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RESUMO 

Podemos considerar que alguns paradigmas relacionados ao corpo, vêm sendo          
transformados, recriados e potencializados no contexto da sociedade atual. Por meio           
dessas mudanças, a educação passa a ser entendida como um processo que ocorre             
não somente na instituição escolar, mas que também pode ocorrer nos mais            
variados espaços e a qualquer tempo, pois educamos e somos educados dentro e             
fora da escola, na vida cotidiana. Por acreditar que no campo da Educação Física os               
espaços educativos são múltiplos, no que diz respeito ao trabalho do educador,            
especialmente quando pensamos em corpo, o processo de ensino/aprendizagem se          
constitui a partir da concepção que esse docente tem, da intencionalidade           
pedagógica e da relação entre professor/a – aluno/a, criando possibilidades de           
diálogos e trocas de conhecimentos. Diante das reflexões apontadas, a presente           
pesquisa se propõe a investigar, analisar e discutir, as concepções de corpo de             
docentes atuantes em diferentes espaços educativos no campo da Educação Física,           
reafirmando a importância de um processo de formação que possibilite ampliar e            
ressignificar as concepções dos corpos. Esta pesquisa se configura em uma           
abordagem qualitativa. O percurso metodológico escolhido foi o de entrevistar e           
ouvir alguns docentes atuantes no campo da Educação Física, buscando contribuir           
para a ampliação da concepção de corpo, acreditando que o docente deve respeitar             
as especificidades de seus alunos e trabalhar com a proposta de potencializar a             
formação de cidadãos críticos e ativos, para que possam transformar e lutar por uma              
sociedade mais justa e com menos desigualdades. 
 

 

Palavras Chave: Corpo; Concepções; Educação Física. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade que padroniza e cria estereótipos corporais,          

ditando regras em que devemos nos encaixar para que sejamos socialmente           

aceitos. Com isso, me apoio nos estudos de Cupolillo (2011), para dizer que no              

campo da Educação Física, diversas pesquisas têm se debruçado sobre a temática            

corpo, a fim de problematizar e contextualizar, por meio dos aspectos da            

antropologia, da sociologia e da biologia, as compreensões acerca dos processos de            

constituição e de significação dos corpos. 

Este estudo busca tensionar as concepções de corpo no campo da Educação            

Física e também, problematizar os paradigmas hegemônicos construídos        

socialmente. A partir das minhas vivências durante a graduação, pude me aproximar            

do tema em questão, o que me levou a querer aprofundar meus estudos sobre esta               

temática. 

Na tentativa de dialogar e refletir a respeito da questão problema deste estudo,             

no primeiro capítulo abordo, sem pretensões de aprofundamento histórico, como se           

consolidaram as marcas acerca das concepções de corpo na Educação Física que            

está posta pelo senso comum de forma hegemônica. Enfatizo que estas marcas            

continuam influenciando significativamente e trago reflexões com base em autores          

de concepções críticas, para dialogar sobre uma visão ampliada de corpo, no campo             

da Educação Física. 

No segundo capítulo, para dar início às reflexões sobre uma visão de corpo             

contra hegemônica, vejo a necessidade de dialogar com autores da Antropologia,           

Filosofia e Sociologia a fim de ampliar as noções sobre corpo.  

Posteriormente, em meu terceiro e último capítulo, por meio das narrativas das            

entrevistas com docentes e das reflexões sobre as minhas vivências, trago situações            

que contribuem para pensar sobre a questão principal que permeia este trabalho            

monográfico. 

Por isto, para problematizar estas visões dicotômicas que circulam no senso           

comum, primeiramente, precisamos romper com o que nos é colocado como           

“natural”, ao pensarmos em estereótipos corporais. Não podemos tratar o corpo           



 
 

como algo “natural”, pois ele não obedece somente às leis de sua fisiologia, mas              

também é marcado por inúmeras práticas históricas e sociais que o constroem e o              

destroem simultaneamente. 

A partir destas questões, busco apontar reflexões e possíveis caminhos para           

uma formação docente, que dê conta de discutir e problematizar questões           

relacionada ao corpo de forma crítica e ampliada. 

Por fim, aponto conclusões provisórias, visto que este trabalho pode contribuir           

para que outros autores se debrucem e reflitam acerca da temática desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Darei início a esta justificativa, relembrando minhas vivências e experiências na           

Educação Física, apontando como estas influenciaram na minha escolha por seguir           

os caminhos da docência. 

Na infância, fui uma criança muito interessada pela dança e pelos esportes. Por             

volta dos dez anos de idade, comecei a frequentar aulas de dança na escola, nas               

ditas disciplinas “extraclasse”. Já durante as aulas de Educação Física, gostava de            

jogar handebol, chegando a ser atleta dos times das escolas em que estudei. Ao              

chegar no Ensino Médio, recebi uma bolsa de estudos para dar aulas de dança na               

escola. E então, foi nesta fase que começou a surgir a vontade de ser professora. 

O tempo foi passando e a hora de escolher a profissão chegou. Por isso, no               

segundo semestre de 2014, decidi ingressar no curso de Licenciatura em Educação            

Física, na Universidade Federal Fluminense e hoje estou aqui, concluindo a primeira            

etapa da minha formação como docente. 

Olhando minha trajetória na graduação, percebo que minhas visões sobre o           

corpo na Educação Física, tornaram-se inquietações. No decorrer do curso, foram           

apresentados alguns autores e através da leitura comecei a desconstruir o que foi             

criado pelo senso comum ao longo da minha vida. Além das disciplinas do curso e               

as diversas possibilidades de aprendizagem dentro da universidade, destaco minha          

participação como monitora da disciplina Corpo no Mundo. Este projeto me fez            

perceber a importância de investigar e problematizar, a compreensão dos processos           

de significação dos corpos.  

Em determinado momento, durante essa minha trajetória, também me         

aproximei do trabalho com a dança no espaço de uma academia. A experiência             

neste espaço educativo evidenciou outra forma de lidar com os corpos dos alunos,             

me provocando ainda mais a querer desconstruir noções estereotipadas de corpo. 

A sociedade em que vivemos, cria e padroniza estereótipos corporais, ditando           

regras em que devemos nos encaixar para que sejamos socialmente aceitos. Neste            

processo de formação inicial, aprendi que o corpo/sujeito deve ser entendido e            

respeitado de acordo com suas individualidades e nós enquanto educadores,          



 
 

precisamos refletir sobre que corpos estamos ajudando a produzir e com que tipos             

de corpos estamos comprometidos, especialmente nas aulas de Educação Física. 

Por isso, é preciso problematizar as visões dicotômicas que circulam no senso            

comum, a fim de romper com o que é colocado pela sociedade como “natural”, ao               

pensarmos em estereótipos corporais. É fundamental que o docente tenha uma           

visão que possibilite analisar criticamente as representações hegemônicas, e         

principalmente que possa desenvolver a capacidade de compreensão da         

multiplicidade de questões que envolvem as reflexões acerca do corpo na Educação            

Física. 

A concepção de corpo é construída ao longo do tempo, da história e com os               

avanços da ciência e da tecnologia, algumas visões de corpo foram marcadas e             

influenciadas por modelos padrões impostos pela sociedade. Em virtude disto, qual           

seria a importância de se pensar sobre o corpo na Educação Física, em seus              

diversos espaços educativos? Será que as concepções de corpo dos docentes           

divergem em diferentes espaços? Estes e mais alguns questionamentos nos          

convidam a refletir. Ao trabalhar em uma academia, seria necessário compreender o            

corpo de meus alunos em sua totalidade ou apenas devo ajudá-lo a atingir o objetivo               

de ganhar massa muscular? E se trabalho como treinador de ginástica rítmica, devo             

levar em consideração a história de vida da atleta ou apenas quero que ela dê saltos                

com perfeição? E o corpo na escola, seria o único a ser educado?Ou seria              

necessário não educá-lo no sentido de romper as amarras que o aprisionam? 

Com base nos questionamentos acima, podemos considerar que, no campo da           

Educação Física, alguns paradigmas vêm sendo transformados, recriados e         

potencializados no contexto da sociedade atual.Por meio dessas mudanças, a          

educação passa a ser entendida como um processo que não passa unicamente pelo             

que apreendemos na instituição escolar que pode ocorrer nos mais variados           

espaços e a qualquer tempo.Educamos e somos educados dentro e fora da escola,             

na vida cotidiana.  

Considerando que os espaços educativos são múltiplos e no que diz respeito            

ao trabalho do educador no campo da Educação Física,especialmente quando          

pensamos em corpo,o processo de ensino/aprendizagem se constitui a partir da           

concepção que esse docente tem, da intencionalidade pedagógica e da relação           



 
 

entre professor/a-aluno/a, criando possibilidades de diálogos e trocas de         

conhecimentos. 

Portanto, baseado nas reflexões levantadas,acredito que este estudo possui         

relevância ao se propor a investigar, analisar e discutir, as concepções de corpo de              

docentes atuantes de alguns espaços educativos,no campo da Educação Física.          

Com isso, reafirmamos a importância de um processo de formação que possibilite            

ampliar as concepções do corpo, acreditando que o docente deve trabalhar com a             

proposta potencializar a formação de cidadãos, para que então possam opinar, criar,            

desenvolver, participar, transformare cooperar no contexto político e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa se desenha a partir das minhas vivências como estudante na            

graduação. Uso Larrosa (2002), para dizer que compreendo essas vivências como           

experiências que me marcaram e me transformaram como sujeito,durante esse          

processo de formação inicial. 

Coloco esse trabalho no campo das Ciências Sociais e Humanas, na lógica            

qualitativa que, segundo Minayo (2000), se preocupa com um nível de realidade que             

não pode ser quantificado. Isto é,  

a pesquisa qualitativa vai trabalhar com um universo de significados,          

motivos, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais          

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser            

reduzidos à operacionalização de variáveis (p.21 e 22). 

O percurso metodológico escolhido foi o de entrevistar e ouvir alguns docentes            

atuantes no campo da Educação Física.Logo, este caminho coloca a minha questão            

central de estudo, em diálogo com os sujeitos desta pesquisa, a partir de uma              

experiência compartilhada, ou seja, o sujeito pesquisador e os sujeitos participantes           

da pesquisa são autores do mesmo processo. 

Portanto, os docentes entrevistados nesta pesquisa não são meros         

informantes, bem como, no recorte dessas falas não há neutralidade, tampouco           

verdades absolutas. Por isso, vejo essa escolha como uma forma de compreender a             

ciência que se afasta do paradigma positivista. Sendo assim, Santos (2010) afirma: 

A ciência social será sempre uma ciência subjetiva e não objetiva como as             

ciências naturais; tem de compreender os fenómenos sociais a partir das           

atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas ações, para             

o que é necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios           

epistemológicos diferentes dos correntes nas ciências naturais, métodos        

qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um           

conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um         

conhecimento objetivo, explicativo e nomotético (p. 38 e 39). 



 
 

Para a conversa com esses docentes, a proposta foi de uma entrevista aberta             

com uma questão norteadora, que aproxima esses sujeitos dos interesses desse           

estudo e, tem como intenção ouvi-los, o que proporciona possibilidades de escutas            

receptivas e ativas com essas narrativas (CAPUTO, 2006). O uso da entrevista é um              

dos meios de recolha de dados utilizados na investigação qualitativa. 

Com essas falas fui trazendo à tona pontos que foram ganhando destaque e se              

evidenciando nesses discursos, e que permitiram colocar-me em diálogo com os           

referenciais teóricos dessa pesquisa, bem como, fazer uma reflexão que          

entrelaçasse as minhas vivências como sujeito da pesquisa, as minhas questões           

como pesquisadora e outras tantas situações relevantes que apareceram ao longo           

desse processo trazidas pelas experiências dos entrevistados. 

Para análise desta pesquisa, foram entrevistados 03 (três) professores de          

Educação Física atuantes no município de Niterói, sendo 02 (dois) do sexo feminino             

e 01 (um) do sexo masculino, com faixa-etária entre 30 e 45 anos. 

A entrevista foi realizada junto aos professores após o horário das aulas, com a              

presença somente do entrevistador e do entrevistado. A mesma foi registrada           

através do uso de um gravador de celular. Os entrevistados concordaram com o             

sigilo absoluto dos dados e foram classificados em: entrevistado 1, entrevistado 2,            

entrevistado 3.  

Sendo assim, os discursos se estabeleceram a partir do objetivo desta           

pesquisa e das concepções e significados de corpo dos docentes entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO FÍSICA E CORPO: UM BREVE HISTÓRICO DO           

SENSO COMUM À CONCEPÇÃO CRÍTICA-REFLEXIVA  

 

Sem pretensões de me aprofundar na complexidade histórica da Educação          

Física, busco neste primeiro capítulo, mostrar como se consolidaram as visões           

hegemônicas sobre o corpo, no campo da Educação Física, postas pelo senso            

comum e que, ainda hoje se fazem presentes. A partir desse contexto, darei início às               

reflexões sobre o corpo de forma ampliada, através de uma concepção crítica da             

Educação Física, dialogando com alguns autores da área. 

 

1.1 O corpo na Educação Física a partir do senso comum 

 

Para iniciarmos esta discussão, faz-se necessário compreender o que é, e           

sobretudo,como vem se constituindo a nossa compreensão acerca desse campo de           

conhecimentos. 

Podemos dizer que a Educação Física vem sendo entendida pelo senso           

comum, como prática reprodutiva de técnicas e gestos motores. Porém, para além            

dessa definição, “a Educação Física é um processo de construção histórica           

contingente e sujeito às lutas por hegemonia” (BRACHT, 2003, p. 15). 

Estes pensamentos não surgiram por acaso, há um contexto histórico-social,          

político-econômico que estão relacionados às necessidades emergentes de cada         

tempo,o que contribuiu para que a Educação Física fosse encarada desta forma. 

A constituição da Educação Física, nos séculos XVIII e XIX, foi fortemente            

influenciada pela medicina e pela instituição militar, desencadeando uma concepção          

higienista, que se originou na Europa e reinou hegemonicamente por mais de 40             

anos. 

O caráter higienista esteve presente desde os primeiros momentos da          

Educação Física no Brasil, trazendo consigo as mudanças na política de saúde            

implementadas no século XVIII na Europa. Para Ghiraldelli Jr. (1988), “o           

desenvolvimento da Educação Física higienista estava ligado às preocupações das          

elites com os problemas advindos da crescente industrialização do período final do            

Império e de toda a Primeira República”. 



 
 

A medicina higienista difundia os princípios da ideologia nacionalista, que seria           

a reprodução de corpos sadios, homens e mulheres saudáveis, capazes de defender            

e construir a Pátria. E a Educação Física deveria"transformar homens e mulheres            

em reprodutores e guardiões de proles e raças puras" (CASTELLANI FILHO, 1988,           

p.44). Deste modo, as mulheres deveriam ser resistentes e capazes de gerar filhos            

saudáveis, e os homens, fortes e corajosos, dispostos a lutar e defender a sua              

nação.   

Neste período, o corpo é alvo de estudos, fundamentalmente das ciências           

biológicas. O corpo então passa a ser igualado a uma estrutura mecânica. “A ciência              

fornece os elementos que permitirão um controle eficiente sobre o corpo e um             

aumento de sua eficiência mecânica” (BRACHT, 1999). Os médicos tornaram-se          

figuras centrais, pois cuidavam não somente do corpo individual, mas também do            

corpo social. Por este motivo, propuseram diversas intervenções privadas e públicas           

direcionadas ao trato com o corpo, dentre elas a preocupação com a educação dos              

indivíduos, uma educação higiênica e corporal. 

Dentro deste contexto, a escola passou a ser entendida como um espaço            

privilegiado para atuar tanto na instrução de crianças e jovens, como ainda na             

interiorização de hábitos e valores. Isto é, uma escola capaz de preparar os             

indivíduos moral e fisicamente tendo por base a educação do corpo. Sendo assim, 

 
a escola delimitava espaços, servindo-se de símbolos e códigos, afirmando          

o que pode ou não pode ser feito. A instituição escolar desde sua             

arquitetura e sua organização espacial, é expressão material da ideia de           

educação do corpo e da constituição de um projeto político de ordem. No             

espaço escolar, gestos, sentidos também são incorporados. Tornam-se        

parte dos corpos (SOARES, 2001, p. 113). 

 

Ainda apoiada nos pensamentos da autora acima citada, desde sua          

denominação inicial chamada de Ginástica, que hoje é conhecida como Educação           

Física, afirma, no século XIX, um discurso e prática que revelam como modelo um              

conjunto de preceitos e normas para se viver bem. A ela se atribuiu a capacidade de                

potencializar a utilidade das ações, de educar efetivamente o corpo. E seu caráter             

científico contribuiu para a diferenciação buscada em sua aplicação nos meios           



 
 

militares e civis. Estas influências fizeram parte do início da história da Educação             

Física nas escolas, além destas, temos também, as marcas deixadas pelo segmento            

militarista.  

As concepções desta influência vão ao encontro dos ideais higienistas que,           

segundo Ghiraldelli Jr. (1988), “a Educação Física escolar militarista, foi          

supostamente delineada nas escolas a partir do modelo de práticas corporais           

denominado de Educação Física higienista desenvolvido em meados da terceira          

década do século XX”. 

Seus objetivos eram similares e ambas as concepções pretendiam o          

desenvolvimento de uma sociedade produtiva, organizada e segura, constituída por          

indivíduos fortes e saudáveis. Nesse sentido, valorizavam a vitalidade, heroísmo e           

disciplina.  Nesta ótica, a Educação Física, 

 

[...] visa impor a toda a sociedade padrões de comportamento          

estereotipados, frutos da conduta disciplinar própria ao regime de caserna.          

É óbvio que a Educação Física Militarista, como a Educação Física           

Higienista, também está seriamente preocupada com a saúde individual e          

com a saúde pública. Todavia, o objetivo fundamental da Educação Física           

Militarista é a obtenção de uma juventude capaz de suportar o combate, a             

luta, a guerra. Para tal concepção, a Educação Física deve ser           

suficientemente rígida para “elevar a Nação” à condição de “servidora e           

defensora” da Pátria. (GHIRALDELLI JR, 1991, p. 18) 

 

A Educação Física militarista perdeu o seu espaço, em 1945, com o fim da II               

Guerra Mundial, e então, ao final da década de 1970, com o declínio da ditadura               

militar, surgiram novas discussões no campo da educação e da educação física.  

Tais discussões promoveram o que chamamos de “crise” da Educação Física.           

Essa “crise” impulsionou pesquisadores da área a discutir e problematizar questões           

relacionadas a identidade da Educação Física, o movimento humano como objeto de            

estudo, e não mais como algo biológico, mecânico, mas sim como um fenômeno             

histórico-cultural.  

 



 
 

1.2 Reflexões sobre o corpo a partir de uma concepção crítica da Educação             

Física 

 

Ao final dos anos 80 e início dos anos 90, surgem novas ideias, reflexões e               

propostas metodológicas na Educação Física. Esse processo tem início,  

a partir do momento em que se iniciaram os cursos de pós-graduação na             

área, os primeiros brasileiros doutorados no exterior retornaram ao país e           

vários professores de Educação Física passaram a procurar qualificação         

acadêmica em outras áreas, sobretudo das ciências humanas, começaram         

a haver mais explicações científicas para um fenômeno que parecia não ser            

somente de natureza biológica. (DAOLIO, 1997, p.11) 

Inicia-se, portanto, um forte movimento de crítica à chamada pedagogia          

tradicional da Educação Física, diante de novas concepções e abordagens que a            

consideram como prática social. 

Neste período, o autor Vitor Marinho surge com a obra“O que é Educação             

Física?” (1993), apontando que o trabalho da Educação Física, reflete na maioria            

das vezes, atitudes formalizadas e mecanizadas. Nesta mesma época, surge um           

movimento renovador na Educação Física, que vai se constituir como uma           

importante tendência, chamada de Educação Física Crítico-Superadora. Segundo o         

Coletivo de Autores (1992),  

Os movimentos renovadores da educação física do qual faz parte o           

movimento dito "humanista" na pedagogia, se caracterizam pela presença         

de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade, valor,           

tendo como fundamento os limites e interesses do homem (p. 38). 

Com base nas propostas pedagógicas progressistas, a Educação Física         

passou por grandes desafios, como o de romper com o tradicionalismo e de assumir              

um papel educacional, que vai além da reprodução de movimentos, proporcionando           

aos indivíduos uma apropriação da cultura corporal de forma crítica-reflexiva. Outro           

desafio em questão, foi de fazer uma leitura ampliada das questões relacionadas ao             

corpo.  



 
 

Diante dos desafios e na busca por explicações para o entendimento de corpo,             

estudiosos da área passam a fundamentar suas pesquisas nas ciências humanas.           

Isto fica evidenciado em algumas produções nesta época, como as de João Paulo S.              

Medina que escreveu o livro A educação física cuida do corpo... e “mente”, publicado              

em 1983. No mesmo período, precisamente em 1985, Heloisa Bruhns organizou           

uma coletânea de textos que constituíram o livro Conversando sobre o corpo, nos             

quais participaram Rubem Alves, Suely Kofes, Lino Castellani Filho, entre outros           

autores.  

Na década de 1990 somaram-se a esses, outras produções relativas ao corpo            

como o livro Da cultura do corpo de Jocimar Daolio (1994) e, especialmente, os              

estudos de Carmen Lúcia Soares, publicados na forma de livro: Educação Física:            

raízes europeias e Brasil (1994) e Imagens da Educação no Corpo (1998) que se              

tornaram referência nos escritos científicos da educação física.  

Nos congressos de Educação Física, o debate em torno deste tema também            

tem se intensificado, como no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte           

(CONBRACE), evento de grande importância na área, há um Grupo de Trabalho            

Temático (GTT) que se dedica a discutir os estudos e pesquisas desenvolvidos            

sobre “Corpo e Cultura”. 

Essas produções tornaram-se referência nos cursos de formação de         

professores, nos grupos de estudo e fundamentam os documentos oficiais como os            

parâmetros curriculares e as diretrizes pedagógicas no Brasil. Entretanto, é preciso           

entender: quais os fundamentos teóricos que subsidiam as concepções de corpo na            

Educação Física? E, também, analisar: será que estes estudos apontam para a            

possibilidade de uma superação da dicotomia corpo/mente? 

A partir disso, é muito importante que a escola e a Educação Física atuem no               

sentido de pensar o corpo dos/as alunos/as como corpos-sujeitos, participantes,          

ativos e conscientes no processo de ensino-aprendizagem. E que numa relação           

dinâmica do ensinar e aprender, professores/as e alunos/as possam juntos          

questionar, problematizar e transformar a sociedade vigente. 



 
 

Portanto, a partir dessa breve perspectiva histórica, do diálogo com os autores            

da área e das minhas experiências ao longo do processo de formação inicial,             

procuro pautar este trabalho numa concepção crítica de Educação Física, que se            

distancia do senso comum, buscando compreender o corpo numa visão mais           

ampliada e contra hegemônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II – PROCESSOS DE RESSIGNIFICAÇÃO DO CORPO NA         

CONTEMPORANEIDADE 

 

As concepções de corpo vêm sendo constituídas ao longo do tempo e da             

história.E através de alguns pensamentos da Educação Física atrelados à filosofia, a            

antropologia e a sociologia, emergiu o desejo de ressignificar o corpo.  

Ao pensar o corpo, às vezes caímos no erro de encará-lo somente como um              

corpo biológico. Porém, a partir de algumas leituras sobre a temática, podemos            

compreender que o corpo é algo muito maior que um conjunto de ossos, músculos e               

articulações. Segundo Daolio (2001, p.31),“Além do aspecto biológico que o corpo           

evidentemente possui e que deve ser digno de estudo pela área, importa também o              

caráter cultural expresso pelo corpo e que identifica o homem no seio de uma dada               

sociedade”. 

Para reforçar esta ideia, Kofes (1985) aponta que “o corpo é expressão da             

cultura, portanto, cada cultura vai se expressar por meio de diferentes corpos,            

porque se expressa diferentemente como cultura”. E os indivíduos, por meio de seus             

corpos, vão se apropriando de valores, normas e costumes, através do processo de             

incorporação. Assim sendo, o corpo é então, uma construção social, cultural e            

histórica.  

Ampliando-se a noção de corpo, necessitamos questionar, primeiramente, as         

dicotomias existentes na sociedade, como sujeito/objeto, bem como a separação          

corpo/mente. Precisamos compreender que corpo-mente e sujeito-objeto, não se         

opõem, pelo contrário, são pares correlacionados. Faz-se necessário sucumbir estas          

dicotomias, para que então sejamos capazes de produzir novas visões sobre o            

corpo. 

Buscando romper com as dicotomias citadas acima e dialogando com Michel           

Serres(2001, p. 20) podemos observar que o autor aponta a existência do corpo e da               

alma, de forma não dicotômica, mas, sim, como indissociáveis. Isto é,“alma e corpo             

não se separam, mas se misturam, inextricavelmente, mesmo na pele. Assim dois            

corpos misturados não formam um sujeito separado de um objeto”. 



 
 

Serres também nos convida a pensar sobre o corpo como templo do saber.             

Sendo assim, “o corpo é suporte da intuição, da memória, do saber, do trabalho e,               

sobretudo da invenção” (2004, p. 36). Com isso, entendemos que todo           

conhecimento apreendido está, então,incorporado em nós.  

Pensar o corpo com as análises oferecidas pelas obras de Michel Serres, nos             

permite problematizar algumas compreensões formadas ao longo da Modernidade.         

Segundo Najmanovich (2001):  

 
[...] O “corpo da modernidade” é um corpo físico mensurável e estereotipado            

dentro de um eixo de coordenadas. À imagem e semelhança do espaço, se             

torna abstrato e mensurável. Do ser criatura de Deus em passagem para a             

vida eterna, passa a uma substância material no espaço infinito regido por            

leis da natureza imutáveis e eternas (p.18). 

 

Desde a modernidade, as visões de corpo vêm sendo influenciadas e           

marcadas pelos avanços da ciência e da tecnologia. E hoje, vivemos em uma             

sociedade que busca cada vez mais um corpo semelhante à uma máquina, tanto na              

sua estruturação quanto no seu funcionamento.Com isto, “a fixação no corpo e pelo             

corpo apresenta-se como ato quase desesperado de posse de algo em que é             

possível transformar-se, não importando muito as condições para a realização da           

transformação” (SOARES, 2001, p.121). 

O culto ao corpo que hoje vivenciamos, teve seu início no final do século XVIII               

e se intensificou no século XIX. Atualmente vivemos em uma sociedade que exclui,             

inferioriza e oculta determinados corpos em detrimento de outros. Esta mesma           

sociedade é quem cria modelos/padrões de corpo desejáveis e aceitáveis. Não é à             

toa que o corpo jovem, produtivo, belo e saudável se tornou um ideal perseguido por               

inúmeros homens e mulheres. 

Podemos dizer que a Educação Física tem contribuído para reforçar esses           

estereótipos corporais criados na sociedade do século XXI. O corpo vem sendo            

classificado, analisado e educado de maneira a torná-lo útil e produtivo, em nome da              

saúde e do bem-estar dos indivíduos.Com isso,  



 
 

a cultura de nosso tempo e a ciência por ela produzida e que também a               

produz, ao responsabilizar o indivíduo pelos cuidados de si, enfatiza, a todo            

o momento, que somos o resultado de nossas opções. O que significa dizer             

que somos os responsáveis por nós mesmos, pelo nosso corpo, pela saúde            

e pela beleza que temos ou deixamos de ter (GOELLNER, 2003, p.39). 

 

Podemos enxergar uma ênfase na aparência física, reforçado por imagens          

visuais como um dos elementos que impulsionam a sociedade de consumo, onde o             

corpo é tomado pela ambiguidade liberdade/aprisionamento. Ou seja, uma falsa          

liberdade é ofertada ao homem, dando-lhe oportunidade de escolher e conduzir suas            

ações diante das imposições implícitas que se colocam frente à necessidade de ser             

magro, ter saúde, ser jovem, expor feminilidade/virilidade.  

A vasta maioria das imagens impostas pela mídia, são aquelas usadas para            

vender mercadorias, isto é, ela apresenta os ideais de corpos, como algo que             

deveria ser atingido, atrelando corpo ideal à busca pela felicidade. O autor David Le              

Breton (2009, p. 84) nos convida a pensar sobre isso, quando afirma que “o corpo               

vinculado à meta de cuidado de si, como uma máquina, confere a si mesmo o               

estatuto de significante de status social, visto que a centralidade de interesse nesse             

corpo não é de modo algum espontânea e livre, é a resposta a imperativos sociais”. 

O esforço contínuo é para fazer do corpo uma máquina, remodelado e            

reorganizado. A partir disso, criam-se mecanismos de controle para aperfeiçoar o           

seu funcionamento, onde a busca é pelo corpo perfeito, ainda que essa perfeição             

seja inalcançável.  

Esse quadro que o autor afirma, se estrutura a partir do que ele chama de               

“extremo contemporâneo”. Que são inscrições que provocam, na nossa sociedade, a           

construção de um imaginário social cujo desejo é de um futuro no qual se possa               

eliminar as degradações do corpo no presente (LE BRETON, 2001).E então,o corpo            

se reforma e ao mesmo tempo se camufla, apagando suas marcas, seus valores             

simbólicos sociais e culturais.  

Portanto, “pensar o corpo é uma forma de pensar o mundo em suas redes de               

relações sociais” (CUPOLILLO,2011). Essa ideia me permite dialogar com Le Breton           

(2009, p.24),que afirma que “o corpo é um tecido social constituído por uma trama              



 
 

dinâmica de circularidades simbólicas que se escrevem nele por situações pessoais           

e por relações coletivas. O corpo aqui é lugar e tempo no qual o mundo se torna                 

homem”.  

Sendo assim, compreendo que as tensões relacionadas às constituições e          

ressignificações dos corpos, que se localizam como foco desta pesquisa, não se            

encerram por aqui, pois é necessário sempre renovar os debates acerca desta            

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III – ENTREVISTAS COM OS DOCENTES: POSSIBILIDADES DE         

DIÁLOGO A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DE CORPO IDENTIFICADAS 

 

Diante do que venho apontando nos capítulos anteriores, proponho neste          

último capítulo, dialogar acerca das concepções e significados dos corpos, a partir            

das entrevistas feitas com docentes, especificamente, de como estes trabalham e           

problematizam a temática em sua atuação profissional. Trago para este diálogo,           

algumas de minhas vivências ao longo do processo de formação acadêmica, com            

costura nas referências. A partir disso, busco apontar reflexões e possíveis           

caminhos para se pensar os corpos numa perspectiva crítica e ampliada, no            

contexto da Educação Física. 

A partir dos múltiplos espaços nos quais tive a oportunidade de educar e ser              

educada pude vivenciar situações que me fizeram refletir acerca das questões que            

venho abordando nesta escrita monográfica. 

Ganha destaque nesse processo, minha atuação como monitora da disciplina          

“Corpo no Mundo”, em meu segundo período da graduação. Como aluna desta            

disciplina, pude desconstruir concepções marcadas pelo senso comum e a          

experiência como monitora, despertou meu interesse para aprofundar os estudos          

acerca do tema em questão. Agora, já com um olhar de educadora, percebo o              

quanto é necessário discutir e problematizar os estudos sobre corpo, durante a            

formação inicial, na área da Educação Física. 

Durante as entrevistas, perguntei para um dos entrevistados se tinha visto           

“algo” sobre corpo em seu processo de formação:  

 

Entrevistado 3-“Então, eu vi pouquíssimas coisas sobre corpo, porque eu não gosto            

muito dessa área, é para ser sincera, vamos ser sinceros, tá? [Risos]. Não é uma               

área que eu me interessava muito não. Essa coisa de corpo, não sei o que... não era                 

assim uma coisa que era muito minha área não”. 

 

A partir da fala evidenciada acima, pode-se notar que mesmo com os avanços             

recentes das pesquisas,o corpo na Educação Física ainda se pauta apenas em            



 
 

visões biológicas, onde a atuação do professor é voltada para as necessidades            

orgânicas dos indivíduos. 

Entretanto, quando se assume que a atuação da Educação Física é           

eminentemente cultural, temos então que considerar, primeiro, a história e as           

vivências de cada indivíduo e, depois, suas representações sociais, emolduradas          

pelas suas necessidades, seus valores e seus interesses. 

Por este motivo, acredito então que, seja necessária a criação de disciplinas,            

que deem conta de discutir o corpo, durante este processo de formação, por meio de               

aspectos sociológicos, filosóficos e antropológicos, e não somente através do          

aspecto biológico. Pois, 

O profissional de Educação Física não atua sobre o corpo ou com o             

movimento em si, não trabalha com o esporte em si, não lida com a              

ginástica em si. Ele trata do ser humano nas suas manifestações culturais            

relacionadas ao corpo e ao movimento humanos, historicamente definidas         

como jogo, esporte, dança, luta e ginástica. O que irá definir se uma ação              

corporal é digna de trato pedagógico pela Educação Física é a própria            

consideração e análise desta expressão na dinâmica cultural específica do          

contexto onde se realiza (DAOLIO, 2007, p.02). 

Alguns dos discursos encontrados nas entrevistas, vinculam a atividade física e           

práticas corporais com a saúde. Este aspecto repercute fortemente na formação           

profissional, com a dificuldade de oferecer uma formação que contemple não apenas            

a visão biológica do corpo, mas também seus aspectos culturais, o que podemos ver              

nas falas abaixo: 

Entrevistado 1–“Então a gente faz esse trabalho de conscientização porque que           

elas precisam estar sempre em acompanhamento. A gente vai dando umas dicas e             

sempre pedindo para procurar um nutricionista. E o que a gente mais prioriza para              

elas, é que elas precisam estar primeiro de tudo saudáveis, né, porque se não              

tiverem saudáveis, por isso que a gente prioriza muito a questão do nutricionista,             

porque se elas não estiverem saudáveis, não adianta estar só magra,é preciso ter             

uma alimentação que dê disposição, que supra não só como atleta, mas como             

pessoa”. 



 
 

Entrevistado 3 – “Inicialmente, saúde e claro, uma reabilitação, uma pessoa que            

tem problema no joelho, a gente tenta melhorar essas questões”. 

Entrevistado 2 – “Então, no início do ano a gente faz um trabalho sobre saúde,               

cuidados do corpo, a gente ensina eles a calcular o IMC, o ICQ, as medidas               

corporais. A gente passa trabalhos de pesquisa sobre problemas de saúde e            

benefícios da atividade física”. 

Também podemos identificar, através das entrevistas, que a Educação Física é           

uma área mais ampla do que se supunha. Existem conflitos de identidade            

profissional que são frequentes entre aqueles que atuam, por exemplo,          

simultaneamente na escola, no clube desportivo e nas academias.  

Levando-se em conta, o chamado “paradigma pedagógico” (BRACHT, 2003),         

antes o aluno era considerado aluno na escola, no clube e nas academias. Já hoje               

em dia, ele é considerado aluno na escola, atleta no clube e cliente na academia.               

Isto é, os corpos dos alunos passam a ganhar diferentes significados, dependendo            

do ambiente o qual está inserido e podemos notar isso nas falas dos três              

entrevistados: 

Entrevistado 3 – “Eu acho que o corpo inicialmente ele tem que ser saudável e               

como eu trabalho dentro de academia, corpo para a gente, o que a gente vê de                

corpo aqui, é um corpo esculpido, bonito, além de saudável também um corpo             

bonito. É o que a gente mais trabalha aqui na academia”. 

Entrevistado 1 – “Eu preciso me adequar ao que o esporte pede, mesmo que eu               

precise fazer as minhas adaptações. Eu preciso que a minha ginasta esteja no             

melhor corpo que ela pode ter, não no melhor corpo que a ginástica precisa. Mas               

sim, no melhor corpo que ela pode estar, porque eu sei que é a melhor forma física                 

dela, respeitando sempre o padrão de cada uma”. 

Entrevistado 2 – “O corpo não é um simples sistema orgânico como as pessoas              

costumam, né, conceituar. Ele é uma coisa mais vivida, mais ampla do que isso.              

Então, o corpo é, além da questão orgânica, da questão da saúde, é uma maneira               

da gente se expressar. E dentro dessa perspectiva, a gente analisa o corpo dos              



 
 

alunos, a gente ensina aos alunos a perceberem o corpo deles, como essa             

ferramenta mais complexa [...]”. 

Podemos dizer que, a Educação Física ocorre tradicionalmente em certo          

cenário, com determinado enredo, com atores que desempenham papéis definidos,          

gerando certas expectativas do seu público alvo. Este cenário parece ainda estar            

fortemente influenciado por uma concepção biológica de corpo, que leva a um tipo             

de prática e exigência por parte dos professores. 

Entrevistado 3 – “Inicialmente, todo mundo que procura a academia, quer um corpo             

bonito, seco, com músculo, estética... e hoje é com isso que a gente trabalha aqui. E                

é o que eu gosto de fazer”. 

Entrevistado 1- “A gente procura meninas mais magras, mais compridas, as pernas            

mais longas deixam os movimentos mais plásticos, mais bonitos [...] eu sou tomada             

pelo que o alto rendimento pede, porque o objetivo final para a gente é uma medalha                

no campeonato. Se eu chego no campeonato com uma ginasta que tá fora do peso,               

que já não vai ser bem visto, porque é uma ginasta que está fora dos padrões.                

Esteticamente o movimento dela não vai ser bonito, ela com certeza vai ter um salto               

e uma recepção pesada”. 

Pude perceber, em alguns momentos das entrevistas, que estes docentes          

ainda seguem uma vertente biológica do corpo. Não os culpabilizo em hipótese            

alguma, contudo, reconheço que suas formações atentaram para ações neste          

modelo. Todos eles, sem exceção, tiveram uma formação que os possibilitaram criar            

uma visão restrita de corpo e não uma visão crítica e ampliada e isso, de certa                

forma, explica por qual sentido suas concepções foram guiadas.  

Por isso,acredito na importância de uma formação que supere as construções           

puramente biológicas do corpo, muito presentes ainda no campo da Educação           

Física. Além disso, vejo a necessidade de contextualizar a temática com a            

sociedade, visto que somos pressionados a todo tempo por ela, a seguir padrões de              

beleza ligados à saúde e estética. 

Entendo que há paradigmas a serem superados, deixo claro que minha           

intenção não é a de encontrar soluções para resolver as dificuldades que venho             



 
 

apontando ao longo deste trabalho,nem tampouco generalizar uma concepção da          

área. Mas de refletir acerca de como a Educação Física vem trabalhando as             

questões relacionadas ao corpo.  

Diante do que venho abordando neste estudo e de acordo com as falas dos              

entrevistados, percebo a necessidade de os docentes investirem numa formação          

continuada. Durante a graduação, sempre me coloquei na função de educadora e            

pesquisadora, participando de congressos e eventos que discutem o tema, no qual            

tive a oportunidade de desenvolver estudos e trabalhos acadêmicos e científicos,           

além de poder participar de enriquecedoras trocas de experiências, que foram           

fundamentalmente importantes para a construção da concepção de corpo e de           

Educação Física que acredito e defendo. 

Ao refletir sobre as falas dos docentes e as situações vivenciadas por mim,             

enquanto estudante da graduação, pude perceber o quanto estas experiências foram           

positivas para mostrar os diversos motivos que me levaram a pesquisar acerca desta             

temática. Tais vivências me auxiliaram a pensar na importância de a Educação            

Física ser trabalhada de forma crítica, entendendo o corpo não como seu objeto de              

estudo, mas entendendo os corpos como sujeitos do processo educativo que           

acontecem em múltiplos espaços, através da relação do professor/a-aluno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV - CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Em busca de romper com a grande influência biológica sofrida pela Educação            

Física, esta pesquisa procurou ampliar as discussões acerca da temática corpo,           

fazendo um diálogo com autores de diversas áreas, que pudessem ajudar a            

encontrar um possível caminho de resposta para a questão problema deste trabalho.  

O percurso histórico da Educação Física, deixou marcas significativas ao se           

pensar numa concepção de corpo na área. Estas marcas, por sua vez, permeiam o              

senso comum e consequentemente se encontram muito presentes em nosso          

cotidiano.  

A partir de algumas falas dos docentes, percebo que eles estejam           

acostumados a pensar e trabalhar sobre/com o corpo através de uma metodologia            

pautada no senso comum e numa visão restrita de corpo.Desta forma, considero que             

um dos fatores que influenciam diretamente na questão problema deste trabalho,           

está associada à formação inicial dos professores. Pode ser que, suas concepções            

estejam ligadas ao fato de que os entrevistados não tiveram, em sua formação,             

discussões que possibilitassem ampliar suas visões em relação ao corpo na           

Educação Física. 

Sendo assim, reconheço a necessidade de pensar o corpo na Educação Física            

diante de concepções e abordagens que o considerem mais que o aspecto biológico,             

mas sim como uma construção histórico-cultural. Com isso, é fundamental que, nós            

enquanto docentes, tenhamos uma visão que possibilite analisar criticamente as          

representações hegemônicas existentes na sociedade, e principalmente, que        

possamos desenvolver a capacidade de compreensão da multiplicidade de questões          

que envolvem as reflexões acerca do corpo na Educação Física. 

Neste percurso, de concepções e significados de corpo atrelados à Educação           

Física, destaco como pertinente dar continuidade às reflexões sobre o tema, como            

uma tentativa de encontrar caminhos para a questão problema desta pesquisa.  

Busco concluir provisoriamente este estudo, deixando claro que minha intenção          

não é encontrar uma verdade absoluta para a questão problema desta pesquisa.            



 
 

Mas de refletir e tencionar concepções e paradigmas hegemonicamente construídos          

e postos na sociedade acerca do corpo, no campo da Educação Física.  

Concluo de forma provisória, pois entendo que as reflexões acerca da temática            

não encerram por aqui, e acredito que, no âmbito da Educação Física, devemos criar              

espaços de debates para que as discussões e reflexões não se esgotem e sejam              

sempre renovadas. 

Nessa perspectiva, reafirmo a importância de um processo de formação          

permanente que possibilite,cada vez mais, ampliar as concepções de corpo e           

contribuir para que os docentes sejam capazes de atuar com responsabilidade,           

sensibilidade e criticidade, respeitando sempre as especificidades de seus alunos e           

colaborando na formação de cidadãos que possam participar transformar e se           

colocarem na luta por um contexto político e social mais justo e com menos              

desigualdades. 
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