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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivos identificar a concepção de corpo para os discentes do 

curso de educação física, e como compreendem como deve ser o corpo do profissional 

dessa área. A pesquisa foi do tipo qualitativo, a partir da técnica do grupo focal, e 

contou com a participação de oito discentes, homens e mulheres do primeiro e do último 

período do curso de educação física da UFVJM. Houve dois encontros de 

aproximadamente 90 minutos cada; no primeiro foi desenvolvido quatro práticas 

corporais, sendo uma de desporto adaptado, uma colaborativa, uma competitiva e uma, 

com situações em que as possibilidades do corpo pudessem ser sentidas e refletidas a 

partir de obstáculos a serem superados (andar com os olhos vendados, subir e descer de 

um banco). No segundo encontro foi discutido as concepções de corpo dos discentes, 

tanto a partir das vivencias corporais do primeiro encontro como pelas compreensões 

que os mesmos tinham sobre esse conceito. Como resultado, percebeu-se que houve 

consenso que o corpo é uma construção cultural, que através dele o individuo se 

manifesta, expressa e se comunica e mesmo em situações de deficiência, há a 

possibilidade de compensação das ausências de determinadas funções. No entanto, não 

houve uma definição clara e objetiva dele. Sobre o corpo do profissional de educação 

física, os discentes afirmaram que deve ser saudável, nos aspectos psicológicos, 

funcionais e na interação social, apesar de que ter saúde e ser saudável estar vinculado 

aos padrões fisiológicos para alguns dos participantes. Observou-se também que os 

discentes do último período tem maior clareza sobre os aspectos culturais que 

constituem o corpo e a necessidade de romper com padrões estéticos e de saúde, 

especialmente os matriculados no curso de licenciatura. Finalizamos esse trabalho 

destacando a importância de ter disciplinas, na graduação que problematizem 

teoricamente sobre corpo, pois possibilita aos discentes uma melhor compreensão sobre 

o mesmo, além de ensinar os futuros profissionais estratégias de como os mesmos 

devem lidar com questões relacionadas à insatisfação corporal dos seus alunos e 

clientes.  
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APRESENTAÇÃO 

Exclusão pode ter diversos significados, condições sócio econômica, a cor da 

pele ou por uma pessoa não ser considerada habilidosa ou competente em um 

determinado assunto. Escolhemos o tema corpo para compreender o processo de 

exclusão, pois é um fenômeno recorrente na nossa turma e, em conversas informais com 

discentes de outras turmas, podemos perceber que também acontece frequentemente. Há 

uma concepção predominante, especialmente naqueles que são habilidosos, que para ser 

um bom profissional na área de Educação Física é preciso saber tudo relacionado ao 

saber fazer, deixando de lado a parte teórica relacionada a ela. O que vemos é que o 

―praticismo‖ ainda é dominante na formação dos professores de Educação Física. Nas 

aulas práticas percebemos como a esportivização, que vem desde a década de 1960 na 

educação física predomina no curso, apesar de um discurso teórico que critica tal 

concepção, justamente por ela ser excludente e não promover o desenvolvimento do 

indivíduo pelos conteúdos da cultura corporal. A consequência, não só nas escolas, mas 

nos cursos de formação, como o nosso, é a exclusão dos alunos que não são tão bons na 

―prática‖.  

No início do curso essa questão da exclusão acontecia bem menos, pois todos 

haviam acabado de se conhecer; mas não demorou muito até que essa questão surgiu 

através de risos quando uma pessoa errava determinados movimentos e até deboches. 

Na aula teórica era e é bem diferente, pois um ajuda o outro. A maioria das situações de 

exclusão acontece nas aulas dos esportes coletivos em que a competição se manifesta e 

não é inibida; nas ginásticas, por exemplo, é uma aula mais cooperativa pela forma 

como as professoras conduziram as mesmas, mesmo sendo mais de uma professora elas 

sempre trabalham com o lúdico e nunca deixam com que um aluno zombasse do outro. 

Com o passar dos períodos as coisas só pioraram.  

Por termos uma boa relação com os demais alunos, não somos as pessoas mais 

excluídas da sala, usamos isso como uma estratégia para manter um melhor diálogo 

com a turma, mas mesmo assim, em muitos momentos, quando estamos em um jogo, 

ninguém joga a bola para nós, e quando vamos pegá-la tem colegas que nos empurram 

simplesmente para não conseguirmos pegar com medo do time perder. Então só 

jogamos para completar o time. 

Conduzida dessa forma o objetivo das aulas práticas parece ser fazer com que os 

alunos aprendam, de tal modo que para ser um bom profissional tem que saber jogar e 
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ser muito bom. Isso reflete o que acontecia há alguns anos para ingressar no curso de 

educação física em que era necessário fazer uma prova prática. Fica claro como as 

coisas não mudaram e por que a exclusão é tão séria, pois os próprios professores estão 

deixando que isso aconteça. Nós esperávamos que essas aulas práticas nos dessem 

suporte para conseguir ser um melhor profissional não visando os aspectos técnicos ou 

somente a teoria, mas um completando o outro, pois os dois são essenciais.  

A nossa turma é muito competitiva em todas as modalidades, desde o primeiro 

período, até agora no último. Na maioria dos jogos coletivos, quando é jogado misto 

(meninos e meninas), sempre as meninas ficam sem jogar e, quando entram no jogo, 

nem pegam na bola. Houve uma situação, presenciada por nós, em que uma colega de 

curso recebeu, de forma proposital uma bola no seu rosto com muita força e ela 

começou a chorar. Ao invés do professor parar o jogo para ver como ela estava, e 

chamar a atenção de quem cometeu tal ato violento, ele xingou a discente e 

verbalizando que ela era ―muito fresca‖.  

É bem comum dentro do curso de educação física, as pessoas entrarem achando 

que o curso é só esporte e rendimento e muitos saem com a mesma concepção, fato esse 

bem preocupante, pois a Educação Física é muito mais que o esporte: pois pode 

promover, o desenvolvimento integral dos indivíduos. 

São essas atitudes que nos fazem perceber que a Educação Física não é ainda o 

que esperamos do curso, e por isso nas escolas vemos tantas crianças que preferem não 

jogar ao invés de ficar só completando o time, pois talvez a exclusão que se vivencia 

durante o curso de formação esteja sendo reproduzida. Gostamos muito dos conteúdos 

do curso de Educação Física, mas infelizmente, nesse momento do curso, já estamos 

cansadas e tristes com tal cenário. 

O que percebemos ao longo do curso é que mesmo as pessoas gostando do que 

seja a Educação Física muitos estão desistindo justamente por isso. Eu, Cristiany, sou 

umas das pessoas mais excluídas da sala e ao longo desses períodos eu já pensei em 

desistir, pois consigo estudar e saber a teoria, mas quando vou jogar determinada 

modalidade, escuto as pessoas falando que não consigo fazer a cesta, que não é para 

jogar a bola para mim e muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam ―AH, mas 

você não ia conseguir‖.  

Eu, Aline, não sou tão excluída por saber jogar um pouco de algumas 

modalidades esportivas, mas mesmo assim, em vários momentos, ficamos de fora, para 

―os melhores‖ jogarem e para os ―não habilidosos‖ não atrapalharem o time. Posso não 
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ser a pessoa mais excluída, mas o fato de ver essas coisas acontecendo me faz sentir 

raiva, pois não existe pessoas melhores que as outras, estavámos lá para aprender a 

ensinar e não em uma competição.  

Quando tocamos no assunto com colegas há uma negação que isso acontece, 

pois não são eles os excluídos. Além disso, quando falta a intervenção do professor para 

evitar ou corrigir situações como as que foram relatadas, o que é aprendido é que para 

ser um bom professor de Educação Física, o saber fazer é a única estratégia pedagógica 

que pode ser utilizada para ensinar. Por isso a escolha desse tema, queremos 

problematizar que o curso de formação profissional é um lugar de aprendizagem não só 

do esporte e da competição, mas de um vasto conteúdo da cultura corporal, que deve 

promover o desenvolvimento de todos, promovendo a inclusão em qualquer situação. 

A partir de tal situação, e na busca da compreensão dos aspectos que promovem 

o processo de inclusão, nesse trabalho investigaremos a concepção de corpo e como 

deve ser o corpo do professor de educação física para discentes do curso. Entende-se 

que uma dada concepção de corpo, como eficiente e performático, pode justificar as 

ações de exclusão dentro de algumas aulas durante a graduação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem diversas concepções de corpo e algumas delas muito amplas, que foram 

construídas no decorrer da história da humanidade, vinculado a valores e padrões 

sociais de uma dada época. Atualmente muitas pessoas procuram um corpo belo e 

desejável, o que as leva a comportamentos e práticas que colocam em risco a própria 

saúde, mas nem sempre foi dessa forma.  

Na idade média o corpo era visto como algo impuro, pois ele expressava a 

sexualidade, entendida nessa época como desejo sexual. Para a igreja católica, que 

detinha o poder ideológico e político nesse momento histórico, o corpo e a sexualidade 

tinham como função a procriação e tudo que fugia desse objetivo era entendido como 

pecado e imoral. A expressão da sexualidade feminina era mais recriminada, pois nas 

histórias e mitos sobre Adão e Eva foi a mulher quem influenciou o homem a comer o 

fruto proibido levando-o ao pecado. A partir dessa ideia, a mulher era vista como algo 

diabólico, por ter sido ela a que levou o homem ao pecado (BARBOSA; COSTA, 

2011). 

Como Eva foi influenciada pela serpente a cometer o pecado, ficou conhecida 

como a pecadora, e no decorrer do tempo a mulher carregou consigo a culpa do ―maior 

pecado do mundo‖, em concomitância com a ideia do homem ser a imagem e 

semelhança de Deus, logo perfeito. Nesse período histórico, a igreja católica condenava 

os atos pecadores das mulheres, que eram punidas com a morte, muitas sendo 

queimadas em fogueiras, pois eram concebidas como bruxas e procuravam fazer mal ao 

homem para se apropriar de sua alma, invocado por um demônio através da 

sexualidade. [...] ―Como as mulheres estão ligadas essencialmente à sexualidade, e 

porque nasceram de uma costela de Adão nenhuma mulher poderia ser correta, elas 

tornavam-se ‗agentes do demônio‘ (feiticeiras)‖ (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, 

p.27).  

Já o corpo masculino era endeusado, por ser considerado a imagem e 

semelhança de Deus. Além dos homens poderem controlar o seu próprio corpo, também 

controlavam o das mulheres por elas serem consideradas pouco capazes de cuidar de si 

própria e qualquer descuido poderia colocar a vida de ambos em risco (LEMOS, 2011). 

O corpo consequentemente foi considerado perigoso, reconhecia-se que a sexualidade 

era somente para a reprodução; utilizá-la como forma de prazer era considerado um 

pecado mortal. Para manter o controle social dentro dos padrões morais da época 
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(especialmente a castidade e fidelidade), a igreja incutiu o medo nos fieis pregando que 

o corpo era imoral, cheio de pecados; assim para alcançar a redenção divina os fieis 

deveriam se libertar da carne ou puní-la (LEMOS, 2011). 

No renascimento, os avanços técnicos e científicos possibilitaram ao homem 

maior valorização e com isto a concepção de corpo passou a ter um olhar científico 

servindo como objeto de estudos e experiências. O descobrimento do corpo aparece 

principalmente nas obras de arte, como as pinturas de Da Vinci e Michelangelo, sendo 

valorizado o trabalho artesão junto com o pensamento científico pelo estudo do corpo 

anatômico (ROSÁRIO, 2006 apud BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.27). Nessa 

mesma época valorizavam a disciplina e controle corporais com atividades físicas com 

regras rígidas para melhorar a saúde corporal. ―A obtenção do corpo sadio dominava o 

indivíduo: a prática física domava a vontade, contribuindo para tornar o praticante 

subserviente ao Estado‖ (PELEGRINI, 2006 apud BARBOSA; COSTA, 2011 p.27). 

No mesmo período, o dualismo corpo-alma, já presente na antiguidade clássica 

ressurge com o filósofo Descartes, que considerava que ―[...] o homem era constituído 

por duas substâncias: uma pensante, a alma, a razão e outro material, o corpo, como 

algo completamente distinto da alma‖ (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.28). 

Com essa divisão de Descarte o corpo passou a estar ao serviço da razão. 

Outro período histórico importante em que o corpo ganha outra concepção é no 

capitalismo. Surgido no século XIX na Inglaterra, se caracteriza por ser um modo de 

produção em que os donos dos meios de produção compram a força de trabalho por 

meio de um equivalente comum – o dinheiro. Assim, tudo que é produzido, como o 

próprio trabalhador, acaba se transformando em mercadorias. É uma forma de 

organização do trabalho em que o lucro é uma consequência desse sistema, que se 

sustenta fundamentalmente na exploração da força de trabalho como mercadoria.  

O engenheiro mecânico Frederic Taylor propõe a aplicação de alguns princípios 

básicos para a reorganização do trabalho, para aumentar a produtividade por meio de 

padronização das atividades que o compõem, a partir da ciência. Tal organização foi 

feito pelo estudo do movimento necessário para a produção, bem como a divisão de 

funções, fragmentando a produção, que propiciava a contenção dos custos operacionais 

e promovia melhor aproveitamento do tempo de execução do trabalho. Essa 

reorganização desvalorizava a força do trabalho e tinha como objetivo intensificar a 

jornada de trabalho (TEIXEIRA; SOUZA, 1985). 
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Tal organização do trabalho inaugura o taylorismo, em que o corpo do 

trabalhador passa a ser controlado pelo próprio trabalho, independente das condições de 

trabalho. O taylorismo é intensificado com outra reorganização do trabalho, o fordismo, 

em que a lógica da economia do movimento do corpo na produção se mantem, mas 

determinado pelo ritmo das esteiras no sistema industrial. Tal situação é evidenciada no 

filme de Charlie Chaplin ―Tempos Modernos‖, em que o ator era um funcionário em 

uma grande fábrica, e desempenhava trabalhos repetitivos de apertar parafusos. De tanto 

desempenhar essa função começa a ter problemas de stress e acaba perdendo o razão e 

acha que tem que tem que apertar tudo que encontrar pela frente. Ele é despedido e 

internado num hospital.  

Com isso, podemos perceber que no sistema capitalista o corpo passa a ser algo 

oprimido e manipulável para garantir a produção, como uma máquina de acúmulo de 

capital. Os movimentos corporais então passam a ser regidos pelo poder disciplinar, 

virando um corpo produtor, que precisa de saúde para produzir. Numa sociedade em 

que o homem, para suprir suas necessidades, precisa vender sua força de trabalho, e ele 

é reconhecimento enquanto sujeito como trabalhador, quanto mais produtivo, mais 

respeitado e ―cidadão‖ ele é. 

O aumento da tecnologia, da produção e do consumo, produziu novas 

mercadorias. Se no início do capitalismo o corpo era essencialmente máquina produtiva, 

na contemporaneidade, no atual estágio do desenvolvimento do capital, além do corpo 

ser produtivo ele também é uma mercadoria. Enquanto mercadoria, diversas expansões 

de atividades corporais e produtos para o corpo foram e são produzidos, com isso há 

padronização do que é considerado belo e produtivo, levando as pessoas a ter 

necessidade de obter determinado corpo, construído para atender as demandas do 

mercado (TEIXEIRA; SOUZA, 1985). 

Cada vez mais pessoas investem no seu corpo, com o objetivo de ter 

sensualidade para aumentar a estimulação social, bem como ter melhor performance 

pelo corpo produtivo. Desse modo, por exemplo, o indivíduo consegue executar 

diversos conjuntos de esportes, sempre mantendo o corpo belo e saudável para lhe 

proporcionar um maior desempenho. O que vende é a necessidade de permanecer 

sempre belo e produtivo, e não necessariamente a obtenção de saúde. Um exemplo é 

que muitas pessoas procuram as academias para ter um corpo vinculado ao que é 

veiculado pela mídia como belo e saudável. Em síntese, na atualidade, percebe-se que o 

corpo, além de ser produtivo, também necessita ser belo e performático. 
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Nesse cenário, o professor de educação física ganha destaque como o 

profissional que lida diretamente com o corpo, seja para criar situações que possibilitem 

maior beleza, como maior e melhor performance, ou fazer a critica a essas intervenções 

e promover a apropriação da cultura corporal. O corpo pode ser tratado na educação 

física como um instrumento que pode ser explorado de diversas formas, através da 

dança, da luta, do esporte, da ginástica, das expressões corporais em geral, do próprio 

movimento ao caminhar, do contato corporal, das técnicas, das brincadeiras, e até 

mesmo a competição, ―Particularmente, o profissional da área da Educação Física 

desenvolve a tarefa de ―agente cultural‖ no âmbito da mais decisiva intimidade, pois 

atua no sentido de implantar no próprio movimento humano os ditames da cultura‖ 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 1991, p.53).  

Ainda segundo Ghiraldelli Junior                         

Assim, à medida que o profissional da Educação Física introjeta 

determinados padrões culturais no movimento humano, colabora para que o 

conceito de ―essência humana‖ como o ―conjunto das relações sociais‖ 

chegue ao seu grau mais alto de veracidade. (GHIRALDELLI JUNIOR, 

1991, p.54).  

 

No entanto, muitos consideram o corpo como uma máquina perfeita para a 

realização de atividades físicas, competições esportivas, e até mesmo de trabalho. Há 

também a compreensão que o corpo é um conjunto de sistemas fisiológicos e 

anatômicos, responsável para manter o funcionamento da vida humana. Há aqueles que 

concebem o corpo simplesmente como a morada da alma. Porém, na nossa concepção a 

definição de corpo vai muito além, é uma forma de expressão humana, a partir de 

determinada cultura. O significado da dança e o que ela pode representar, por exemplo, 

é diferente em cada região do país e em demais lugares do mundo. O corpo [...] ―está 

dentro da vida quotidiana, nas relações, é um meio de comunicação, pois através de 

signos ligados à linguagem, gestos, roupas, instituições às quais pertencemos permite a 

nossa comunicação com o outro‖ (BRAUNSTEIN e PÉPIN, 1999 apud BARBOSA; 

MATOS; COSTA 2011, p.32). Além dessas formas, o corpo se evidencia no modo de 

agir, de falar, nas diversas expressões de sentimentos, afetos, emoções. Pelo corpo é 

possível mostrar diversos significados e sentimentos como amor, ódio, saudade. O 

corpo tem infinitas definições e consideramos ele como expressão da cultura que 

possibilita evidenciar suas particularidades, bem como as singularidades dos indivíduos. 

Se não fossemos educados dentro de uma cultura, naturalmente o mundo não seria o 

mesmo e não existiria tantas diversidades. 
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É necessário a apropriação da cultura socialmente acumulada para que o 

individuo a expresse pelo corpo, como linguagem. Essa apropriação deve partir daquilo 

que já se conhece para ampliar os conhecimentos por meio de vivências culturais e um 

processo pedagógico que possibilite o alcance de tais finalidades. Entendemos que esse 

tipo de linguagem é de extrema importância para as crianças e adultos, pois é possível 

usar o corpo para se comunicar, se conhecer melhor, explorar e aprimorar as próprias 

capacidades e habilidades. 

Dessa forma, todos aqueles que trabalham de alguma forma com o corpo, tem 

uma concepção sobre ele e é esta que orienta sua prática profissional. A compreensão de 

corpo como máquina que pode levar a produção e performance, por exemplo, orientou 

práticas de educação física, seja na escola ou fora dela, ao desenvolvimento de 

habilidades técnicas, que possibilitam melhor rendimento e qualificação de mão de obra 

(BRASIL, 1997). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

A partir de tais considerações, o objetivo desse trabalho foi investigar qual a 

concepção de corpo que discentes de um curso de educação física tem e como, na 

perspectiva deles, deve ser o corpo do professor dessa área. 

Entende-se que além da orientação na prática profissional, que a concepção de 

corpo promove ao professor, a forma como ele entende como deve ser o seu corpo 

também é determinante na sua prática e nas estratégias que adotará para se adequar/se 

aproximar a esta concepção. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

As pesquisas sobre corpo e educadores físicos 

Nos tempos atuais, a sociedade valoriza muito a imagem corporal, pois é 

passado através da mídia que o corpo deve estar sempre belo a partir de padrões que a  

sociedade estipula. Os profissionais de educação física acabam trabalhando diretamente 

com tais padrões, tendo contato com pessoas que estão insatisfeitas com a sua aparência 

e que buscam um profissional qualificado para se enquadrarem no que está socialmente 

valorizado. Muitas vezes o próprio profissional se vê pressionado a ter determinado 

corpo.  Dentre as diversas pesquisas sobre corpo na educação física, serão apresentadas 

algumas que, de modo geral tratam sobre ele na formação desses profissionais. 

Silva e Ludorf (2009) realizaram uma pesquisa com graduandos em educação 

física em que foi avaliado o quanto eles compreendiam sobre o corpo. A pesquisa teve 

como objetivo comparar a visão dos graduandos de Educação Física sobre o corpo e 

como ele se relaciona à prática. Os participantes foram discentes do primeiro e dos 

últimos períodos de uma universidade pública, que responderam a um questionário. 

Foram analisadas três questões: concepção de corpo, como o graduando lida com o 

corpo e a interferência dos professores de educação física na visão de seus alunos. O 

corpo foi caracterizado como algo interativo e social, que se comunica com o meio, 

realiza movimentos. Assim, ele é visto como uma construção sócio-cultural, mas 

também apareceu a concepção dicotômica entre corpo e mente. 

Observa-se a predominância do corpo à parte no primeiro e últimos períodos. 

Estes dados assemelham-se aos detectados por Hunger e Souza Neto (2002), 

que constataram a predominância de uma noção de corpo ―fragmentado‖ em 

graduandos e especialistas de Educação Física, apesar da existência de alguns 

relatos na perspectiva integradora (SILVA e LUDORF, 2009, p.116). 

No primeiro período as repostas dos alunos predominaram que o corpo serve 

para promoção e qualidade de vida, correspondente ao de muitos profissionais que 

acreditam ser esse o papel dos professores de educação física. Outro grupo de resposta 

se refere à aptidão física e habilidades motoras que proporcionaria ao indivíduo uma 

maior capacidade. ―Tal achado se assemelha ao encontrado por Jesus (2005), que 

identificou ser muito latente o sentido de professor-atleta e de formador de desportistas, 

por parte de graduandos‖ (SILVA e LUDORF 2009, p.118). Para os alunos de últimos 

períodos as características de aptidão física e ainda o corpo desempenho foram as 

respostas mais recorrentes. 
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Silva e Ludorf (2011), realizaram uma pesquisa para verificar a imagem corporal 

em acadêmicos de educação física. Participaram 230 discentes que responderam 

questionários sobre a imagem do seu corpo. Os autores analisaram que 

[...] nas respostas, as prevalências de insatisfação com a imagem corporal 

foram de 62,8% para o sexo masculino e de 67% para o feminino. A 

insatisfação pela magreza foi 2,71 vezes maior no grupo masculino e a 

insatisfação pelo excesso de peso foi 2,22 vezes maior no grupo feminino 

(SILVA; LUDORF, 2011, p.630).  

 

Os autores da pesquisa destacam que há uma taxa muito alta de insatisfação, por 

isso é necessário um destaque maior sobre esse assunto na graduação. Os resultados 

demostraram maior desgosto no corpo feminino. 

Frank et al., (2016) fizeram uma pesquisa muito parecida com Silva e Ludorf 

(2011), com o objetivo de verificar a insatisfação corporal em acadêmicos de educação 

física. Os autores acreditam que o descontentamento com o corpo se deve ás exigências 

físicas e estéticas; assim os graduandos buscam a modificação da sua aparência 

emagrecendo ou criando massa muscular. Assim fizeram pesquisa quantitativa e 

descritiva, com a participação de 299 acadêmicos. ―[...] A prevalência de insatisfação 

com a imagem corporal foi de 76,6%, sendo superior nas mulheres (82,5%) em relação 

aos homens (72,3%)‖ (FRANK et al., 2016, p. 163). Os resultados demostraram alto 

nível de insatisfação com o corpo.  

Mendes, Campos e Rubini (2013) realizaram um trabalho cuja titulo é: 

Concepções da imagem corporal entre praticantes e instrutores de musculação, 

fisiculturistas e estudantes de educação física da região metropolitana de Salvador. A 

análise sobre os níveis de satisfação com a forma física e a auto percepção corporal foi 

feito por meio de uma pesquisa com 637 homens fisicamente ativos que estivessem 

fazendo musculação pelo menos seis meses anteriores à pesquisa, de idade entre 18 e 45 

anos. Foram utilizados escalas e questionário auto aplicáveis, validados na literatura 

científica para a avaliação. 

Ao analisar o nível de satisfação da imagem corporal observou-se que 47,4% 

dos entrevistados revelaram-se satisfeitos enquanto, 52,6% das concepções 

da imagem corporal entre praticantes e instrutores de musculação; 31% 

insatisfeitos, 28,1% gostariam de ser mais fortes ou mais gordos ao passo que 

24,5% gostariam de ser mais magros (MENDES CAMPOS E RUBINI, 2013, 

p.30-31). 

 

Silva (2012, p. 27), ―[...] teve como objetivo investigar as possíveis relações 

entre a formação docente e o uso do corpo como possibilidade pedagógica no que tange 

os processos dialéticos de inclusão/exclusão na relação ensino aprendizagem‖. Foram 
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aplicados questionários com os discentes e docentes sobre o corpo em geral e sobre a 

imagem corporal. Por meio desse questionário foi possível analisar que os docentes 

prestam atenção nas vestimentas dos graduandos, tendo como justificativa [...] ―além de 

compor a identidade corpórea do aluno, pode agir como item incentivador de um 

ambiente mais propício à aprendizagem‖ (SILVA, 2012, p.175). Também foi 

identificado na pesquisa a concepção que o corpo tem algum tipo de controle social, que 

é tudo aquilo que nos leva a um padrão de beleza.  

Nesse mesmo estudo, foi perguntado aos discentes de educação física se 

achavam que o corpo representa uma pessoa. A maior parte das respostas foi positiva, 

pois uma pessoa sarada, magra, gorda, sensual e atraente, tem corpos diferentes e que se 

refere à própria identidade. Com isso para muitos graduandos a pessoa não deve ser 

nem muito magra e nem muito gorda; um dos influenciadores descritos pelos discentes 

é a mídia que, de certa forma, impõe um padrão de beleza na nossa sociedade (SILVA, 

2012). 

Fonseca (2014), realizou uma pesquisa que buscou identificar as concepções dos 

discentes e docentes sobre inclusão em educação através de questionários, dentro da 

formação de professores de educação física, tendo como referencia as dimensões da 

construção de culturas, do desenvolvimento de políticas e de práticas 

inclusivas/excludentes. Os resultados mostraram certa preocupação com a formação 

para diversidade e não com a formação na diversidade, deixando evidente a valorização 

do rendimento e da técnica. ―Com base nos depoimentos acima relatados, noto 

claramente que essa questão ligada ao rendimento e ao biotipo é muito mais evidenciada 

nas falas dos respondentes da EEFD que a FADEUP‖ (FONSECA, 2014, p.127). O 

autor ainda afirma que: 
A valorização somente de gestos técnicos e de rendimento em detrimento da 

formação integral do aluno na Educação Física escolar e na formação docente 

se apresenta como prática excludente, pois desconsidera todas as questões 

relacionadas à concepção de Cultura Corporal de Movimento (FONSECA, 

2014, p. 61). 
  

Lüdorf (2009), realizou uma pesquisa com o intuito de analisar de que formas o 

corpo contemporâneo é abordado por professores universitários em educação física. 

Buscou grupos como a escola, academia de ginástica e esporte que abrangem 

representações relacionadas ao corpo. Foram utilizadas entrevistas com professores de 

disciplinas relacionadas a esses grupos, bem como análise documental da grade 

curricular do curso e anotações de diário de campo. Os resultados mostraram que 
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assuntos relacionados à estética corporal são estudados na universidade somente em 

poucas disciplinas. O autor então conclui que certas abordagens como ter aulas 

relacionadas com o corpo representam um avanço na formação de professores, mas 

deveriam estar mais presentes. 

Para Vaz (2002, p.92) apud Silva e Lüdorf (2009, p.105), ―[...] é um ponto chave 

ensinar técnicas para o assessoramento e desenvolvimento de identidades corporais com 

isso é necessário discutir o papel da educação física nos ambientes educacionais‖. O 

autor escreve que não pode pensar no ensino sem o contexto, daí a necessidade de saber 

as práticas corporais contemporâneas. É de extrema importância o papel educacional em 

meio à diversidade de técnicas, além da necessidade de o professor saber lidar 

criticamente com o corpo. 

Hakamada (2012), desenvolveu uma pesquisa com professores de uma 

universidade com intuito de verificar quais as dimensões do corpo têm sido tratadas no 

processo de formação dos professores de Educação Física, por meio de aplicação de 

questionários, análise documental, depoimento escrito e entrevistas. Os resultados 

revelaram que os professores compreendem o corpo através das dimensões 

sociocultural, biológicas, afetiva e técnica. As dimensões socioculturais se referem aos 

costumes e a cultura, influências internas e externas, sendo assim o corpo passa a ser 

representado na/pela cultura de onde as pessoas vivem. As dimensões biológicas foram 

associadas a uma representação do que possa ser o corpo ―[...], ou seja, matéria 

corpórea, reservatório de estruturas, estrutura óssea, sistemas biológicos, expressão pelo 

movimento‖ (HANAKAMADA, 2012, p.78). A dimensão afetiva refere-se aos 

sentimentos que são expressos por meio do corpo, e a dimensão técnica a resultados de 

atletas, ou seja, o aprimoramento de habilidade. A autora acredita que essas 

representações foram adquiridas a partir de experiências individuais ao longo da vida, 

no período de formação e na prática profissional. Ela também percebeu através dos 

resultados que a cultura corporal de movimento é bastante privilegiada no processo de 

formação de professores no período de formação, e também reconhece as mudanças que 

a educação física passou durante os anos ―... compreendendo que o papel dessa 

disciplina é possibilitar, por meio do movimento realizado e estudado dentro de um 

contexto histórico, social e cultural, a formação de sujeitos críticos‖ (HANAKAMADA, 

2012, p.100). 

Diante do exposto acima, pode-se perceber que há diversas formas de concepção 

de corpo dos graduandos, que é justificada por este ser objeto de estudo tanto das 
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ciências biológicas como das humanas, que constituem a formação em Educação Física. 

Além disso, deve-se considerar a construção histórica da própria educação física, que 

concebeu e concebe o corpo de diferentes formas na contemporaneidade. É necessário 

que os graduandos tenham conteúdos relacionados à imagem corporal e ao corpo.  

Quando não se problematiza nos cursos de formação as implicações biológicas e 

culturais de um corpo ideal, que na atualidade está relacionado ao padrão de um atleta 

ou de modelos de passarela da moda, o profissional reproduz na sua prática e na sua 

vida tais representações, ignorando o que de fato é a cultura corporal. É ainda bastante 

recorrente, pessoas que julgam o outro pela aparência, como se ela revelasse quem a 

pessoa é de verdade, ocasionando o preconceito, como revela os estudos de Silva 

(2012). No referido estudo, foi possível perceber o quanto os professores universitários 

acabam passando uma visão negativa para os alunos e estes transmitindo essa triste 

realidade fora da universidade. 

Nós, futuros profissionais de educação física, precisamos passar para as pessoas 

a importância de conhecer e aceitar o seu corpo com as particularidades nele existente e 

mostrar que cada um é diferente e que não é necessário ter um corpo atlético para ser 

feliz, saudável e competente. O mais importante é repassar tudo aquilo que aprendemos 

no decorrer do curso, a importância de cada conteúdo de aulas práticas e teóricas, em 

que aprendemos que é importante saber tanto do futebol ou da psicologia por que 

através desses conteúdos nos apropriamos dos conteúdos culturais de cada 

especificidade dentro da educação física.  

Ela não implica só em promover uma vida saudável, mas levar conhecimentos 

diversos para dentro das escolas, de um clube entre outros lugares que a educação física 

possa ser inserida, podendo desenvolver o contato físico que nos permite uma 

aproximação maior com as pessoas que depositam sua confiança nesses profissionais. 

Assim, podemos ajudar no desenvolvimento de uma pessoa tanto no aspecto intelectual 

como físico, através da apropriação do conhecimento que nos foi proporcionada dentro 

do curso de nível superior sobre as potencialidades da cultura corporal. 

 

 

A cultura corporal e as possibilidades do desenvolvimento humano 

No Brasil a educação física surge enquanto área de conhecimento e intervenção 

numa perspectiva higienista no século XIX, e buscava a melhoria da condição de vida a 

partir da construção de um corpo saudável, promovendo novos hábitos. Assim a 
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educação física higienista buscava primeiramente resolver o problema da saúde pública, 

buscando uma sociedade livre de doenças. Mas, havia uma forte resistência para a 

realização de atividades físicas, as pessoas daquela época acreditavam que o exercício 

físico era associado ao trabalho escravo. E como consequência houve muitas 

dificuldades para a prática dessas atividades na escola (BRASIL, 1997). 

A Educação física também foi influenciada pelas instituições militares, nos anos 

de 1930 a 1945, buscando a ordem e o progresso para formar indivíduos fortes e 

saudáveis para defender a pátria. Assim, os jovens deveriam suportar combates, 

privilegiando, dessa forma, a educação para os meninos em detrimento das meninas 

(BRASIL, 1997). 

A partir de 1964, a educação física sofreu influência tecnicista, em que o ensino 

era voltado para formar mão de obra qualificada, priorizando o desempenho técnico e 

físico do aluno. Nessa época o corpo deveria ser programado para ser forte, foi então 

que o esporte de alto rendimento ganhou força. Na década de 1970 sob o lema ordem e 

progresso, as atividades físicas estreitaram os vínculos entre esporte e nacionalismo, que 

foi usado para a campanha da copa do mundo de 1970 (PCN, 1997). 

Mas, e nos dias atuais, o que é a educação física? 

 
A partir da LDB/96, o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil – RCNEI e os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN propõem 

uma reorganização para a educação física, no que se refere ao currículo, 

trazendo o movimento como um aspecto central. Como componente 

curricular da Educação Básica, a educação física começa a ser pensada de 

forma integrada, valorizando o corpo e a mente dos alunos (JUNIOR; 

TASSONI, 2013, p.468). 

 

A educação física hoje, enquanto discurso hegemônico é uma disciplina que 

trata da cultura corporal, ou seja, o movimentar-se.  A expressão corporal se desenvolve 

de forma contínua, assim dando suporte para a comunicação. A escola deve ter 

estratégias para oferecer outras formas de expressão corporal, contribuindo para o 

desenvolvimento da expressão os alunos (COLETIVO DE AUTORES, 1990). 

O coletivo de autores (1990) cita que é importante que os alunos entendam que o 

homem não nasceu pulando, saltando, jogando, arremessando etc., mas que no decorrer 

da história essas atividades corporais foram, em épocas diferentes, se desenvolvendo e 

tendo como resposta estímulos, desafios ou criando/ atendendo necessidades humanas.  

A educação física vem como conteúdo escolar para levar aos alunos a 

importância que a cultura corporal tem para seu desenvolvimento, desde os primeiros 

anos escolares até os últimos, mas para que ela possa ser compreendida, os professores 
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devem trabalhar por meio de estratégias lúdicas que buscam envolver todo tipo de 

movimentos corporais como: esportes, ginásticas, lutas, entres outras, respeitando cada 

etapa do desenvolvimento. 

Mas, apesar dessa concepção, nos dias atuais a educação física é bastante 

conhecida por causa das academias, esportes apresentados pela mídia, pela ―produção‖ 

de corpos sarados entre tantas outras possibilidades. Muitos pensam que é somente isso, 

mas esquecem de que a verdadeira importância dela para as pessoas deveria, além de 

promover a saúde, a promoção do desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social de 

todos e o conhecimento que a amplitude da área tem.  

Apesar do conceito da cultura corporal e suas implicações, as aulas de educação 

física geralmente restringem-se a modalidades esportivas, sem oferecer outras 

possibilidades da cultura corporal para que se ampliem os conhecimentos referentes a 

ela. Isso já vem acontecendo há muitos anos dentro das escolas, a falta de interesse tanto 

dos alunos em aprenderem coisas novas como dos professores que estão acomodados e 

não buscam novos conteúdos e estratégias pedagógicas para mudar essa realidade. 

Segundo coletivo de autores (1990), a educação física como disciplina tem como 

objeto de estudo a expressão corporal como linguagem, e é através dessas expressões― 

[...] que será mediado o processo de sociabilização das crianças e jovens na busca da 

apreensão e atuação autônoma e crítica na realidade, através do conhecimentos 

sistematizados, ampliado, aprofundado, especificamente no âmbito da cultura corporal‖ 

(COLETIVO DE AUTORES, 1990, p.73). A partir dessa concepção fica evidente que as 

escolas devem trabalhar para a interação de alunos e para o desenvolvimento da cultura 

corporal como linguagem dentro da educação física escolar. 

No entanto, a busca de talentos na nossa sociedade contemporânea vem se 

tornando um grande problema, pois da ênfase na produtividade técnica esportiva. ―Os 

conteúdos das aulas de Educação Física restringem-se às modalidades esportivas — 

ainda assim, tratados parcialmente —, negligenciando-se outros conhecimentos da 

cultura corporal.‖ (COLETIVO DE AUTORES, 1990, p.72). Apesar dessa constatação 

do coletivo de autores na década de 1990, Taffarel e Escobar (2009a) asseveram que a 

situação ainda permanece, quase 20 anos depois. 

Essa realidade impõe o resgate do significado pedagógico das aulas de 

Educação Física cuja perda ficou demonstrada na exclusão, no próprio 

interior da escola, de milhares de crianças que foram afastadas, e continuam 

sendo, da prática das atividades corporais, jogos e esportes e que vêem 

desqualificadas suas aptidões antes mesmo de terem a chance de se apropriar 
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do conhecimento necessário ao seu desenvolvimento (TAFFAREL; 

ESCOBAR, 2009a, s/p.). 

 

Essa é uma triste realidade que acaba acontecendo muito nos dias de hoje, pois 

os professores avaliam que os alunos são ou deveriam ser atletas, e aqueles que não são 

tão bons nos esportes acabam nem tendo a oportunidade de conhecê-los e ou aprimorá-

los. Há uma grande banalização nos conteúdos da cultura corporal, assim gerando 

obstáculos para outros conteúdos além dos esportes, ou mesmo diferentes modalidades 

esportivas além das já trabalhadas usualmente na escola (futebol, basquetebol, voleibol 

e handebol), bem como uma grande falta de conhecimento teórico dos professores, 

gerando assim uma falta de reflexão da cultura corporal (TAFFAREL; ESCOBAR, 

2009a). 

O Coletivo de Autores (1990) afirma que para atender as necessidades da 

sociedade capitalista, as escolas querem que seus alunos pratiquem exercícios para 

atingir o máximo rendimento de suas capacidades físicas, necessárias para a reprodução 

da vida social no trabalho e por isso os esportes de alto rendimento como o futebol, 

vôlei, basquete etc, são mais comuns de serem trabalhados por terem mais prestigio 

social. Nesse contexto, para os autores a manutenção da ordem social é feita: 

[...] através da educação, adaptar o homem à sociedade, alienando-o 

da sua condição de sujeito histórico, capaz de interferir na 

transformação da mesma. Recorre à filosofia liberal para a formação 

do caráter do indivíduo, valorizando a obediência, o respeito às 

normas e à hierarquia (COLETIVO DE AUTORES, 1990, p.24). 

 

Tal constatação é observada nas escolas apesar de muitas ainda não terem 

nenhum tipo de estrutura para ensinar nem mesmo os esportes citados acima, 

negligenciando a amplitude de possibilidades que pode ser transmitida para os alunos. 

De acordo com Taffarel e Escobar (2009a, p.4), ―O esporte, enquanto bem cultural, 

historicamente produzido, apropriado socialmente, está subsumido ao controle 

ideológico dos aparelhos de poder, da mídia, da escola capitalista e do Estado burguês‖. 

Nós que crescemos no Brasil, que é conhecido em todos os continentes como o 

―País do futebol‖, vimos o futebol pela mídia e nas escolas, sendo geralmente o 

primeiro esporte a ser praticado. Mas, isso se da também pelo fato citado por Taffarel e 

Escobar (2009b), que um dos principais problemas é a banalização da cultura corporal 

em geral. 
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Somado aos fatores acima mencionados, outro que interfere é a ausência de 

investimento na educação em geral, inclusive na educação física, especialmente nos 

primeiros anos escolares. A inserção da cultura corporal nessa etapa da escolarização é 

de fundamental importância. 

Outro fato que também destacamos como muito importante é o ensino durante a 

graduação que é bastante prejudicado pela falta de qualificação de alguns professores 

que não mostram interesse em transmitir conhecimentos que são relevantes para formar 

um bom profissional e a negligência de muitos com os alunos, especialmente os que 

estão ―fora dos padrões‖ de rendimento, tanto físico como intelectual. Além disso há um 

predomínio das dimensões biológicas e técnicas, dando menor importância a disciplinas 

das ciências humanas, que possibilitam maior reflexão sobre o processo pedagógico em 

geral, o corpo, a sociedade e a própria educação física. 

Silva (2016), defende que a psicologia pode orientar o professor na sua prática 

pedagógica a compreender o desenvolvimento histórico cultural do aluno para que 

possa promover as particularidades de cada um, a partir de novos conhecimentos. A 

autora cita a necessidade em romper com o dualismo corpo e mente, ainda presente na 

educação física, para que ela possibilite o máximo de desenvolvimento de cada 

indivíduo.  

A partir da psicologia histórico cultural, Silva (2016), afirma a necessidade do 

professor de educação física conhecer sobre a periodização do desenvolvimento e de 

suas atividades guia, que tem sua especificidade a partir das peculiaridades de uma dada 

etapa. É importante trabalhar gradativamente em cada fase com atividades diferentes 

para que o indivíduo possa ampliar seus conhecimentos e, assim, o professor consegue 

conhecer melhor o aluno em seu modo de pensar e agir, podendo auxiliar no seu 

processo de desenvolvimento. 

Para ensinar, o professor pode usar como ferramenta a forma lúdica, que é uma 

das maneiras mais eficazes da criança aprender, (inclusive é a atividade guia do 

desenvolvimento no período pré-escolar, na perspectiva da psicologia histórico 

cultural), estimulando o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de novos 

conhecimentos. Os jogos e as brincadeiras podem ser, por si só, uma situação de 

aprendizagem. Talvez nem todos os professores conseguem perceber o quanto é 

importante o brincar para o desenvolvimento físico e psíquico do seu aluno quando 

criança. É possível usar as atividades lúdicas em todos os ambientes, pois ele não visa a 
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competição e sim um objetivo a ser alcançado. Importante salientar que é uma forma de 

aprendizagem que pode ser usada em todas as idades e para todas as pessoas. 

Com essas considerações, as escolas poderiam oferecer um aprendizado de 

qualidade tratando-se da educação física escolar, pois através da interação com a cultura 

corporal de movimento, a criança consegue transmitir o que ela sente ou pensa por meio 

do corpo, com atividades lúdicas, com os esportes, a dança e entre muitas outras 

possibilidades, assim ela teria uma visão diferente do que é a educação física na escola. 

Para que as práticas também possam se estender para fora das escolas os 

professores podem adotar as atividades lúdicas e cooperativas dentro dos clubes, 

academias, colônia de férias e entre tantos outros lugares que se possa trabalhar o 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. Trabalhar de forma cooperativa pode 

possibilitar aos alunos certa motivação, pois um vai ajudar o outro, e também é um meio 

para que o professor trabalhe a união entre os praticantes, visando diversos benefícios 

coletivos. Mesmo trabalhando em conjunto o professor deve sempre estar perto dos 

alunos olhando as necessidades individuais de cada um, para que possa criar estratégias 

específicas, que podem ser individuais ou de outra natureza que não seja a lúdica. 

 

Mas afinal, o que é o corpo? 

O profissional de educação física trabalha diretamente com o corpo, então, há 

necessidade de saber com mais profundidade questões relacionadas com o mesmo. 

Compreendemos o corpo através da cultura em que o indivíduo está inserido, pois cada 

pessoa tem particularidades do contexto social, e isso acaba afetando o seu jeito de falar, 

andar e de se expressar, por isso a necessidade de respeitar a diversidade e as 

características individuais e sociais. O corpo é um meio de interagir com o meio onde o 

indivíduo está inserido, expressando uma história social, religiões, vínculos que o 

indivíduo mantém, emoções, percepções, afetividade e significado que cada um possui a 

sua forma de expressão. 

Além do mais, cada família traz consigo diversos valores, normas e que também 

são passados pela sociedade. Segundo Daolio (1995), a cultura constrói certas 

especialidades que fazem parte da história do homem e isso acaba definido na 

concepção do corpo. Cada cultura tem um conjunto de posturas, valores, princípios 

morais e éticos, características específicas das regiões e os próprios padrões a serem 

seguidos, enfatizando determinados aspectos específicos.  
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Ao pensarmos no corpo e seu desenvolvimentos podemos falar da motricidade 

que é construída através das heranças biológica e sócio-histórica, logo a construção da 

motricidade é produzida por processos de aprendizagem, que pressupõe em aprender 

diversas habilidades motoras (KOLYNIAK FILHO, 2010). A motricidade é um 

processo adaptativo que evoluiu no decorrer do tempo, sendo uma construção do 

movimento intencional a partir do reflexo, dando respostas a estímulos externos, sendo 

esse um processo que ocorre de forma dialética. ―[...] A motricidade refere-se, portanto, 

a sensações conscientes do ser humano em movimento intencional e significativo no 

espaço-tempo objetivo e representado, envolvendo percepção, memória, projeção, 

afetividade, emoção, raciocínio‖ (KOLYNIAK FILHO, 2002, p.69-70).  

Kolyniak Filho (2002), afirma que a motricidade humana é a forma de relação 

do ser humano com o mundo e com o outro, fruto de um processo constituído ao longo 

do passado e do futuro projetado, evidenciado em diferentes formas de comunicação e 

expressão sendo elas gestual, verbal, cênica, etc. Podemos compreender a motricidade 

consciente, que é objeto da educação física, através do desenvolvimento humano que 

passa por vários processos de aprendizagem, levando-os assim a ter interações sociais. 

A motricidade consciente se refere aos movimentos motores que nosso corpo responde 

a algum estímulo neural, movimentos que são planejados e calculados antes de ser 

realizados.  

Kolyniak Filho e Melani (2006), evidenciam que o desenvolvimento e 

aprendizagem da motricidade ocorre a partir do cérebro por meio de unidades 

funcionais do mesmo, sendo a primeira unidade funcional - medula, tronco cerebral, 

tálamo, hipotálamo - que regula o estado de atenção e vigília que é ativada quando o 

corpo já está cansado, ―desativando-o‖ do ambiente para um período de recuperação do 

organismo em geral. A segunda unidade funcional constituída pelo córtex cerebral dos 

hemisférios direito e esquerdo, lobos parietais, occipitais e temporárias, vai responder 

pela recepção, análise e pelo armazenamento de informações, que são guardadas e que 

podem ser evocadas por meio de lembranças do que o indivíduo já vivenciou e associa-

las a outras que recebe diariamente. A terceira unidade funcional (córtex cerebral dos 

hemisférios esquerdo e direito e lobo frontal) é a que comanda a programação, 

regulação e a verificação da atividade. Essa unidade que vai nos levar a realizar e 

controlar os movimentos intencionais e específicos com objetivos de curtos, médios e 

de longo prazo.   
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Segundo os autores, essas três unidades apesar de terem sua função própria, 

precisam funcionar em conjunto. As estruturas cerebrais que possibilitam os 

movimentos são as mesmas funções da atenção, raciocínio, planejamento de ações, com 

isso está envolvido tanto as ações musculares quanto as funções psicológicas. Esses 

constituem o conjunto de funções da motricidade humana, que conforme vai se 

constituindo, surge novas aprendizagens que impulsionam o desenvolvimento. É de 

extrema importância a construção de movimentos que estimulam as funções 

psicológicas, pois a criança constrói a capacidade de pensar e se comunicar. 

Para Kolyniak Filho e Melani (2006), o recém nascido recebe uma herança 

genética mas não nasce pronto. Ao longo da vida adquire as características humanas 

pelo contato das criações imateriais, como as ideias, os símbolos em forma de 

linguagem, por meio das relações sociais, isto é, a cultura. Então o homem não só 

produz cultura, mas também é um produto dela. 

Segundo Daolio (1995), o corpo se expressa por determinada cultura, mas 

também na interação com a natureza. Por isso, ele não pode ser concebido apenas na sua 

dimensão biológica, negligenciando sua construção social. Ele é um meio de expressão 

do eu que acaba sendo afetado pelo meio onde o indivíduo está inserido. ―[...] No corpo 

estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade 

específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o 

cerca‖ (DAOLIO, 1995, p.105). 

A partir que se tem a fecundação de um óvulo, a motricidade pode ser construída 

através do genótipo que se da no desenvolvimento da construção de estruturas e funções 

biológicas características da espécie humana. Inicialmente a motricidade está 

relacionada aos movimentos reflexos, por exemplo, a sucção, que tem a característica de 

serem atos involuntários e, gradativamente, são substituídos por ações voluntárias 

construídas a partir do desenvolvimento sociocultural da criança, em especial a 

linguagem (KOLYNIAK FILHO, 2010). 

Partindo da psicologia histórico-cultural, especificamente das ideias de 

Vigotski, Kolyniak Filho (1999) entende que todos os processos de desenvolvimento 

ocorrem no nível social e depois no individual; pela mediação da linguagem é que 

podemos compreender os conceitos. A linguagem é fruto da necessidade de 

comunicação entre os seres humanos, por isso o individuo reproduz as relações sociais, 

que possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e da própria 

consciência.  
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Kolyniak Filho (1999), segue a proposta de Vygotsky que explica a passagem 

do interpsicológico, que se refere à comunicação com outros, para o intrapsicológico 

que é a comunicação do indivíduo consigo mesmo para explicar o processo de 

apropriação da cultura, que possibilitam surgimento da consciência, que tem no 

pensamento verbal um meio importante para que o indivíduo abstraia o aqui e o agora 

para planejar de forma intencional ações futuras. Tal capacidade implica formar uma 

representação psíquica através de signos, podendo ser submetidos ao controle 

voluntário. Esse controle por meio da representação simbólica (capacidade que nos 

diferencia dos demais animais) se refere às manifestações motoras deliberadas, que 

pode atender necessidades coletivas ou individuais. Com isso qualquer ação voluntária 

envolvendo o sistema nervoso central e o esquelético pode ser vista como movimento 

humano consciente mesmo sendo feita de forma automática. 

Através das ideias dos autores acima, podemos compreender que o corpo passa 

por vários processos de evolução, desde o seu nascimento o ser humano passa por 

diversas transformações constituídas pela interação social, cultural, política, econômica, 

por isso existem diversas ideias de como o corpo é, e como se desenvolve. Apesar de 

serem compostos por uma estrutura esquelética com músculos, órgãos, articulações, 

água, proteínas, gordura, sistema nervoso, o corpo vai muito além disso; nós somos 

compostos por uma ―parte pensante‖, que possibilita que a dimensão biológica se 

desenvolva, ao mesmo tempo que sem essa dimensão, a ―parte pensante‖ não se 

desenvolve. É apenas a compreensão da unidade entre psiquismo e corpo que nos 

constituímos enquanto humanos, seja na sua dimensão corporal, tanto na sua dimensão 

psicológica. 

O desenvolvimento de cada ser humano é proporcionado em ambientes 

diferentes, seja em um país, cidade, família, escolas, tribo entre muitos outros lugares. A 

diversidade impõe influências que são passados para o indivíduo, como a forma de 

linguagem, expressão, conceitos e atributos que caracterizam o ser humano, assim como 

as normas e os valores. O corpo expressa como o indivíduo lida com o mundo, sempre 

se desenvolvendo no aspecto psicofisiológico.  

Dessa forma, a existência de um corpo ideal ou perfeito, seja estética quanto na 

dimensão produtiva, existe apenas para atender demandas e necessidades de uma 

sociedade que produz mercadorias que necessitam ser consumidas, que negligenciam ou 

negam as particularidades diferentes de cada indivíduo. A educação física não deve se 

submeter apenas a essa lógica demandada pelo mercado, mas sim transformar a cultura 



27 
 

a partir de si mesma, a fim de promover o conhecimento e entender qual a essência do 

elemento cultural. Cabe a educação física então possibilitar o conhecimento do corpo e 

da sociedade (BAPTISTA, 2013). Afinal, é pelo o corpo que conseguimos estabelecer 

relações com os outros, e por ele que nos reconhecemos como humanos. 
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MÉTODO 

 

Em nossa pesquisa utilizamos o método qualitativo, que se destaca por buscar 

compreender os objetivos em seu ambiente natural, sendo ele social ou cultural, 

aprofundando a compreensão dos fenômenos (GUERRA, 2014). É possível realizá-la de 

várias maneiras, por meio de questionários, entrevistas, grupo focal, análise documental 

e observações. O pesquisador é a peça importante, pois deve captar todas as 

informações, e ter uma posição crítica para conseguir selecionar e interpretar as 

informações (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).  

Dentro da pesquisa qualitativa optou-se por trabalhar com a técnica do grupo 

focal, em que a coleta dos dados ocorre por meio de interação grupal. [...] ―O objetivo 

central do grupo focal é identificar sentimentos, atitudes e ideias dos membros a 

respeito de um determinado assunto ou tema. Em pesquisas exploratórias, o grupo focal 

pode ser usado para gerar novas ideias ou hipóteses‖ (GUERRA, 2014, p.25). A 

quantidade de participantes no grupo varia entre 4 e 10 pessoas, além do mediador, que 

pode ser o pesquisador ou outra pessoa desde que tenha experiência com o tema a ser 

abordado e conheça os objetivos e fundamentos teóricos da pesquisa. O mediador do 

grupo assume uma posição de facilitador na discussão, possibilitando que todos 

expressem sua opinião (GONDIM, 2002). Para Minayo (2008), é uma grande vantagem 

o grupo focal, pois as pessoas fornecem informações e atitudes quando estão 

interagindo com outras pessoas.  

 

Participantes 

A partir das características do grupo focal, para alcançar os objetivos do presente 

projeto, participaram dessa pesquisa 8 discentes, 1 homem e 7 mulheres, do curso de 

educação física da UFVJM. Os critérios de inclusão dos participantes foram: 

 Discente do primeiro (1°) ano e do último (4°) ano do curso de educação 

física, quatro de cada ano.  

 Ter disponibilidade em participar do grupo em dias e horários 

previamente agendados. 

 Caso houvesse mais de cinco interessados em cada ano, seria feito um 

sorteio para definir os participantes da pesquisa. 
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Os critérios de exclusão foram: 

 Discentes do 2° e 3° ano. 

 Discentes que não forem sorteados, caso houver mais de 10 voluntários 

interessados em participar da pesquisa, respeitando o limite de 5 vagas 

para o primeiro e último anos.  

 

Procedimentos metodológicos 

Foi entregue em sala de aula um convite impresso para os discentes, em que 

constava o objetivo da pesquisa e os dias e horário em que aconteceria o grupo focal. Na 

entrega do convite, foi explicitado verbalmente o objetivo e os procedimentos da 

pesquisa, destacando o aspecto voluntário na participação e os cuidados éticos quanto a 

identificação e sigilo. Todos devolveram o convite, mas quem teve interesse em 

participar colocou e-mail, nome e telefone no mesmo. Após seguir os critérios de 

inclusão e exclusão, os discentes foram informados por telefone/ou por e-mail sobre sua 

participação no grupo focal. Os nomes dos voluntários não foram divulgados, 

minimizando a possibilidade de identificar os participantes. 

Houve dois encontros do grupo focal, de aproximadamente 90 minutos cada. No 

primeiro encontro foram explicados os objetivos da pesquisa e do grupo focal e como 

seria a dinâmica do mesmo. Em seguida entregamos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para que os participantes assinassem.  Logo após, foi desenvolvido 

com os participantes quatro práticas corporais, sendo uma de desporto adaptado, uma 

colaborativa, uma competitiva e uma vivência sem a necessidade de ser desenvolvida 

em grupo. Tais atividades ocorreram no ginásio poliesportivo do curso de Educação 

Física da UFVJM, onde as atividades puderam ser realizados por ser um espaço mais 

apropriado.  

As atividades foram conduzidas por uma docente formada em educação física, 

com experiência na área e nas atividades propostas com diversos públicos. As 

atividades foram filmadas, para ajudar na organização e análise dos dados. A filmagem 

foi feita por uma das discentes participantes do projeto; também foi feito um diário de 

campo com observação das atividades realizadas pela outra discente participante do 

projeto e a professora orientadora. 

A primeira atividade adaptada realizada foi o basquete 21, que foi formado por 

duas equipes tendo cinco integrantes para cada lado (no caso da pesquisa adaptamos o 

número de participantes por equipe, sendo 4 para cada um). As equipes deveriam fazer 
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21 pontos jogando a bola dentro da cesta de basquete, e o time que os fizessem primeiro 

ganhava o jogo.  

A atividade competitiva foi o vôlei (tradicional), mas com a adaptação no 

número de integrantes que foi de quatro pessoas para cada lado. Cada equipe deveria 

realizar três toques na bola antes de passar para o time adversário, fazendo o rodízio de 

posição dentro da quadra. Ganhava a equipe que realizasse 25 pontos primeiro.  

A outra atividade foi algumas práticas motoras com os olhos vendados pelo 

ginásio, foi feito através de um pequeno circuito com alguns objetos como barreira 

(bancos, com tamanhos e espessuras diferentes) para que os alunos pudessem passar 

sobre eles. Também foi realizada o reconhecimento do espaço através do tato e pela 

audição, seguindo apenas a orientação verbal da mediadora.  

A última atividade foi a dança circular, que tem um objetivo colaborativo: os 

oitos participantes realizaram um círculo com as mãos dadas e fizeram uma coreografia, 

a partir das orientações da mediadora do grupo focal. As orientações coreográficas 

implicavam que os movimentos fossem feitos de forma conjunta (ir para a direita, 

esquerda, frente e trás, etc), num mesmo ritmo, em que a ação de um interfere na dos 

demais membros do grupo.  

Todas as atividades tiveram como objetivo levar os participantes a vivenciar 

diferentes possibilidades do corpo a partir dos objetivos de cada uma das atividades. 

Entende-se que tais práticas possibilitaram melhor reflexão e expressão dos 

participantes sobre o corpo, que pode ser constatado no segundo encontro do grupo.  

No segundo encontro a concepção de corpo foi discutida a partir das vivências 

corporais do primeiro encontro pelas questões norteadoras: o que é o corpo? Qual corpo 

o profissional da educação física deve ter? Por quê? Num primeiro momento, 

perguntamos aos participantes como foi a vivência para cada um, o que foi fácil, difícil, 

como se sentiram diante das facilidades e dificuldades, como perceberam o corpo 

durante a realização delas e alguma consideração que quisessem fazer. As demais 

perguntas foram elaboradas a partir das especificidades demonstradas pelo grupo 

durante a vivência (as dificuldades, facilidades, competições entre si, colaboração, 

alcance dos resultados e objetivos das atividades), direcionadas para a compreensão do 

que é o corpo, se existe um corpo ideal, corpo deficiente, corpo habilidoso e não 

habilidoso e como o corpo do profissional da educação física deve ser, tendo em vista a 

especificidade de sua atuação.  
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Dessa forma, pode-se sintetizar o roteiro do grupo focal da seguinte forma: 

Primeiro encontro Segundo encontro 

Vivências corporais para que os 

participantes tenham diferentes situações 

de expressão e rendimento corporal, tanto 

de forma individual como coletiva, para 

que os objetivos das atividades sejam 

alcançados. 

O que é o corpo? 

 A partir dos conceitos 

apresentados, trazer situações 

vivenciadas nas práticas que 

podem ser contraditórias ao que 

foi verbalizado. 

 Há padrões de rendimento, 

estética? 

 

Como deve ser o corpo do 

professor de educação física 

 Considerar a concepção de corpo 

que foi apresentada nas questões 

anteriores. 

 

Os riscos que as atividades realizadas pela pesquisa puderam ocasionar eram: 

desconforto e/ou constrangimentos ao responder perguntas durante o grupo focal, mas o 

participante teve o direito de não responde-las. Outro risco se referiu a eventuais 

acidentes inerentes as práticas corporais propostas, como boladas, quedas e torções, mas 

não ocorreu nenhum desses aspectos. Antes de iniciar as atividades práticas, foi 

enfatizado aos participantes os objetivos do projeto e solicitamos a compreensão e 

cuidado na realização das mesmas, para evitar conflitos durante as práticas, para não 

deixar materiais espalhados pela quadra diminuindo os riscos de acidentes. Além disso, 

o voluntário pôde desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo para ele. Caso ocorresse algum acidente prontamente seria dado 

suporte de primeiros socorros e o resgate seria acionado. Não houve custo para o 

participante nem indenização por sua participação. 

Os riscos relacionados ao segundo encontro do grupo focal se referiam a 

constrangimentos em responder a alguma questão, mas o participante pôde não 

responder, sem qualquer prejuízo para ele. Outro risco se referiu à possibilidade de 

identificação na participação da pesquisa, mas foi minimizado com a identificação dos 
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participantes por nomes fictícios na pesquisa com nome de pedras, além da orientação 

no grupo focal para que o que foi desenvolvido e discutido não fosse publicado, assim 

como a identidade de quem participou. 

Os benefícios para os participantes se referiu à vivência de todas as práticas 

propostas e interação com outras pessoas, bem como discussão sobre o tema, que pode 

levá-lo a refletir sobre o próprio corpo e do outro. 

O critério para suspensão da pesquisa foi ter menos que quatro participantes, 

dois do primeiro ano e dois do quarto ano. Esse projeto foi aprovado pelo comitê de 

Ética e pesquisa da UFVJM, com o número 3.002.210. 

Os resultados foram analisados depois da transcrição dos áudios, leitura dos 

diários de campo e descrição das atividades filmadas, a partir da fundamentação teórica 

do presente projeto. As imagens gravadas serão destruídas após a finalização da análise. 

As categorias de análise dos resultados foram: concepção de corpo e como deve ser o 

corpo do profissional de educação física. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação e discussão dos resultados será iniciada pela concepção de corpo 

apresentada pelos participantes da pesquisa e, posteriormente, a forma como os mesmos 

compreenderam como deveria ser o corpo do professor de educação física, que se 

referem justamente aos objetivos desse trabalho. As respostas para cada uma das 

concepções foram organizadas em categorias de análise. 

 

1° Categoria: Concepção de corpo 

 

Nessa categoria, buscamos compreender qual é a concepção de corpo. Foi 

possível identificar quatro concepções: metafísica, biológico, cultural, indivíduo. 

Iniciaremos a apresentação e análise pela concepção metafísica. 

Jaspe (Primeiro período): ―Para mim essa pergunta, é uma pergunta muito 

difícil de responder. Assim, eu tenho uma visão um pouco metafísica dessa questão de 

corpo, do que eu sou. Então eu acho... não sou o corpo, eu estou nesse corpo e aí nesse 

corpo a gente vai se instalando, vive a vida, nasce e desenvolve passa por experiências. 

É isso‖. 

Ágata (Primeiro período): ―[...] o meu corpo é eu mesmo, sou corpo, alma e 

espírito‖. 

Nas falas citadas acima, podemos perceber que os alunos do primeiro período 

tem fortemente a concepção cristã de corpo como a morada da alma. Por muito tempo, a 

igreja católica possuiu o poder ideológico em relação às formas de conhecimento, 

dentre eles a dicotomia entre corpo e alma, sendo que esta última habitava a primeira. 

Mesmo na atualidade, a igreja cristã ainda mantém tal concepção, que é evidenciada e 

continuada na forma como muitos que a seguem concebem sobre a vida e si mesmos e 

isso é transmitido de pais para filhos.  

Desse modo, as concepções acima apresentadas revelam o aspecto religioso e 

metafísico na concepção de corpo dos dois participantes, o que é ainda justificável, pois 

eles estavam há pouco tempo no curso de Educação Física e não haviam cursado (ou 

estavam cursando) um conjunto de disciplinas que possibilita uma reflexão científica 

sobre o corpo, rompendo ou questionando a concepção metafísica. 

 

Também foi apresentado uma concepção de corpo como algo biológico.  
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Jaspe (Primeiro período): ‗‗É uma unidade fisiológica/biológica que tem, ou não 

sei, funcionamento complexo, que a gente passa emoções, vivencia, cresce e 

desenvolve‖. 

Jaspe apresenta duas concepções: em um primeiro momento ela coloca que o 

corpo é a morada da alma, e agora o afirma como algo biológico. A primeira concepção 

de corpo apresentada por Jaspe foi a metafísica; após a discussão dos participantes do 

grupo focal, ela apresenta o corpo como ―unidade fisiológica‖. É possível que a 

discussão do grupo focal levou-a a acrescentar a concepção de corpo, mas reduzido a 

dimensão biológica. Apesar das concepções serem distintas, é possível correlacioná-las, 

como fez Ágata. 

Ágata (Primeiro período): ―Ela quis dizer que o corpo é a casinha da alma dela‖.  

Ao compreender a fala de Jaspe, Ágata entende que mesmo ela acreditando que 

o corpo é a morada da alma, tem noção que existe a parte fisiológica para que o corpo 

funcione. No entanto, a explicação de Ágata sobre o corpo é dualista, pois compreende 

que ele, constituído de aspectos fisiológicos que recebe a alma. 

A concepção biológica de corpo de Turquesa apresenta uma compreensão que 

se aproxima de uma lógica monista de corpo, mas entendo-o como fardo. 

Turquesa (Primeiro período): ‗‗Essa é muito difícil. Eu acho assim é um fardo 

que a gente tem aqui na terra, é algo que parece..., é algo que parece banal. Se pensar: 

eu nasci, cresci e vou viver, mas na medida que eu vou cuidando desse fardo ele pode 

ficar mais leve ou mais pesado‘‘.  

Turquesa explica que o fardo pode fica mais leve ou pesado, dependendo da 

qualidade de vida do sujeito (alimentação, outros cuidados com o corpo) e o que é leve 

para alguns pode ser pesado para outros. O corpo é uma ―ferramenta multifuncional‖ 

que sempre vai servir para algo, mas nem sempre conseguimos controlá-lo. Segundo 

Freire, Dantas (2012), o corpo não deve ser visto apenas pelos seus aspectos biológicos, 

funcional e estrutural. O corpo deve ser entendido como apresentação do ser no mundo, 

e isso requer um novo olhar, porque o corpo tem suas formas, ritmos e gestos é 

linguagem para si e para outro. Para Mauss (1974), o corpo é uma matéria-prima e uma 

ferramenta da cultura. E necessário entender que o corpo é um meio de comunicação e 

de expressão e não algo apenas biológico, e que a cultura influencia diretamente no 

mesmo. 

Uma terceira concepção de corpo evidenciou-o como algo cultural, uma 

produção da cultura, como as falas abaixo evidenciam.  
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Pérola (Último período): ―[...] é o resultado de experiências vividas de onde está 

inserido‖. 

Cristal (Último período): ―É algo cultural, você é o que a vida fez você ser‖. 

Então isso se manifesta como? Através do corpo, da fala, do andado, das 

atitudes. Então, o jeito de vida que você leva o reflexo do seu corpo, então corpo é o que 

a gente é, no universo, no espaço. ―O corpo é o nossa ferramenta de tudo‖.  

Rubi (Último período): ‗‗Eu também acho igual a Cristal, se o corpo da gente 

proporciona...da gente ter várias vivências e sensações, realizar as atividades do dia-a-

dia. É através desse corpo que a gente tem a oportunidade de ter novas habilidades, de 

conhecer novas coisas‘‘. 

Cristal (Último período): ‗‗Através dele você vai e manifesta emoções de 

diversas formas‘‘.  

As falas acima evidenciam a concepção que o corpo se expressa por determinada 

cultura, como linguagem, a partir de normas e padrões a serem determinados 

socialmente. Pelas particularidades individuais e aspectos sociais, somos educados 

dentro de uma cultura e determinados modos de ser e agir é passado de geração a 

geração. Os alunos do último período concebem que o corpo é cultural, levando em 

consideração o meio em que vivem e as experiências adquiridas durante toda a vida. 

Tais falas corroboram a concepção de Daolio (1995), que o corpo se constitui em 

determinada cultura, sendo um meio de expressão; no corpo está escrito as normas, 

valores de uma sociedade específica. Importante destacar que durante a graduação em 

Educação Física algumas disciplinas cursadas trataram o corpo enquanto cultura e 

provavelmente isso justifica a concepção apresentada pelos alunos do último período.  

Com isso percebemos que houve diferenças nas concepções de corpo entre os 

períodos, em que os alunos do primeiro período o compreendem como algo metafísico 

biológico, revelando uma dualidade entre corpo, alma e psiquismo, e o último como 

algo cultural. 

As falas dos discentes do último período demonstram ainda que a cultura nos 

permite/ensina manifestar sensações, emoções, medos, esperanças, em determinado 

ambiente, através do corpo. 

Cristal (Último período): ‗‗É uma coisa que assim né, na verdade o corpo da 

gente traduz muitas emoções né, aquele calor, é a linguagem da gente o corpo‘‘.  

Pérola (Último período): ‗‗[...] corpo é o resultado das experiências da gente, o 

corpo é totalmente plural ele vai falar o meio que você vive, a cultura que você veio‘‘.  
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Safira (Último período): ‗‗É o que manifesta-se em sensações, tipo: se você não 

come, ...igual no meu caso eu tenho que comer até 5 horas porque senão minha cabeça 

dói. É o meu corpo se manifestando, então ele já tá naquele: se eu não comer em 5 horas 

dá dor de cabeça‘‘. 

Uma discente do primeiro período concebe também que a cultura possibilita o 

corpo expressar as experiências e sentimentos individuais. 

 

Esmeralda (Primeiro período): ‗‗Para mim o meu corpo é o que eu uso para 

movimentar, sou eu no espaço, mas também meu corpo é aquilo que eu transmito aquilo 

que eu sinto‘‘. 

A quarta concepção, do corpo como sendo o próprio individuo, pode ser 

observado na fala abaixo. 

Pérola (Último período): ‗‗O corpo sou eu‘‘.  

Quando Pérola fala ―o corpo sou eu‖, podemos interpretar tal concepção pela 

compreensão do corpo como a motricidade humana.  Kolyniak Filho (2002), explica 

que a motricidade é uma forma do indivíduo se relacionar com o mundo e com os 

outros, e quando pensamos no corpo logo veem seus movimentos, suas formas de 

comunicação, expressões. A motricidade consciente se refere às sensações e movimento 

intencional do ser humano, construído numa dada cultura. Assim, é possível 

compreender que Pérola compreende o corpo em uma dimensão cultural, e suas diversas 

formas de expressão, como foi apresentado na concepção sobre corpo como cultura, ao 

mesmo tempo em que é o próprio indivíduo.  

Na nossa concepção, o que melhor responde o que é o corpo é a motricidade 

consciente, como já explicado no referencial teórico, pois a cultura interfere na postura, 

nos valores, nos costumes, criando certas particulares de determinado ambiente. A 

motricidade é como o indivíduo se desenvolve, existe uma relação dialética entre a 

cultura e a motricidade, pois os movimentos compreendem manifestações num 

determinado contexto sócio-cultural, por isso varia de cidade, bairro ou país em que 

vivemos. Assim, a concepção de Pérola seria a mais completa, pois o indivíduo é 

constituído culturalmente sendo ele também o corpo. 

Ao analisarmos as respostas em geral dos participantes da pesquisa, percebemos 

que a concepção de corpo mais citada e discutida entre eles foi a monista (cultural e 

indivíduo), pois a partir dela que eles entendem que por meio da cultura o indivíduo 

consegue se manifestar e expressar seus desejos e sentimentos. Ao compararmos as 
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respostas do primeiro e último período, fica bem explícito que no último período 

predomina a concepção cultural de corpo.  

Já no primeiro período, aparecem concepções diferenciadas, como metafísico, 

biológico e cultural, apesar de predominar a primeira. Acreditamos que seja por conta 

do pouco contato com conteúdos que aprendemos durante todos os anos de curso, e por 

isso uma dificuldade maior em compreender a concepção de corpo, diferente dos alunos 

do último período que já tiveram mais conhecimentos científicos sobre o tema.  

No entanto, mesmo os alunos do último período tendo mais conhecimento sobre 

o corpo, percebemos que não possuem uma clareza do que seja o corpo em si, pois 

sempre falam a concepção do corpo como cultural não dando uma resposta concreta 

sobre o que de fato é o corpo e a cultura. Destaca-se a importância de compreender o 

que é o corpo, pois este é o objeto de estudo e intervenção da futura prática profissional. 

Apenas com um conceito claro sobre seu objeto de intervenção que podem se tornar 

profissionais mais capacitados para lidar com os alunos no cotidiano e orientar sua 

prática. 

Sobre como o corpo é constituído e compreendido, os participantes destacaram 

a dimensão da normalidade nesse processo. Ao serem questionados sobre esse conceito, 

as seguintes respostas foram dadas. 

Safira (Último período): ‗‗eu acho que seria o padrão que a maioria é. Se aqui 

estivesse todo mundo sem braço, a gente estaria da mesma forma, tipo: é como se nós 

fossemos ―normais‖ como a maioria da população tem braço, perna. Cê vai a qualquer 

lugar é difícil é um, dois que tem alguma deficiência, acaba que a gente vê ele como 

anormal mas creio que se todo mundo tivesse sem um braço ou sem uma perna seria 

normal‘‘.  

Turquesa (Primeiro período): ‗‗Para mim é, depende do ponto de vista, do seu 

ponto de partida porque o corpo dele é deficiente se ele seguir o nosso padrão entendeu? 

Tipo; é se forem cinco pessoas que tenham um braço e uma pessoa com o corpo 

completo qual vai ser o corpo deficiente? Tudo para mim depende do ponto de partida, 

mas eu acho que a função dele ficaria bem limitada‘‘.  

Ágata (Primeiro período): ‗‗[...] um corpo normal deve ter cabeça, ombros, 

membros, tem as pernas, tudo funcionando perfeitamente. E mesmo que eu estivesse no 

meio de cinco pessoas sem braço e eu sem braço eu iria me sentir faltando um braço. 

Esse braço iria me fazer falta, eu iria até me acostumar com aquilo, mas assim, na 
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minha cabeça, eu não consigo ver: ―ah depende do ambiente que eu estiver todo mundo 

tem duas pernas e um braço mesmo assim eu me sentiria deficiente‖‘‘.  

Rubi (último período): ‗‗Eu acho que, tipo assim, padrão normal é quando os 

órgãos, todas as partes do corpo estão funcionando. Assim, uma normalidade 

fisiológica‘‘.  

Para Vygotsky (1995) é um grande erro compreender a anormalidade em 

características diferentes nos indivíduos, ou entender a diferença como um defeito, algo 

para sentir pena ou até mesmo excluir, notando o que falta e não perceber as 

potencialidades e as possibilidades de compensações diante de uma deficiência. É 

preocupante ver que os participantes da pesquisa consideram ser diferentes como uma 

anormalidade, tanto do primeiro como do último período.  

No entanto, Safira e Turquesa, primeiro e último período respectivamente, 

ponderam sobre a concepção de normalidade como ausência de algo, destacando a 

questão do padrão socialmente colocado, mas que este depende de um contexto, como 

as falas acima evidenciaram. 

Outros dois participantes da pesquisa também ponderaram sobre esses padrões 

de normalidade. O que é comum é culturalmente determinado, mas cada sociedade é 

que determina o que é ‗‗normal e o anormal‘‘.  

Pérola (Último período): ‗‗Por que tratar como se fosse normal a gente ainda 

não consegue fazer isso. Isso não foi retirado, isso está impregnado na nossa sociedade. 

A gente vai olhar, e vai olhar como anormal. Não deveria ser assim, mas eu acho que é 

a perda da função dita como normal seria ideal‘‘.  

Jaspe (Primeiro período): ‗‗Mas eu acho que isso também está relacionado 

também com a cultura. Eu acho que a Pérola já tinha entrado nessa questão antes, por 

exemplo, na África tem países que eles usam uns negócios para aumentar o pescoço. ‘‘  

Ágata (Primeiro período): ‗‗Mas eles acham bonito!‘‘  

Jaspe (Primeiro período): ‗‗É, mas para eles era normal, para eles bonito é 

aquilo. Varia um pouco.‘‘  

Ao serem questionados se o padrão de normalidade era dado pelo funcionamento 

fisiológico, Cristal, Jaspe, Pérola e Rubi (do último período) responderam que não, mas 

dado pela cultura; já Ágata (primeiro período) compreende que é o aspecto fisiológico. 

Importante destacar que as respostas destas participantes estão em consonância com a 

própria concepção de corpo que apresentaram, como constituição cultural e unidade 

fisiológica, respectivamente. 
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As participantes problematizaram ainda que: 

Cristal (Último período): ‗‗Foi o que eles [a cultura] colocaram pra gente‘‘.  

Jaspe (Primeiro período): ‗‗[...] depende do ponto de vista. O que, sei lá de qual 

cultura você está abordando‖.  

Ágata (Primeiro período): ‗‗Já tem outras culturas que quanto maior a pessoa, 

mais obesa.... É cultural, e isso é bonito. E se for uma pessoa magra é horrorosa, isso eu 

entendo ser cultural‘‘.  

Para os participantes, a constituição do corpo se da pela cultura, com suas 

normas, valores e costumes, que se expressam através/pelo corpo. O que é bonito em 

uma cultura, pode não ser para a outra, apesar da necessidade de respeitar os 

comportamentos de cada lugar.  

Outro aspecto constituinte sobre o corpo é biótipo. 

Ágata (Primeiro período): ‗‗Como ela falou (Jaspe) cada um tem um padrão de 

beleza. Aí eu vou chegar ao lugar e todo mundo tem um biótipo lá e eu vou ser tipo: ah, 

aqui a gente acha que ele é feio e eu vou chegar lá, tipo, nossa que pessoa estranha. Eu 

acho que são outras questões‘‘.  

Cristal (Último período): ‗‗Mas se vocês forem pelo padrão cultural da cidade 

eles não vão falar que você é estranha, que é o que o branco, loiro, de olhos claros 

entendeu? Então tem todo o biótipo da pessoa que a sociedade impõe que a gente 

tenha‘‘.  

Podemos perceber o quanto existe um padrão de corpo e de atitudes impostas 

pela nossa sociedade, e quando alguém foge desse padrão é considerado estranho. Tal 

imposição dificulta muitas pessoas de se adequar a  norma, pois os biótipos do corpo e a 

forma física que o indivíduo tem, é determinado pela massa muscular, acúmulo de 

gordura, metabolismo dentre outros. Assim, existe um padrão de normalidade que já até 

foi citado anteriormente nesse trabalho que significa que os indivíduos devem seguir 

determinados números ou percentuais desses aspectos para ter um corpo dito como 

bonito e saudável, mas, nem sempre isso é possível.  

Em síntese a concepção do grupo é que o corpo ideal deve ser dado pela cultura 

onde o indivíduo está inserido. Com isso, podemos perceber que apenas Ágata, do 

primeiro período, compreende o corpo como aspecto fisiológico, que deve se adequar ao 

que é considerado saudável e bonito a partir dos parâmetros estipulados pela área da 

saúde, enquanto os outros participantes entendem que o corpo a partir da cultura onde 

está inserida. Esses resultados são semelhantes aos da pesquisa de Silva e Ludorf 
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(2009), apresentada na revisão de literatura, em relação a dimensão cultural na 

constituição do corpo que predominou nos participantes da pesquisa. 

 

2° Categoria: Concepção do corpo deficiente 

Nessa categoria buscamos compreender qual seria a concepção do corpo 

deficiente para os discentes. A hipótese antes do grupo focal é que tal concepção 

poderia divergir de uma concepção de corpo em geral, especialmente se considerarmos 

as possibilidades de expressão dele e o desenvolvimento de determinadas atividades. 

Nessa categoria, além das discussões do grupo focal no 2° segundo encontro, também 

será apresentado os registros feitos em diário de campo das práticas corporais que foram 

desenvolvidas no primeiro encontro do grupo focal. Tais práticas também foram 

problematizadas no segundo encontro do grupo nas discussões dos participantes. 

 Aspectos sobre a eficiência e ineficiência do corpo em relação a deficiência 

surgiram no segundo encontro, especialmente em situações de competição tendo alguma 

delimitação física, que foi experienciada no primeiro encontro. Após discussão sobre 

como foi a vivência desse encontro o grupo foi questionado sobre o que entendem em 

relação ao corpo deficiente.  

Rubi (Último Período): ―Na minha visão, esse corpo deficiente é que quando 

não tem uma função ele precisa usar outras partes do corpo para saciar a função que foi 

tirada‖.  

Safira (Último Período): ―É a perda de uma função. Eu acho que é isso‖.  

Pérola (Último Período): ―Eu também acho que é a perda da função‖.  

Esmeralda (Primeiro Período): ―Para mim o corpo deficiente seria você perder 

uma função, mas aquele corpo deixa de ser deficiente a partir do momento que você 

consegue realizar determinada coisa com outros membros‖.  

Cristal (Último Período): “Quando falo de corpo deficiente todo mundo 

pensou perda de braço, perna. E tem tanta gente que tem todos os membros, mas o 

corpo é deficiente; ainda cheio de vícios. É um corpo cansado, que não aproveita os 

movimentos. E será que a pessoa que não tem um braço, mas que dança, pula, canta, 

corre..., será... Quem é o deficiente ali? Onde que tá a perda da função?‖.  
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Podemos perceber nas falas citadas acima que muitos alunos consideram o 

corpo deficiente como a perda da função, por inexistência de algum membro corporal, o 

que nos permite pensar que ele é ineficiente em algumas atividades que exigem a função 

perdida. Mas mesmo concordando que o corpo deficiente seja a perda da função, 

Esmeralda (Primeiro período) diz que o corpo deixa de ser deficiente a partir do 

momento que se utiliza outros membros para suprir o que foi perdido, ou seja ele passa 

a ter alguma eficiência. Já Cristal apresenta uma ideia mais clara do corpo deficiente, 

compreendendo que não é só a falta de um membro que torna uma pessoa ineficiente, 

mas o quanto ela consegue compensar a ausência de determinada função apesar da 

ausência de alguma parte dele. Ela ainda cita um exemplo sobre ter limitação. 

Cristal (Último Período): ―[...] A limitação de não ter um braço tá na gente, 

por quê a gente tem ele, mas se acontecer de todo mundo tá propício a isso, o nosso 

corpo, como um todo...Vai se dar uma resposta para aquele tipo de perda que você 

teve‖.  

Ela vê a perda de um membro não só como deficiência, mas como limitações 

construídas socialmente tendo como referência um padrão normal de corpo. Numa 

perspectiva semelhante, apesar da ideia de perda de função, Esmeralda, que ainda estava 

no primeiro período, compreendia que o corpo deixava de ser deficiente se as 

possibilidades de compensação fossem desenvolvidas, em consonância com as 

concepções de Vigotski sobre o tema, que foi apontado na categoria anterior, mas, os 

demais alunos do primeiro período compreendem o corpo deficiente como perda da 

função, como é citado abaixo. 

Ágata (Primeiro Período): ―[...] eu teria muita dificuldade para pegar uma 

coisa pesada usando só essa mão‖.  

Ágata (Primeiro Período): ―Só tô pensando, nem achando quem tá certo ou 

errado, mas é para mim mesmo, como eu vou, isso aqui é pesado, ou trocar a fralda de 

um bebê, mas só com uma mão, é tão estranho. É tão ...ahh, habilidade é diferente. Eu 

não tenho a mesma habilidade com as duas mãos, apesar que tem gente que tem tudo 

como ela falou (Cristal) e não sabe usar. Para mim, não é uma questão de que foi 

ensinado, para mim, ... ah, eu poderia usar simplesmente essa mão...Ah eu preciso dessa 

para ajudar.‖  

É claro na fala de Ágata que a concepção de deficiência como ausência de algo 

e que mesmo com as possibilidades de compensação, a ausência é um aspecto 

constitutivo da deficiência. Vigotski (1995), compreende a importância de se buscar as 
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potencialidades do indivíduo, ao invés das dificuldades e o que falta no processo do 

desenvolvimento, e a partir das mediações, criar os caminhos indiretos. O autor relata a 

necessidade de se compreender e conhecer o aluno com deficiência como um indivíduo 

social que, através das mediações recebidas em seu ambiente, pode acionar mecanismos 

compensatórios, que contribuem para promover uma melhor forma de aprendizagem, 

impulsionando o desenvolvimento. Entende-se o processo de compensação como um 

modo positivo que permite ao indivíduo compensar e superar a falta de determinada 

função.  

Ao considerarmos tudo que foi dito anteriormente e o modo de pensarem sobre 

o corpo deficiente e sua limitação, essas questões podem estar ligadas as atividades que 

realizaram no primeiro encontro do grupo focal, em que puderam vivenciar na prática 

algumas modalidades esportivas para pessoas com e sem deficiência. Percebemos que 

durante a atividade do vôlei sentado, por exemplo, os participantes tiveram muita 

dificuldade para se locomoverem pela quadra e realizar movimentos básicos do vôlei 

tradicional. Ao serem questionados sobre como foi realizar tais atividades, os 

participantes fizeram as seguintes falas: 

Rubi (Último Período): ―Gente tipo assim, no futebol a gente usa o corpo pra 

fazer praticamente tudo, ele está presente em todas as atividades da gente. E quando a 

gente perde tipo uma função, no caso a gente fez o vôlei sentado; na hora que a gente 

fez... a gente se sente é, tipo assim... A gente sente que tá faltando uma parte e com a 

necessidade de usar as outras partes que a gente nem usa tanto‖.  

Cristal (Último Período): ―Que a gente já até esqueceu‖. 

Rubi (Último Período): ―É que até esqueceu que tem realmente‖. 

Podemos relacionar essas dificuldades que tiveram na prática com as respostas 

dadas por eles, que a falta da função de um membro pode evidenciar algumas 

limitações, mas podem a utilizar outros membros para realizar os movimentos das 

pernas, que no jogo se utilizam os braços e as mãos para a locomoção. 

No decorrer do jogo, percebemos que mesmo com as dificuldades de 

locomoção, eles estavam mais preocupados com o placar do que a experiência em si, e 

que perder para alguns não foi uma experiência agradável. 

Safira (Último Período): ―[...] o jogo que eu fiquei com mais raiva por ter 

perdido foi o vôlei, por causa dessa de arbitragem, que a gente perdeu por um ponto de 

diferença. Eu falei: ―nossa aquele ponto, aquele ponto era nosso‖. Era por causa daquela 

mania de olhar regra‖. 
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A mediadora do grupo focal ponderou que o grupo tinha solicitado a volta do 

ponto e que a solicitação foi atendida. Duas participantes responderam o seguinte: 

Pérola (Último Período): ―Nós íamos perder do mesmo jeito‖.  

Safira (Último Período): ―Não, mas assim, eu não liguei na hora, eu fiquei 

meio que ―Ahh, nossa.‖‖. 

Com relação a outra atividade que foi realizada, o basquete 21, foram divididos 

duas equipes misturando o primeiro e último período. Observamos que durante o jogo, 

os alunos do último período estavam mais a vontade e descontraídos, do que os do 

primeiro, evidenciado na pouca participação de alguns deles nas jogadas e pouco 

interesse em correr atrás da bola, tendo momentos que um deles reclama que ninguém 

passa a bola para ele, mas também não se esforçava para pegá-la. Ao final do jogo a 

equipe que perdeu reclamou de desvantagem por ter um homem alto na equipe 

adversária. A mediadora do grupo propôs uma revanche ou misturar os times, no 

entanto, continuaram com as mesmas equipes e fizeram a revanche. Todos tentam fazer 

os alunos mais retraídos participarem mais, tem um momento que todos comemoram 

uma cesta que um deles fez, mas o resultado final permanece igual ao primeiro jogo.  

Ao serem questionados sobre o resultado do jogo, os participantes 

responderam: 

Rubi (Último Período): ―Eu no inicio fiquei brava‖. 

Mediadora: ―Cê ficou brava?‖ 

Rubi (Último Período): ―Fiquei‖. 

Mediadora: ―Por quê?‖ 

Rubi (Último Período): ―Porque eu sou competitiva, aí perder pra mim é ruim. 

Mas aí, depois que foi cair à ficha que era só um jogo, assim de interação, num é assim 

uma competição. Na verdade é isso sabe‖. 

Cristal (Último Período): ―Eu pensei positivo por que meu grupo ganhou, mas 

em outras ocasiões é lógico que eu não gosto de perder. Eu fico chateada, não brigo nem 

nada‖. 

Esmeralda (Primeiro Período): ―Pra mim foi bem tranquilo, foi muito 

tranquilo porque perdi. Pra mim, tanto faz‖.  

Safira (Último Período): ―No basquete mesmo ela (Esmeralda) estava mais 

quietinha. A gente poderia ter falado que perdeu por causa dela. Por que um time estava 

com 4 pessoas com um homem e o outro time com 4 pessoas mais parecia que era 3. 

Mais não, a gente foi bem rilex (sic). Tipo assim nós perdemos, acontece‖. 
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Podemos observar nas falas dos participantes, que no início levaram o jogo para 

um lado mais da competição e muitos relataram que não gostaram de perder, mas depois 

perceberam que não tinha necessidade de competir entre eles, apesar de ter ocorrido isso 

nos dois jogos propostos. 

Durante o decorrer do jogo, a participante Esmeralda que pouco interagiu nas 

atividades, se sentiu muito desconfortável na quadra, chegando a comentar para nós 

que, se soubesse que teria o basquete nas atividades propostas, não teria participado do 

grupo focal. Em vários momentos dos jogos ela não interagiu com os demais 

participantes, e mostrou poucas tentativas de fazê-lo, pois não buscava a bola e nem 

ficava em posição favorável para recebê-la, ficando fora do espaço demarcado como 

campo de jogo.  

Enquanto isso, foi percebido nos demais participantes o desejo de ganhar do 

outro time. Numa das poucas vezes que vimos a bola ir em direção a Esmeralda, um dos 

participantes se joga na frente para alcançar a bola, para tentar fazer o ponto.  Foram 

ações e atitudes pontuais durante a realização das atividades, mas não deixou de existir 

um certo tipo de exclusão com quem era menos habilidoso em determinado esporte. 

Essas atitudes durante o primeiro encontro do grupo demostram certa 

contradição da fala sobre o corpo deficiente do grupo, e das ações, em que mesmo com 

uma compreensão teórica sobre as diferenças, e a necessidade de questionar o padrão de 

normalidade, esses conhecimentos não orientam as ações/ atitudes durante uma 

competição.   

A terceira atividade proposta foi com venda nos olhos que exigia a colaboração 

entre eles, pois tiveram que passar por um trajeto superando alguns obstáculos (subir em 

bancos e andar sobre eles com larguras diferentes), e logo após trabalharam em duplas 

sendo que um vendado teria que seguir as palmas do colega até o lado oposto do ginásio 

poliesportivo. Para voltar ao local de origem foram orientados pelas vozes dos colegas 

do outro lado. 

Ao final dessa experiência vivenciada pelos participantes ficou nítido que em 

momento algum quiseram um ganhar do outro, pois todos realizarem a atividade juntos. 

Foi dito por um dos participantes como são importantes algumas funções que possuímos 

e não damos tanto valor até realmente precisarmos delas. 

Esmeralda (Primeiro período): ―Eu só consegui pensar sabe, o quanto a gente 

está adaptado a fazer as coisas do jeito que a gente faz; e o que foi muito bom, tirar a 
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gente da zona de conforto. E eu realmente consegui perceber que o tato e a audição, 

pelo menos no meu caso, foi muito importante, principalmente o tato‖. 

A quarta e última atividade foi a dança circular, que também necessitou de 

atenção e coordenação de todos. Ao dar início à atividade, percebemos que Esmeralda 

continuava envergonhada.  Já os outros se sentiram a vontade.  

Durante a dança deu para perceber a dificuldade de alguns participantes na 

coordenação dos movimentos em ir para o lado direito ou para o esquerdo, 

discriminação de lateralidade e ritmo. É citado abaixo por um dos participantes a visão 

que ele teve ao participar da dança circular. No final todos verbalizaram que gostaram a 

proposta da dança, pois se divertiram bastante. 

Cristal (Último período) ―[...] coisa que eu gostei muito na dança circular é a 

naturalidade de fazer pro lado direito, fazer pro lado esquerdo, a gente às vezes esquece 

que a gente tem o lado esquerdo né... O quão difícil fazer certo, fazer coisas com o lado 

esquerdo, então tipo assim, o corpo tem uma amplitude total, tem limite às vezes. Eu 

não uso ele todo a meu favor entendeu, fica vícios corporais, então essa atividade me 

fez pensar isso, a amplitude do corpo, as sensações, a leitura, enfim‖. 

Ao ser analisar todas as atividades realizadas no grupo focal, percebemos 

diversas situações que nos dão ideia que o corpo pode se adaptar á determinadas 

situações, como por exemplo a perda da função de algum membro como a já foi 

mencionado acima. No entanto, a reflexão sobre esses limites e as possibilidades de 

superá- los foi mais evidente nas atividades colaborativas, enquanto nas competitivas o 

foco foi ganhar. 

Os profissionais de Educação Física lidam com a pessoa a todo momento, e 

devem saber transmitir para as pessoas que o corpo não é uma máquina que foi 

construída para ser tratada de qualquer forma; mas que ele vem sendo construído 

culturalmente por cada pessoa, pois cada um tem seu modo de pensar, viver e agir; suas 

potencialidades e limitações, que podem ser superadas em algumas situações.  

Ao observar mais de perto as atividades que foram realizadas, deu para perceber 

que muitas vezes as pessoas que possuíam alguma habilidade a mais que as outras 

queriam sempre ganhar, marcando mais pontos. Isso nos faz refletir sobre como tais 

comportamentos aparecem durante o curso, especialmente nas aulas práticas de 

determinadas modalidades esportivas em que times são organizados para 

praticar/conhecer as regras do jogo, técnicas e táticas do mesmo. Tendo como referência 

nossa experiência como discente, tais situações de exclusão frente àquele que não é 
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habilidoso é recorrente, mesmo numa situação pedagógica como nas aulas práticas do 

curso. O que foi observado no grupo focal corrobora tal vivência, tanto nos discentes do 

primeiro como do último período. 

 

3° Categoria: Como deve ser corpo do profissional de educação física? 

 

Nessa categoria buscamos compreender como os participantes entendem que 

deveria ser o corpo do profissional de educação física e as razões para tal entendimento. 

Tal questionamento foi feito, pois é recorrente na área que o profissional de educação 

física deve ter o corpo dentro dos padrões considerados saudável e bonito, e o quanto 

não alcançá-los ocasiona insatisfação corporal, como as pesquisas apresentadas na 

revisão de literatura evidencia, ao serem questionados sobre como deve ser o corpo, os 

participantes deram as seguintes respostas: 

 

Ágata (Primeiro Período): ―Pode ter o corpo que ele quiser!‘‘. 

Cristal (Último Período): ―Um corpo saudável!‘‘. 

Ao serem questionados sobre o que é saudável, as repostas foram: 

Cristal (Último Período): ―Para mim o corpo saudável é bem assim na área do 

biológico, porque na verdade o pessoal olha apenas a visão: ―nossa você tá gordinha, 

nossa você é professora de educação física?‖ Quem nunca escutou? ―Você é professora 

de educação física, mas você é gorda‖. Então, tipo assim, eu tô saudável? Estamos ok? 

Tô bem comigo mesmo‖. 

Safira (Último Período): ‗‗Eu acho assim, eu sou bacharel. Olhando por esse 

lado, se a gente é motivador, [...] assim se eu fosse bem mais gordinha; e aí como é que 

eu vou motivar uma pessoa, sendo que eu não me motivo? Não como bem, não faço 

atividade física. Pelo meu lado, eu penso assim: a gente tem que ser um espelho para o 

seu aluno, a gente não é meio um reflexo da criação? Então meio que do lado da 

academia, a gente tem que ser um espelho, mas não quer dizer que se a gente é forte que 

a gente é saudável por dentro entendeu? Não quer dizer isso‖. 

Cristal (Último Período): ―O espelho! Imagina eu, então tá bom. Hoje em dia 

uma pessoa de 50, 60 anos ainda é tátil no mercado de trabalho, seu corpo não vai ser o 

mesmo, vai ter mudanças na questão de peso, na questão de pele mesmo. Eu entendi 

Safira o que você falou do espelho, é realmente, é muito senso comum. O senso comum 
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pede isso, mas tipo assim, a gente tem que tentar descaracterizar e isso porque nós não 

somos o corpo, a gente é corpo e mente‖. 

Safira (Último Período): ‗‗Tá, mas tipo assim, um corpo do bacharel; acaba que 

seu cliente vai procurar pessoas que são mais marombadas, muitos não vão ligar por seu 

conhecimento. Tipo eu posso não ter conseguido emagrecer, mas já fiz várias pessoas 

emagrecerem e hipertrofiar, não vai ligar muito pelo conhecimento da pessoa que vai te 

passar. Pelo menos a população, a maioria olha o seu físico entendeu?‘‘. 

Turquesa (Primeiro período): ―No campo escolar você pode ser o melhor 

professor e seu filho chegar e falar: mãe eu tenho o melhor professor de Educação 

Física. Se numa reunião os pais verem que o professor é acima do peso eles vão 

reclamar na diretoria‖. 

Atualmente as pessoas estão em busca de um corpo belo e performático, e 

entendem que o profissional da educação física deve ter esse corpo, tal como Safira 

apontou e já foi abordado na revisão de literatura do presente trabalho. Assim, se Ágata 

entende que o profissional pode ter o corpo que quiser, Safira defende que ele deve ter o 

corpo modelo de saudável, como constitutivo de sua prática profissional, pois seria um 

fator motivador para aqueles que o procuram para adequar o corpo os padrões estéticos 

e de saúde. Percebemos então que muitos ainda acreditam que o profissional de 

educação física deve ter um corpo atlético e através dele vai inspirar novos clientes a ter 

o mesmo tipo de corpo, como foi a fala dos alunos do primeiro período e da discente do 

último ano do curso de bacharelado. Os alunos do último período do curso de 

licenciatura já entendem e defendem a necessidade em desconstruir essa concepção de 

corpo do profissional de educação física, pois compreendem que o mais importante é ter 

um corpo saudável e se sentir bem consigo mesmo.  

Pérola (Último Período): ―A gente entendeu isso, a gente sabe que é isso que 

acontece Safira. A gente tá falando que isso deveria ser desconstruído, que não 

necessariamente uma pessoa que tem um corpo lindo, maravilhoso ela é saudável‘‘.  

Ágata ressalta sobre a necessidade de buscar uma compreensão de saúde, e 

menciona o da Organização Mundial de Saúde (OMS): 

Ágata (Primeiro Período): ―Se a gente for olhar o conceito único de saúde e um 

deles não é ligado ao risco de doença, é um bem estar físico, mental e social. Social 

significa você ter um horário disso, tem transporte, ter educação, ter direito a tudo‘‘. 

É necessário entender que o bem estar vai muito além das dimensões biológicas 

como Ágata coloca, e que a interação social, os aspectos psicológicos e funcionais 
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contribuem para uma vida saudável. Para o sujeito ter uma sensação de bem estar, é 

necessário uma harmonia entre o meio em que ele vive e o próprio sujeito. É importante 

problematizar sobre esses aspectos para que os indivíduos possam  ter um pensamento 

mais crítico. No entanto, Ágata ainda se prende a saúde como ausência de doença. 

Ágata (Primeiro Período): ―Mental e social é assim, eu acho muito difícil falar 

sobre isso. Por quê? É, obesidade é doença também, a Organização Mundial de Saúde 

coloca lá que é doença. Ah, mas aí meus exames são bons. Pode tá agora, mas tem um 

potencial de doenças cardiovasculares, há mais, e a cabeça... Tudo bem, minha cabeça 

pode tá boa, da pessoa que é obesa, é a minha cabeça tá ruim, e eu tenho que cuidar 

dela. Mas a pessoa que é obesa também tem que tratar a obesidade dele, pode ser que eu 

não tenha nada agora, não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho nenhum 

problema do coração, mas ela tem um grande potencial de risco pra essas doenças. 

Então quando tipo, cê vai olhar como que tem que ser meu corpo, tudo bem eu tenho 

que ser saudável né. Então, eu tenho que tentar que me manter saudável, em equilíbrio 

mental, fisicamente e social. Mas, o mais difícil talvez a gente nunca vai conseguir esse 

completo bem estar. Mas assim, eu tenho que desconstruir isso, dessa questão da 

obesidade, é que a pessoa, em que se sentir bem com ela mesma, tudo bem. A pessoa 

tem que se sentir bem com ela mesma, mas a gente vê que tem um potencial de doenças 

por trás disso, ela pode ser saudável ou não‘‘. 

Como Ágata possui outra formação na área da saúde, essa concepção pode ter 

sido construída no seu processo anterior. Podemos perceber que através dessa discussão, 

Safira e Ágata defendem que o profissional de educação física tem que ter um corpo 

saudável ―sendo ele um espelho‖ para ser um elemento motivador, mesmo 

compreendendo que isso pode colocar em segundo plano a importância em ter 

conhecimentos específicos para orientar a prática física. Esse posicionamento é 

questionado por Cristal. 

Cristal (Último Período): ―Porque assim quando você vê um profissional obeso 

você quer ver o conhecimento que ele vai ter com você ou você vai intrometer na vida 

dele de como ele tá levando a vida?‘‘. 

Cristal (Último Período): ―A obesidade tem inúmeros fatores, talvez ele tem um 

problema hormonal. Então, até onde que essa obesidade vai interferir? Nós como 

profissional de educação física, até onde?‘‘. 
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Outros dois participantes do primeiro período não se posicionaram, mas 

Esmeralda se mostrou incomodada com a ideia de um certo corpo do profissional de 

educação física: 

 

Esmeralda (Primeiro Período): ―Eu não tenho opinião, eu geralmente não gosto 

de pensar como deve ser. É obrigatório ser? Não gosto de pensar nisso, não tenho 

obrigação, eu acho que realmente ninguém deve ter uma coisa, cada um é cada um, faz 

o que quer, tá saudável é bom pra você, não ta saudável é ruim pra você. Ninguém tem 

nada a ver, ninguém deveria julgar‘‘. 

Jaspe (Primeiro Período): ―Eu não tenho uma opinião ainda formada, a gente 

ainda tá chegando nessa questão de corpo com [mencionou o nome da professora da 

disciplina] com essa questão de que o povo vê, o que os alunos veem, o que o cliente vê, 

mas é muito complexo‖. 

Podemos perceber que houve um consenso que o corpo deve ser saudável, 

apesar de não ter ficado muito claro o que é isso, apesar de terem mencionado a 

concepção da OMS de saúde não ser sinônimo de ausência de doença, mas com o bem-

estar físico, mental e social. De acordo com Segre e Ferraz (1997, p.539), ―a própria 

organização social e a condição mesma da existência do homem em grupos baseiam-se 

em uma renúncia que, ainda que assegure ao indivíduo certos benefícios, gera um 

constante sentimento de mal-estar‖. Os autores entendem que o estilo e o ritmo de vida, 

podem causar uma série de doenças. Saúde não significa necessariamente uma 

normalidade do organismo humano, ela pode ser determinada a uma alimentação 

saudável, a prática de atividades físicas, pelo ambiente onde o indivíduo está inserido, 

meios sociais e econômicos.  

Nas respostas, podemos perceber que houve uma expectativa que o corpo deve 

ser um espelho em duas participantes, uma do primeiro e outra do último período. A 

primeira, como já foi mencionado, já tem uma formação de nível superior na área da 

saúde, a segunda, estava finalizando o curso de bacharelado de educação física e já atua 

no fitness em academias da cidade. Entende-se que essas particularidades das 

participantes explicam suas concepções de como o corpo do profissional de educação 

física deve ser. Importante destacar que nas discussões do grupo focal, houve consenso 

em relação à ideia predominante do corpo do profissional dentro de padrões de saúde e 

beleza; no entanto, as participantes do último período em licenciatura destacaram a 

necessidade em questioná-los. Apesar dessa necessidade de questionamento, é fato que 
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muitos profissionais que não tem o corpo de acordo com tais padrões não conseguem 

empregos, até mesmo estágios durante seu processo de formação profissional. 

Através das discussões do grupo focal, compreendemos que a maioria do corpo 

como uma construção cultural e que ele traduz emoções, sendo assim uma forma de 

linguagem, e resultado de experiências adquiridas. Mas também existe um padrão de 

normalidade do corpo, sendo esse o que é comum na maioria das pessoas, aceito por 

uma cultura e veiculado nos meios de comunicação.  

Muitos acreditam que o corpo para ser eficiente deve desenvolver atividades do 

dia a dia de forma satisfatória, mesmo com a concepção de eficiência não ter ficado 

explícita em relação às habilidades. No primeiro encontro do grupo focal, percebemos 

que durante as atividades os alunos de certo modo buscavam a eficiência, deixando de 

lado os que não eram tão habilidosos. Em muitos momentos, foram bastante 

competitivos buscando sempre a vitória, mesmo o jogo sendo apenas uma prática sem 

nenhuma premiação. Apesar das falas dos discentes, que o corpo é uma construção 

social e das críticas aos padrões de normalidade e da eficiência, na prática os discentes 

acabaram excluindo aqueles que não eram habilidosos.  A educação física ainda aprecia 

muito a eficiência, e ao fazer isso acaba não levando em consideração as 

individualidades de seus alunos. Segundo Daolio (1995), existem muitas pessoas 

reclamando da educação física, relatando que sofreram chacotas e preconceitos, 

simplesmente por não ser habilidoso em determinados jogos e esportes, assim é 

necessário que os professores compreendam as diferenças entre os alunos, sendo de 

grande importância a desconstrução da educação física que privilegia somente os mais 

capazes, dando condições para que todos participem e aprendam os conteúdos nela 

proposta.  

Ao analisar as respostas dos discentes do primeiro e último período sobre o 

corpo deficiente, percebemos que para a maioria a deficiência está relacionada a perda 

da função de um membro corporal, mas alguns acreditam que a deficiência não é isso, 

sendo necessário compreendê-la não como ausência, mas também quanto as 

possibilidades novas que surgem para o individuo para compensá-la.  

Houve um consenso que o corpo do profissional de educação física deve ser 

saudável, e também alguns defendem que ele possa ser como quiser (magro, gordo, 

forte, musculoso). Os profissionais que acreditam que o corpo deve seguir um padrão de 

beleza deve-se entender que ele vai muito além da aparência corporal, não 

necessariamente quem tem um corpo lindo é saudável.  
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No decorrer da discussão podemos perceber que houve contradições e mudanças 

em algumas falas como já citado anteriormente, e a hipótese é que durante as discussões 

do grupo, os participantes repensarem as respostas, como aconteceu na concepção de 

corpo de Jaspe, que anteriormente coloca o corpo como algo metafísico e logo depois 

acrescenta que ele é uma dimensão biológica.   

Houve diferenças entre as resposta dos alunos do primeiro e último período, em 

relação à necessidade do corpo do profissional de educação física que para alguns deve 

ser um modelo a ser seguido. No caso do primeiro período ainda é aceitável tal 

concepção devido ao pouco tempo desses participantes no curso. 

Na graduação é importante haver disciplinas que problematizem sobre o corpo, a 

partir dos aspectos culturais, padrões de beleza e saúde, para uma reflexão crítica sobre 

eles.  Na revisão de literatura, as pesquisas indicam insatisfação corporal do profissional 

de educação física. Silva e Ludorf (2011), como já citado anteriormente identificaram 

insatisfação corporal dos acadêmicos em educação física. Frank et al., (2016), 

identificaram a prevalência de 76,6% de insatisfação no mesmo público. Esses autores 

defendem que é necessário problematizar conteúdos que abordem a imagem corporal e 

o corpo durante a graduação, de modo crítico aos padrões postulados em relação a 

estética. A partir do grupo focal, percebemos então que na perspectiva dos alunos o 

profissional de educação física deve ter um corpo saudável, já na revisão de literatura 

percebe a insatisfação dos profissionais devido ao seu corpo, e como isso deve ser 

problematizado na graduação e, criar condições para que as pessoas conheçam a 

importância de conhecer e aceitar o seu corpo.   

Além dos conteúdos, as disciplinas práticas são de grande importância, pois 

possibilitam aos alunos diversas vivências corporais que ajudam os mesmos a conhecer 

melhor o seu corpo, desde que estas sigam ministradas com tal finalidade, e não com a 

perspectiva de competição exclusivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que existem diversas concepções do que seja o corpo, algumas delas 

muito amplas, que foram constituídas ao longo do tempo através do desenvolvimento da 

humanidade. Essas concepções são influenciadas diretamente pela cultura, como visto 

no decorrer desse texto. Iniciamos esse trabalho buscando compreender a concepção de 

corpo para os discentes de educação física e como compreendem como deveriam ser o 

corpo do profissional dessa área. Os resultados revelam que a maioria dos participantes 

compreendem que a cultura influencia no desenvolvido corporal, com isso existe 

normas, valores, costumes e padrões a serem seguidos, mas que se modificam 

historicamente.  

No decorrer da graduação vivenciamos diversos momentos em que foi percebido 

e estudado sobre isso tanto em aulas teóricas como práticas, e observamos que cada 

cultura tem suas especificidades e isso possibilitou as respostas dos discentes.  É 

importante que durante a graduação disciplinas teóricas e práticas que norteiam os 

alunos para o conhecimento corporal, pois se o próprio profissional não está satisfeito 

com o seu corpo é muito difícil auxiliar os seus alunos a questionar determinados 

padrões que não traduzem de fato saúde e beleza. É necessário questionar a ideia que 

existe um corpo ideal como é veiculado nos meios de comunicação e criar estratégias 

para tentar supera-lo. Os profissionais de educação física podem ajudar a quebrar a 

idealização do corpo, mas também são responsáveis por mantê-la e fomentá-la.  

Nos dias atuais a educação física ainda valoriza o tecnicismo na formação dos 

professores de Educação Física; nas aulas práticas percebemos, como graduandas, como 

a esportivização ainda está presente, exigindo eficiência e habilidade, mesmo quando o 

objetivo é ensinar como ensinar. E percebemos o quanto muitos colegas de graduação 

consideram isso importante, reproduzindo nas aulas de formação profissional a exclusão 

dos considerados não habilidosos que acontece no espaço escolar. O mais contraditório 

é que nas aulas teóricas, esses alunos e professores defendem sobre a necessidade de 

romper com a educação física esportivizada e excludente, mas não percebem que 

reproduzem a exclusão quando estão na prática esportiva, assim como foi percebido no 

grupo focal. 

São necessários mais trabalhos que abordem sobre o corpo, tanto nos aspectos 

teóricos como práticos, de tal modo que as contradições possam ser evidenciadas e 

superadas, pois a educação física não deve priorizar somente a técnica para os 
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habilidosos e sim dar ferramentas e auxílio para que o seu aluno, independente de como 

é o seu corpo e suas possibilidades, aprenda.   
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