituídas intersubjetivamente, 

sobretudo quando faz alusão a generalidade do corpo, sua particularidade que separa os 

indivíduos entre si e em contraste com a “universalidade das estruturas”.  

Habermas permanece assim como nosso interlocutor privilegiado para fazer 

avançar essa discussão, que faz retornar uma concepção de agir comunicativo que passa 

ao largo da questão midiática. Redescobrir o corpo entre falantes em uma situação 

comunicativa é reinserir o dilema das posições sociais, e de suas singularidades e 

contradições, bem como os humores e afetos que condicionam, em parte, nosso 

entendimento e nossa ação. Entretanto, pouco pode ser dito quando se trata de realizar 

uma investigação que aborde o yoga como uma prática educomunicativa nas escolas 

públicas. Aqui um paradigma da corporeidade centrará nosso debate. Certamente, 

algumas abordagens inovadoras como a de corpomídia, apresentada a nós por Christine 

Greiner (2005), não serão tratadas nesse artigo, embora sejam bastante esclarecedoras 

para outros momentos da pesquisa em curso. 

Pergunta-se, entretanto, qual a vantagem explicativa, teórica ou epistemológica 

de ressurgir o corpo, este sujeito ausente das análises? O que a pesquisa social tem a 

ganhar? O que, especificamente, a comunicação e a educação podem receber de bônus 

objetal para suas incursões cognoscentes? 
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Essa apropriação se aproxima do que Csordas afirma: “A corporeidade exige que 

o corpo seja compreendido não como um objeto que é bom para pensar, mas como um 

sujeito que é necessário para ser” (367). Trata-se, portanto, de um campo metodológico 

indeterminado, definido pela experiência perceptiva e pelo modo de presença e 

engajamento no mundo. 

 

Trilha metodológica 

 

Ao lançar mão das referências teóricas aqui convocadas, é preciso levar em 

conta alguns aspectos diferenciais da empreitada: o yoga como prática educomunicativa 

demandará um esforço de compreensão mais exaustivo, visto que não se trata de algo 

dado e imanente ao campo da comunicação. O  yoga pertence a um outro contexto 

cultural e histórico, embora se torne cada vez mais presente na cultura global 

contemporânea, quase uma espécie de zona de conforto cultural: em vários lugares do 

planeta, vamos encontrar academias ou espaços que ofertam o yoga como prática 

espiritual ou mesmo esportiva.  Essa simples constatação nos leva a compreender que o 

yoga tem algo a dizer enquanto objeto de comunicação: sua presença na mídia, as 

imagens a ele vinculadas, sugere que se trata de um fenômeno cultural que se prolifera 

no mundo da comunicação generalizada (Borges, 2015). 

O intuito do projeto era o de responder a seguinte pergunta-guia: como as 

técnicas psicofísicas do yoga poderão contribuir para o “desenvolvimento de 

habilidades e competências” do estudante de ensino fundamental e médio e contribuir 

para uma “cultura de paz” nas escolas públicas da cidade de Juazeiro-BA? O caráter 

educomunicativo implicou em dois momentos:1) na elaboração dos produtos da 

pesquisa – o livro e o documentário – com o propósito de divulgar a experiência das 

oficinas para outras escolas. Aqui a participação dos agentes na elaboração dos produtos 

se deu através de reuniões e consultas com os estudantes, sobretudo os de ensino médio. 

Com a fotografia, percebemos que é possível registrar as transformações provavelmente 

ocorridas nos corpos em termos de performances em movimento. Assim, poderemos 

observar os níveis de atenção plena, os modos de atenção somática, os graus de tensão e 

relaxamento corporais mais ou menos visíveis, dentro de uma escala de personalidade 

autêntica e livre. 
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Começamos na Escola de Tempo Integral e no Centro Territorial de Educação 

Profissional do Sertão do São Francisco (CETEPS) com um período de observação, 

procurando descrever o cenário das aulas das turmas que iríamos comunicar o yoga. A 

nós interessava examinar tudo: desde a luminosidade da sala até a distribuição das 

carteiras no espaço, os graus de atenção e desatenção que os alunos exibiam, a agitação 

que os mesmos portavam, o disciplinar dos corpos e os interditos promovidos pelos 

comandos incisivos da professora. Um olhar agudo permitiria perceber os modos de 

funcionamento e a dinâmica das aulas. As disposições e indisposições dos estudantes, 

crianças e adolescentes, suas ocupações, seus ritmos existenciais.  

No entanto, a noção de modos somáticos de atenção, desenvolvida por Csordas 

em contextos de rituais de cura, possibilitou um olhar mais atento às disposições dos 

agentes. Csordas parte da constatação de que estamos presentes no corpo, mas nem 

sempre damos atenção a ele. Há várias maneiras pelas quais meu corpo me solicita 

atenção, e outros corpos me solicitam atenção. Não apenas atenção ao nosso próprio 

corpo, ou com o nosso corpo, mas esses modos incluem a atenção aos corpos de outros. 

(CSORDAS, 2008) 

Os modos somáticos de atenção são maneiras culturalmente elaboradas de estar 

atento  em ambientes que incluem a presença corporificada de outros. No treino do 

atleta, na prática desportiva, nos estados de meditação, na gravidez, na menopausa, na 

hipocondria, transtornos de somatização, anorexia, bulimia – são modos somáticos de 

atenção que operam. Assim também a empatia, percepção extra-sensorial, os diversos 

estados de sofrimento e de alegria que vivemos no corpo (CSORDAS, 2008).  A 

questão que nos moveu na pesquisa, portanto, era: como desenvolver tal caminho 

metodológico nas práticas de ensino-aprendizagem? 

Conforme o depoimento de uma das professoras que nos acompanhava e que 

consta no documentário que registra as oficinas, “eles começam a ficar diferentes, 

principalmente na quarta-feira, que é o dia da yoga: mais calmos e mais concentrados”. 

Referia-se às crianças de 7 a 10 anos, que principiavam a descobrir o universo do yoga 

através de uma conjunção de exercícios respiratórios e de posturas psicofísicas que 

redundavam em alinhamento psíquico e sensibilização motora. Os movimentos que 

começaram um tanto frenéticos e desajeitados, foram, aos poucos, incorporando noções 

de simetria e equilíbrio, e entre risos e silêncios, as crianças aprendiam brincando. 
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Exploravam movimentos de animais como macacos e cobras, mas também reproduziam 

sensações de astros e montanhas e árvores. 

Essa experiência possibilitou compreender a importância do paradigma da 

corporeidade para “desenferrujar” as juntas teóricas que acreditam sobrevoar o 

momento in acto e garantir um lugar teórico e distante do mundo da vida que ali se 

manifestava. Para além dos indicadores de qualidade do aprendizado que o experimento 

pretendia colher, era necessário auscultar o fenômeno a partir do próprio corpo em 

interação com outros corpos. 

Em um dos momentos das aulas de yoga, foi sugerido que as crianças 

desenhassem ou escrevessem o que sentiam que era o yoga. Registramos nossas 

impressões em nosso blog, mas o que parecia muito claro para nós era a possibilidade 

de demonstrar o entendimento das crianças acerca do que “estavam fazendo” nas aulas 

de yoga.  

 

A palavra Paz em quase todos os desenhos revela que não se trata para 

eles de mera brincadeira ou mera ginástica. Eles entenderam que não se 

trata da costumeira divisão cultural mente/corpo. E que as posturas do 

Yoga expressam estados de consciência. Árvores e sóis interagindo com 

seres humanos apontam para um Yoga integrativo com a natureza, em 

que prevalece o aforisma de Tagore, filósofo e poeta indiano que 

escreve, em certo momento de sua obra: "o Yoga nos faz recordar o 

grau de parentesco que temos com todos os seres do planeta." Quando 

imitamos uma árvore, queremos aprender com ela a sua altivez e 

firmeza, queremos aprender sua estabilidade. Queremos, sobretudo, 

aprender a nos enraizar na terra e a subir em direção à luz. Mas também 

fazemos um pássaro nas aulas e depois esse pássaro vai se 

metamorfoseando em gato, cachorro, leão, tartaruga, peixe. (BORGES, 

2017, p.45) 

 

Povoar o mundo da educação com modos de atenção diversificados, mais 

harmoniosos, mais lúcidos, mais empáticos com os outros, “sentir o que o outro sente” – 

afinar-se com o outro para uma ação conjunta, são modos de aprendizagem que nos 

põem em alerta quanto a nossa própria maneira de aprender e ensinar, e portanto, de 

agir no mundo com os outros. É do corpo que podemos realizar o grito insurgente que 

os rumos da educação emancipatória, plena de uma razão comunicativa que realiza os 

saberes corporais, nos convida a realizar.  
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Conclusões ou pistas de um novo começo 

 

Até esse momento da pesquisa, a reflexão teórica parte da fundação de um agir 

comunicativo em Habermas, se enriquece das ponderações contextualizantes de Pierre 

Bourdieu e aponta para outras correntes menos consideradas pelo programa básico das 

teorias da comunicação, forçando mesmo as amarras em torno de definições fechadas de 

emissor e receptor, canal, código e território. 

As experimentações a partir do yoga nas escolas apontam também para a 

indissociabilidade do binômio estrutura x agente e encontra nos achados de certa 

antropologia da comunicação, um horizonte de indeterminação que se dá nas 

potencialidades do corpo. Receptor interativo ou sujeito expressivo e crítico, empático 

ou indiferente, o corpo se revela como um território político em vias de ser redescoberto 

com mais acuidade.  A noção de modos somáticos de atenção é profícua em tal ênfase. 

A recente obra de Judith Butler, “Corpos em Aliança e a política das ruas” (2018) é uma 

indicação importante para sinalizar essa emergência. Através do conceito de 

performatividade, Butler explora a dimensão política do corpo, ou a dimensão corporal 

da política, face às suas aparições em contextos de luta, procurando compreender “as 

funções expressivas e significantes das formas improvisadas de assembléias públicas” 

(BUTLER, 2018,p.28) 

Em tempos de dissolvência das conquistas duramente conquistadas por corpos 

que nos antecederam nesse cenário brasileiro, é preciso reencontrar as forças de uma 

resistência crítica e criativa no território existencial da política de nossos dias. Um yoga 

educomunicativo, tal como agora se apresenta, em seu caráter mesmo de 

indeterminação e possibilidade, na medida em que aposta na ampliação dos movimentos 

do corpo e na sua capacidade incessante de re-significação, poderá ser um importante 

campo expressivo de aprendizagem e ação. 
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