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Promover a discussão sobre a corporeidade e a Educação. Analisar os aspectos relacionados aos corpos na
sala de aula e os impactos sociais advindos das posturas profissionais adotadas. Sensibilizar o discente da
licenciatura quanto a repercussão de seu trabalho no público alvo. Pesquisar, junto à comunidade, a
influência dos paradigmas sobre a corporeidade têm nas escolhas individuais de conduta considerada
correta. Estudar as anatomias emergentes. Problematizar a questão do mal estar docente.

A corporeidade e a constituição do sujeito homem na contemporaneidade mediante a influência dos
paradigmas pedagógico, sociopolítico, antropológico, cartesiano e sistêmico. Vivência e reflexão das
dimensões da corporeidade: sensibilidade, motricidade, emoção, consciência, respiração, expansão e
autorregulação. O corpo na sala de aula: reflexos, cuidados e intervenções possíveis. Aspectos sociais da
corporeidade e a vida pós-moderna. Dinâmicas de conscientização corporal.

- Corporeidade:
Conceito de corporeidade e sua influência nos trabalhos educacionais.
- Os Paradigmas Educacionais e a Corporeidade:
Paradigma pedagógico e paradigma sociopolítico.
Paradigmas antropológicos e suas divergências com o paradigma educacional.
Paradigma cartesiano X paradigma sistêmico.
- O Corpo na Sala de Aula:
Discute como o corpo é visto, percebido e tratado na sala de aula.
Aspectos dominadores na relação de controle do comportamento do aluno por meio da limitação do
movimento.
Visão Foucaultiana sobre o processo de docilização dos corpos.
Dimensão espacial da sala de aula e seus mobiliários para controle dos corpos dos alunos.
- Anatomias Emergentes:
Análise do registro de história na anatomia corporal.
Pedagogias do corpo no limiar do século XXI.
Transformações do corpo para satisfação pessoal e adequação ao socialmente aceito e determinado.
Respiração e autoregulação.
Vulgarização dos corpos. Influência da mídia e determinantes sociais na definição dos corpos em
desenvolvimento.
- O Corpo do Professor:
Corporeidade do docente.
A Síndrome de Bournalt (mal estar docente).
Profilaxia para o mal estar docente.
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