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RESUMO 

 

Atualmente é possível perceber um aumento da preocupação das pessoas com seus 

corpos, seja por motivos estéticos ou de saúde. Ao se tratar de corpo, é inevitável não associar 

ao termo Educação Física, uma área que lida diretamente com o mesmo, em suas diversas 

dimensões. Entretanto, não há um consenso sobre o que é corpo na Educação Física, pois como 

existem diferentes posicionamentos teóricos dentro da própria área, é difícil apontar uma única 

concepção. Assim, o objetivo desse estudo foi identificar quais as concepções de corpo são 

disseminadas no curso de Educação Física da UFVJM, como são trabalhadas nas disciplinas, 

projetos de extensão e pesquisas e analisar as possíveis implicações no processo de formação 

dos discentes. Para atender os objetivos da pesquisa, selecionamos os professores do curso de 

educação física da UFVJM. Optou-se por docentes, ao invés de discentes, pelo fato de já 

existirem muitas pesquisas relacionadas a opiniões dos alunos e poucas direcionadas aos 

professores. Sendo assim a seleção obedeceu aos seguintes critérios: ser graduado em educação 

física; ser professor efetivo do departamento e não estar afastado das atividades institucionais. 

Para a realização da pesquisa utilizou-se duas técnicas de coleta: questionário e entrevista. 

Todos os professores selecionados foram submetidos a um questionário com o objetivo de obter 

informações factuais (formação, idade, sexo, disciplinas ministradas, tempo na instituição etc.) 

isto é, a concepção sobre o corpo dos docentes. Os questionários foram aplicados por meio de 

entrevistas pessoais agendadas. Após o questionário, foram selecionados 3 professores, das 

diferentes áreas da educação física (fisiológica/anatômica, educacional, práticas corporais), de 

acordo com a disponibilidade e aceitação dos mesmos. Todos esses participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que garantiu o sigilo e anonimato dos 

participantes. Os materiais utilizados para produção da pesquisa foram: gravador, bloco de 

anotações, caneta e o papel com as perguntas pré-estabelecidas. Foi realizada entrevista in loco. 

Após a realização dos questionários e das entrevistas pôde-se concluir que as concepções 

confirmam que ainda persiste um dualismo nas perspectivas dos docentes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é possível perceber um aumento da preocupação das pessoas com seus 

corpos, seja por motivos estéticos ou de saúde. Essas preocupações, muitas vezes, estão 

relacionadas ao que se divulga nos meios de comunicação, principalmente as propagandas, com 

a finalidade de incentivar as pessoas a buscarem o corpo “ideal”. No entanto, é importante 

entender: qual seria esse corpo? Como o conceito de belo e ideal foi construído? Qual a 

concepção de corpo que veicula na sociedade contemporânea?  

Existem diversas concepções sobre o que é corpo, construídas e superadas ao longo do 

tempo. O homem primitivo era concebido em sua totalidade. Segundo Gusdorf (1980) e 

Gonçalves (1994 apud Aranda et al, 2012) “O sensível e o inteligível estavam conectados numa 

concepção de humano uno e inteiro. O primitivo não distinguia o pensamento do corpo, da 

natureza ou da terra” (p.738). Esta concepção se refere aos primórdios, quando não se 

diferenciava a necessidade fisiológica e o prazer, os homens eram movidos por “instinto”; 

corriam para conseguir comida ou salvar suas vidas, saltavam para desviar de obstáculos, entre 

outras tarefas que estavam vinculadas às necessidades básicas. 

A modernidade por exemplo, foi estabelecida uma nova concepção de corpo, 

conhecida por corpo dominado, no qual o corpo e a mente permanecem, de forma que o corpo 

é refém das necessidades mentais. Para Foucault (apud Antério e Gomes-da-Silva, 2011, p.68):  

[..]constata-se que um corpo dominado é um corpo dicotômico submetido ao comando 

mental, impedindo sua liberdade para responder às suas próprias necessidades, como 
um instrumento apto a corresponder às nossas exigências sob controle da mente.  

 

Há também a concepção de corpo-objeto, como uma visão sobre o aspecto físico e 

biológico, que por sua vez é passível de estudos (COMPARIN; SCHNEIDER, 2004). Essa 

concepção encontra-se em conflito, principalmente, na área da educação física, já que por um 

lado, busca-se entender o corpo em sua totalidade, em que através dele se mostra a cultura, 

sentimentos e saberes que o sujeito adquiriu ao longo dos anos; por outro lado, o corpo é 

estudado em diversas áreas, de forma que cada área busca entender a partir de suas 

especificidades. Comparin e Schneider (2004, p.175) definem:  

O corpo é, e sempre foi objeto de muitas pesquisas nos mais variados campos de 

atuação, nas ciências da saúde, humanas, exatas e sociais. Para quem atua na área da 

saúde, talvez pela própria formação acadêmica, é mais fácil visualizar o corpo como 

objeto biológico, químico e psicológico, mas é difícil visualizá-lo como um objeto 
social e as relações que nele interferem. 

 

Ao se tratar de corpo, é inevitável não associar ao termo Educação Física, uma área 

que trabalha diretamente com o mesmo. Entretanto, não há um consenso sobre o que é corpo 
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na Educação Física, pois como existem diferentes posicionamentos teóricos dentro da própria 

área, é difícil apontar uma única concepção. Conforme Zoboli e Silva (2011, p.341.) “[...] a 

partir de suas inúmeras problemáticas o corpo está longe de ser consenso por suscitar algumas 

tantas demandas epistemológicas”. A concepção de corpo veio se alterando ao longo dos anos 

e com ela a Educação Física também, como afirma Russo (2010, p.50): “de uma herança 

dualista, estando implícitas as tendências à biologização, à militarização, à higienização, a 

Educação Física ignorava a globalidade do homem, transformando-o em um ser fragmentado”. 

As autoras Silva e Porpino (2010) trazem três diferentes discursos sobre corpo que são 

veiculados na sociedade atual: corpo harmonioso; corpo magro, e corpo sarado. O primeiro 

citado está associado aos métodos do passado onde as apresentações ginásticas e circenses 

deveriam ser executadas por um corpo esbelto, magro, leve e com precisão dos movimentos. 

Ou seja, para o corpo ser considerado belo, ele precisaria estar ligado a atividades físicas, 

contudo estas só seriam consideradas bonitas se fossem perfeitamente realizadas, trazendo 

consigo uma relação direta entre a educação física e a visão de corpo belo.   

 O segundo, corpo magro, é aquele que se utiliza de diferentes recursos, da moda, 

alimentação, mídia, cosméticos e até mesmo remédios para se alcançar o corpo concebido como 

ideal, não importa o processo para consegui-lo. Este modelo é em sua maior parte representado 

por mulheres, as quais têm necessidade de provar como estão “bem” perante a sociedade. Silva 

(2001, apud Silva e Porpino (2010, s.p) afirmam: 

[...]a magreza uma promessa de superação da feminilidade doméstica e um caminho 

para se afirmar no mundo público, dada a admiração que ela provoca, inclusive como 

resultado da vontade, autonomia e rigor necessários à chegada nessa expectativa de 

corpo. 

 

 Tal corpo, para ser considerado belo, deve se encaixar nos padrões estabelecidos pela 

própria sociedade e  pela mídia, incorporado pela Educação Física, já que a mesma se relaciona 

com a questão de saúde, mas também acaba se envolvendo com a estética, trazendo certas 

frustações para aqueles que não apresentarem os parâmetros adequados de gordura e músculos 

definidos, gerando até mesmo transtornos psicológicos e alimentares (SILVA; PORPINO, 

2010).  

Russo (2010, p.40), ao corroborar com a afirmação das autoras supracitadas, destaca 

que “quanto mais perto o corpo estiver da juventude, da beleza e da boa forma, mais alto é seu 

valor de troca. A imagem veiculada pela mídia se vale de corpos de homens e mulheres 

esculturais para vender anúncios publicitários”. Essas concepções afetam, inclusive, os 

profissionais de Educação Física. Silva e Porpino (2010, s.p) destacam que “do mesmo modo, 

uma representação do corpo está relacionada à qualidade dos profissionais, ou seja, o corpo 
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como uma espécie de currículo, ao relacionar boa forma a um bom profissional”. Transforma-

se, assim, o corpo do profissional como algo a ser comercializado, algo que possa ser passível 

de compra. Por outras palavras, se o profissional não se encaixa nos padrões de beleza, ele terá 

dificuldades no mercado de trabalho. 

 No terceiro conceito não se busca um corpo saudável, mas um corpo atlético, jovial, 

sentimental, músculos totalmente tonificados, corpo simétrico e bem distribuído. Moldado pelo 

próprio homem, mesmo que para isso seja necessário burlar o corpo e utilizar anabolizantes 

para conquistar resultados estéticos. Este modelo é mais adotado pelos homens, que através de 

seus corpos, buscam reafirmar sua masculinidade fazendo com que se pense em um novo 

dualismo, como dito por Lê Breton (apud Silva e Porpino, 2010, s.p): 

No entanto, não mais o dualismo que opõe a alma ao corpo, mais sutilmente aquele 

que opõe o homem ao corpo, no sentido em que, diante das inúmeras possibilidades 

de intervenção corporal, se modificando a aparência, o próprio homem é modificado.  

 

 Pode-se então reafirmar esse terceiro discurso com um segundo autor, Aranda (2012, 

p. 739): “Adota-se a ideia do body-building de construção hipertrofiada do corpo. Nessa lógica 

anatômica, ficaram comuns os anabolizantes, com o sentido de facilidade, efemeridade, rapidez 

e valorização dos resultados obtidos: ótimo desempenho em tempo reduzido”. Ao crit icar essa 

concepção Russo (2010, p. 69) aponta que: 

Perceber o corpo de uma maneira real e não vivê-lo distraidamente está diretamente 

relacionado com essa profissão. É por meio do corpo-sujeito que a Educação Física 

deve se compreender e se explicar, buscando dar sua parcela de contribuição para 

despertar no educando uma consciência corporal, que lhe permita perceber-se no 

mundo em que vive e, de posse dessa consciência, interferir criticamente no processo 

de construção da sociedade e, por conseguinte, de seu bem-estar. 

 

Os profissionais de educação física sejam aqueles que trabalham em escolas ou 

academias, têm seus corpos associados ao corpo-magro e corpo-sarado, uma vez que são esses 

os corpos que a sociedade estabeleceu como bonito, prejudicando assim aqueles profissionais 

que não possuem tais características. É importante enfatizarmos que apesar de existir certo 

padrão de corpo, não se pode esquecer que o mesmo também é sujeito. Segundo Silva e Porpino 

(2010, s.p)“[...] não falamos simplesmente de objetos, mas de corpos, de sujeitos, que tem 

escolhas, sentidos e desejos, por vezes, diferentes”. Tudo isso mostra que o homem é o 

responsável pela instrumentalização de seu corpo, fazendo com que o mesmo seja objeto de 

desejo e consumo ou até mesmo de repudio e exclusão. 

Aranda et al (2012) em seus estudos apontam as divergências de concepções sobre 

corpo, isso mostra que apesar dos discentes estudarem em uma mesma universidade, a matriz 

curricular foi responsável pela diferença de concepção. Os primeiros alunos do curso de 
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Educação Física, ao se formarem, ainda possuíam a visão de que o corpo é somente objeto de 

funcionamento, onde se reproduz movimento, molda-se sua estética e melhora sua qualidade 

vida. Já os discentes que entraram na nova grade curricular, revelam uma concepção de corpo 

como um todo, onde nada se separa, mas tudo se conecta.  

Silva et al (2009) ao publicarem o artigo: “A visão de corpo na perspectiva de 

graduandos em Educação Física: fragmentada ou integrada?” relatam sobre a concepção de 

corpo entre discentes, porém neste estudo a diferença não está diretamente relacionado à matriz 

curricular e sim no período em que eles se encontram. Os participantes eram alunos do 1° e do 

8° períodos de Educação Física. Os dados mostram que com o passar dos anos muda-se a 

concepção de corpo, isso devido ao número maior de disciplinas matérias cursadas, capacitando 

aos alunos uma maior amplitude de conhecimento e percepções. 

A partir desses estudos, pode-se concluir que a maioria dos alunos quando entram na 

faculdade tem sua concepção sobre corpo fragmentada, pelo fato de serem novos e com pouco 

conhecimento, ao contrário dos discentes do último período que já demonstram ter uma 

concepção mais integrada de corpo. 

Se há transformação nas concepções do aluno, pode-se dizer que o conhecimento que 

se apropria ao longo da graduação contribui para transformá-lo. Porém, a concepção de corpo, 

quando trabalhada nas diferentes disciplinas, possivelmente, está relacionada às áreas de 

estudo/formação dos professores e/ou ao conteúdo técnico-científico da disciplina. Por 

exemplo, na disciplina de anatomia, geralmente o corpo é entendido como objeto físico passível 

de estudo, diferente das disciplinas de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem.  

Nesse sentido, se há diferentes formas de se conceber a ciência, já que possuem 

diversas bases epistemológicas, também há diferentes concepções sobre o corpo. É importante 

se questionar como esses conceitos são trabalhados na educação física, já que ela dialoga com 

diferentes áreas do conhecimento. Como afirma Oliveira e Vaz (apud Silva et al, 2009 p.110) 

“consideram importante que teoria e história se unam, para possibilitar o exercício permanente 

da crítica. Consequentemente, parece ser fundamental questionar e repensar criticamente as 

concepções de corpo presentes na área”.  

A partir dessas considerações esse estudo teve como objetivo identificar quais as 

concepções de corpo são disseminadas no curso de Educação Física da UFVJM, bem como 

analisar as possíveis implicações dessas concepções no processo de formação dos discentes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 O corpo na sociedade: um recorte histórico 

 

Para compreender as concepções de corpo na modernidade, é necessário discorrer 

sobre como essas concepções evoluíram ao longo dos tempos, desde a antiguidade grega até a 

atualidade. Mesmo com toda a evolução histórica, não é possível definir uma única concepção 

de corpo, pois existem diversos autores e pesquisadores que dissertaram sobre o assunto. Como 

afirma Barbosa (1996, p.2): “Daí a complexidade de se definir corpo/corporeidade enquanto 

um conceito consensual, visto que o mesmo é abordado sob diversas perspectivas”. É válido 

lembrar que existem diferenças nos significados de corpo e corporeidade e esta pesquisa adotará 

uma concepção de corpo fundamentada no materialismo histórico-dialético.  

Antes, contudo, é necessário compreendê-lo no seu processo de constituição. Ao longo 

de décadas, as concepções de corpo veem sendo modificadas, uma vez que essas concepções 

estão relacionadas por cada época da história. A história do corpo muda de acordo com a história 

da humanidade. Ele passa por mudanças de acordo com a cultura em que está inserido. 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

Na antiguidade grega o conceito de corpo estava vinculado ao conceito de cidadão, ou 

seja, homem livre, que deveria possuir um corpo atlético, saudável, fértil, motivo de desejo e 

glorificação. Além de prover tais características, o corpo também deveria ter uma mente 

brilhante. Não bastava apenas ser objeto de admiração, era necessário, também, ser um homem 

pensante. Nesta época é possível notar uma banalização do corpo feminino, em que a mulher 

não poderia ter um corpo considerado belo, já que a sua única função era de cumprir com seus 

deveres sociais e realizar os desejos sexuais de seu marido. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 

2011). Barbosa (1996, p.11) afirma que “a concepção de corpo na Grécia e no mundo Antigo 

vai, portanto, merecer registros diferentes segundo a sua condição de classe”. Ou seja, as 

concepções naquela época dependiam, também, da classe econômica e sua posição na 

sociedade. 

Os escravos, por exemplo, não possuíam o corpo ideal, pois não eram considerados 

como um cidadão ou homem livre, mas um objeto passível de comercialização entre os nobres. 

Por isso, pouco se sabe sobre como concebiam o corpo. “No que se refere aos escravos, pouco 

se pode afirmar sobre a expressão de sua corporeidade” (BARBOSA, 1996, p.11). 

Nessa mesma época, começaram as construções de espaços destinados aos cidadãos 

moldarem seus corpos. Esses lugares eram denominados de ginásios. Só poderiam frequentá-
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los homens livres e que deveriam estar sempre nus para exibirem seus corpos. (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011). Estes espaços se aproximam ao que, atualmente, são chamados de 

academias, contudo não existem mais restrições de quem poderá frequenta-la, exceto pela 

condição financeira. 

A concepção de corpo que se tinha, na antiguidade grega, ainda é muito presente. Para 

Barbosa; Matos e Costa (2011, p.25) “a imagem do corpo grego, ainda hoje atraente e 

considerado uma referência, é bastante revelador da existência e dos ideais estéticos veiculados 

na altura”, o que revela como a concepção estética de corpo está associada às concepções 

construídas ao longo dos anos e dos processos culturais. 

Na Idade Média, devido às regras e valores sociais serem determinados pelo 

cristianismo, reprime-se qualquer tentativa de exibição ou admiração pelo corpo humano. A 

pregação da igreja, nesse período, era obsoleta. Ninguém poderia fugir das regras de Deus, de 

forma que era estritamente proibido, as mulheres e os homens, utilizarem seus corpos para 

qualquer outra atividade que não fosse servir à Deus. Nesse caso, eles seriam considerados 

como fonte de pecado. Nas palavras de Barbosa (1996, p.13) “a filosofia cristã possui uma visão 

de corpo como suporte da alma; para esta filosofia o corpo deve ser purgado, torturado, 

crucificado para que a alma, a sua nobre moradora possa ser redimida de todos os seus pecados”. 

O corpo era condenado pelas atitudes erradas das pessoas. Melhor dizendo, caso a alma 

do cidadão caísse na tentação dos desejos do corpo, este seria castigado como forma de 

purificação da alma. Quem mais sofria com as condenações da religião eram os servos, que 

embora a posição se assemelhasse à dos escravos na Grécia antiga, eram vistos como homens 

e não objetos; podiam manter relações casuais com suas esposas, mas ainda assim a religião se 

fazia presente dominando os seus desejos. Segundo Barbosa (1996, p.17): 

O homem medieval, diante do que foi exposto, sofre nele mesmo, no seu próprio 

corpo, as imposições da religião cristã que tenta, a todo custo, controlar e dirigir a 

vida dos seus fieis. Ele carrega dentro de si, o paradoxo medieval, traz a liberdade do 

mundo bárbaro e sofre as imposições da carne, do sofrimento físico, impostas pela 

doutrina Católica e esta será a sua característica mais acentuada. 

 

As mulheres, nesse período, também eram castigadas, uma vez que elas tinham o poder 

de persuadir os homens de almas puras, por meio de seus corpos bonitos e sedutores, levando-

os para o mau caminho. É possível perceber, mais uma vez, a concepção dualista, porém, dessa 

vez sob a expressão “carne e espírito” (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

O dualismo corpo-alma se torna ainda mais presente, de tal forma que o corpo era 

apenas um objeto da alma, que deveria sempre buscar a salvação e não se deixar cair na tentação 
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do corpo, para atingir a plenitude e eternidade. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Essa 

concepção se perdurou por muitos anos, como enfatizado por Barbosa (1996, p.14): 

Marcada pôr um forte dualismo, a Idade Média não via o corpo em relação harmônica 

com a alma, mas, ao contrário, como já fora citado antes, o homem é formado pôr um 

corpo e pôr um espírito, onde o espírito assume não uma posição hierarquicamente 

superior ao corpo, pois assim já acontecia na Antigüidade, mas uma posição 

antagônica a este [...]. 

 

Ainda na Idade Média, as características físicas delimitavam as relações sociais e a 

posição que os homens poderiam ocupar na sociedade, sendo fatores de exclusão ou 

determinação da função nas atividades feudais. De acordo com Barbosa; Matos; Costa (2011, 

p.26): 

A característica essencialmente agrária da sociedade feudal justificava o poder da 

presença corporal sobre a vida quotidiana; características físicas como a altura, a cor 

da pele e peso corporal, associadas ao vínculo que o indivíduo mantinha com a terra, 

eram determinantes na distribuição das funções sociais. 

 

 Entre a Idade Média e a Idade Moderna, ocorre o Renascimento, período caracterizado 

por grandes avanços científicos e culturais. Nessa época a concepção de corpo e não somente 

do corpo, mas do homem, foi a principal consequência das ações humanas, que buscavam a 

liberdade do ser humano (ou seja, as atitudes exercidas pelos cidadãos daquela época definiram 

o que seria o corpo ideal).  O corpo poderia ser tocado, desenhado, pintado e até mesmo 

estudado. As grandes contribuições para a nova ressignificação do corpo, surgiram dos artistas, 

que começaram a esculpir, pintar, desenhar o corpo humano, quebrando o paradigma do 

cristianismo. 

Um renomado artista da época foi Leonardo da Vinci, que além de suas pinturas, 

começou a abrir os cadáveres, buscando compreender o seu funcionamento e estrutura , atitude 

que era repudiada pela igreja, uma vez que, os corpos não poderiam ser utilizados para nada 

além de servir a alma. Rosário, apud Barbosa, Matos e Costa (2011, p,27) 

A redescoberta do corpo, nessa época, aparece principalmente nas obras de arte, como 

as pinturas de Da Vinci e Michelangelo, valorizando-se, deste modo, o trabalho 

artesão, juntamente com o pensamento científico e o estudo do corpo.  

 

Desta forma possibilitou-se um grande avanço nos estudos científicos da época, 

principalmente sobre a anatomia humana. Tal como aponta Comparin e Scheneider (2004, 

p.175): “o corpo é, e sempre foi objeto de muitas pesquisas nos mais variados campos de 

atuação, nas ciências da saúde, humanas, exatas e sociais”. 

Foi no período renascentista que o corpo passa da compreensão do teocentrismo para 

a do antropocentrismo. (BARBOSA, MATOS e COSTA, 2011). Após o ocorrido as pessoas da 

época passaram a ter determinada liberdade sobre seus corpos, desmistificando a concepção de 
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que Deus era o centro de suas vidas e passando para a valorização do próprio homem. 

Assemelhava-se a Grécia Antiga, onde o corpo poderia ser saudável, belo, forte, bastava o 

sujeito seguir a sua vontade, mesmo que contrariasse a igreja. 

Nas palavras de Comparin e Scheneider (2004, p.174): 

É somente a partir do Renascimento e Idade Moderna, que o corpo começa a ser visto 

de outra forma, não mais como inferior e intocável, mas como físico e biológico, 

passível de estudo e pesquisa, permitindo assim o surgimento da ciência que estuda o 

corpo. É nesse momento, que a dicotomia novamente aparece, mas agora, no entanto, 

numa abordagem diferente da de Platão, corpo-alma, e sim com a dicotomia corpo-

objeto 

 

Desta forma é notória a presença de ambas concepções, a de corpo-alma e corpo-objeto 

no renascimento, sustentando que nenhuma delas tenha sido descartada ao longo da história. 

Descartes foi um filósofo que rompeu com a ideia de que o corpo tinha como função guardar e 

proteger a alma, sofrendo as punições dos desejos da carne. Ele traz consigo um novo dualismo, 

corpo-razão e não mais alma-corpo. O corpo deveria ser objeto para as razões, onde os desejos 

que controlavam no corpo, afirmando assim a existência do homem físico que vai além da alma. 

Corroboram com essas afirmações: Gallo (apud Pelegrini, 2004, p. 3) que “explicita que 

segundo o filósofo moderno Descartes o homem constituía-se de duas substâncias: “uma 

pensante, a alma, razão de sua existência e a outra material, o corpo”. 

O dualismo de Descartes ficou bem consolidado, a razão estava acima do corpo e da 

alma, ou seja, o corpo realiza as atividades que a razão determina. Barbosa, Matos e Costa 

(2011, p. 28): “[...] a partir de Descartes essa divisão foi realmente instituída e o físico passou 

a estar ao serviço da razão”. Deste modo o filósofo quebrou com a concepção de que o corpo 

era sagrado e intocável, e possibilitou à sociedade um avanço nas pesquisas, principalmente na 

área da saúde.  

 Visto como algo completamente distinto da alma, o homem, trabalhador, passou a ter 

uma nova função social, que gerou uma nova organização social: o capitalismo. Neste novo 

sistema o homem-trabalhador continuou a ser um objeto passível de troca, quanto maior e 

melhor sua produção, mais valorizado ele seria, trazendo consigo uma concepção de corpo 

produtivo, que é aquele saudável, eficaz, eficiente e forte. Barbosa (1996, p.21):  

Dentro dessa lógica, "o trabalhador toma-se uma mercadoria ainda mais barata à 

medida que cria mais bens" (Marx, 1983, p.90), já o que interessa é o produto do seu 
trabalho, e não o trabalhador em si, ele é objetificado. A partir deste momento, o corpo 

pode ser vendido, trocado, usado ou ser destinado a qualquer outra coisa que o sistema 

deseja fazer dele. Adquirindo assim, como qualquer outra mercadoria, o significado 

de valor-de-troca e valor-de-uso. 

 

A dicotomia corpo-alma esteve presente durante o século XVIII, nas ideias iluministas, 

acentuando a depreciação do corpo. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Entretanto já 
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existiam autores que defendiam a totalidade do corpo, tal como afirmam Comaprin e Scheneider 

(2004, p. 175): “no entanto, no século XVII, Spinoza, um judeu holandês já pregava a igualdade 

do corpo físico com o corpo espiritual”. 

De acordo com Barbosa, Matos e Costa (2011) a Idade Moderna foi marcada pelo 

aumento da produção agrícola, com a expansão comercial desenvolvendo a indústria moderna, 

que aliada a mudanças sociais, surgiu o sistema capitalista. Como nos refere Barbosa, Matos e 

Costa (2011, p. 28): 

Nesta lógica de produção capitalista o corpo mostrou-se tanto oprimido, como 

manipulável. Era percebido como uma “máquina” de acumulo de capital. Deste modo, 

os movimentos corporais passaram a ser regidos por uma nova forma de poder: o 

poder disciplinar. Esta nova forma de poder instalou-se nas principais instituições 

sociais, como nos refere Foucault na sua obra “Microfísica do Poder” (1979/2002), 

com o objectivo de submeter o corpo, de exercer um controle sobre ele, actuando de 

forma coerciva sobre o espaço, o tempo e a articulação dos movimentos corporais. 
Assim, o movimento mecânico – reacções nervosas e fluxo sanguíneo – deu origem a 

uma compreensão secular do corpo, contestando a antiga noção de que a fonte de 

energia era a alma.  

 

Nessa época, ocorreram grandes avanços nas decisões políticas, econômicas e sociais. 

No que se remete ao corpo também tiveram mudanças, tanto na forma de dominá-lo quanto na 

sua concepção estética. A sociedade estava se tornando mais civilizada, com novas condutas a 

serem seguidas, com novos meios de produções, novas representações políticas e novas classes 

sociais. 

O capitalismo ficou bastante evidente como um sistema econômico que possibilitava 

a venda de qualquer produto em troca de uma moeda, que mudou as percepções das pessoas e 

a forma de agirem em sociedade. Este novo sistema favoreceu os Burgueses, que naquele tempo 

eram os donos das grandes terras, das indústrias e ainda possuíam funcionários, que 

trabalhavam em suas terras produzindo mercadorias, em troca de dinheiro para poder consumir 

o que ele mesmo havia fabricado. Barbosa (1996, p.17) nos relata que “Os burgueses e as suas 

revoluções transformaram o mundo. Não só o modo de produção econômico, ou o sistema 

político, mas tudo que até então fora construído”. O corpo dos trabalhadores nesta época era 

visto como produtor de mercadoria, não importa a qualidade da mesma, mas sim a quantidade 

que se era produzida.  

Marx evidencia as diferenças corporais quando explica a categoria trabalho, 

apresentando uma concepção, materialista e histórica, isto é, a concretude do corpo, do homem, 

do pensar, do agir, do saber. Por outras palavras, o homem era produto das suas relações, do 

seu trabalho, da sua posição na sociedade. Portanto, não é possível separar corpo e mente. 

Barbosa (1996, p.20) afirma que “Inversamente contrário ao que havia sido pregado até então 
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pela filosofia, que via o homem sempre pela sua "essência ideal abstrata e imutável". Isto é 

compreender o homem como a constituição do seu trabalho, das suas relações, do seu biológico 

de tudo aquilo que o define, lembrando que o indivíduo está sempre em processo de 

transformação sendo ele um ser mutável. 

Na contemporaneidade a ascensão de novas tecnologias possibilitou principalmente 

aos burgueses uma melhora de vida, meios de transporte, atividades corporais e novos meios 

de comunicação, criando na sociedade um intenso desejo de consumo. Explicita Barbosa, Matos 

e Costa (2011, p.28) “o aumento da expectativa de vida, os novos meios de transporte e 

comunicação expandiram as formas de interacção e realização de actividades corporais”. Ao 

ampliar as formas de comunicação, a representação do corpo, passa a ser reproduzida pela 

fotografia, cinema e televisão, que foram os meios de comunicação provenientes na época, 

deixando a pintura para trás. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

Na atualidade o corpo passa a ter uma nova visão, o homem que era visto como 

produtor torna-se um consumidor, muitas vezes de seu próprio trabalho, que é referida por 

Barbosa (1996, p.25):  

Neste século, principalmente na sua segunda metade, o corpo se integra no modo de 

produção capitalista hegemônico no ocidente, passando a se constituir como um 

importante elemento da relação capital-trabalho, deixando de ser um corpo-produtor 

e passando a ser um corpo-consumidor no seio dessa engrenagem. 
 

Com as influências midiáticas surgiram novas necessidades para o corpo, como a 

prática de atividades corporais, dentre elas: “biodança, Yoga, Tai Chi Chuan, método Cooper, 

ginastica aeróbica, step, as academias”. (BARBOSA, 1996).  

Os espaços destinados a prática corporal de levantamento de peso, são denominadas 

de academias, espaço que, na época, era frequentado por poucas pessoas. Não existiam relatos 

de mulheres que executavam dessas práticas, além da mais qualquer prática na época que fosse 

realizada com objetivo de embelezar o corpo, ou ganhar força, ou quaisquer práticas corporais 

fora do contexto de trabalho eram discriminadas pela igreja, o que dificultava ainda mais a 

inserção de novos praticantes. Afirma Miranda (2014, s.p): 

A difícil aceitação das práticas corporais se dava pelo fato da sociedade da Revolução 
Industrial dar valor ao trabalho da razão, sendo as atividades físicas vistas com 

preconceito por se tratarem de trabalhos manuais. Ainda houve influência da Igreja 

Católica, muito influente até então, que defendia que o corpo não é nada mais do que 

“(...) um meio ou instrumento a serviço da alma” (CASTELLANI, 1994. p. 52), 

portanto, as práticas corporais são vistas como pecado por serem consideradas práticas 

de vaidade. 

 

Atualmente, a mídia se apresenta ainda mais no cotidiano da população, disseminando 

um padrão de beleza europeu, isto é, o abdômen definido, o nariz fino e arrebitado, os seios e 
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os glúteos empinados, o cabelo liso, entre outras. Os meios que mais difundem essas ideias são 

as redes sociais, onde todos estão compartilhando no seu dia a dia, através de fotos, vídeos e 

mensagens.  

 

2.2 O corpo na Educação Física  

 

A atividade física está presente na vida do homem desde os primórdios devido a 

necessidade de se defender, atacar e caçar para sua sobrevivência. “Desde então a educação 

física vem evoluindo, juntamente com os processos: cultural dos povos, estando interligada aos 

sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos das sociedades”. (BAGNARA; LARA; 

CALONEGO, 2010, s.p). A educação física é considerada importante desde a origem da 

humanidade, seja para a construção de um corpo sadio, produtivo e/ou que pudesse se defender. 

Barbosa (1996, p.29) defende que:  

Uma educação do corpo sempre fez parte da educação geral dada a todo os homens. 

Sendo uma preocupação desde tempos milenares, primeiro com um caráter 

eminentemente de sobrevivência, guerreiro, ou seja, de preparação dos membros da 
comunidade (da tribo, aldeia ou etc.) para enfrentar as caçadas, as lutas, e guerras. 

 

As práticas e atividades físicas foram se desenvolvendo de acordo com a cultura e 

necessidade de cada época da história.  

Bagnara, Lara, Calonego (2010) afirmam que:  

Todos os exercícios físicos, qualquer que seja sua forma de realização, possuem suas 

raízes, de forma hipotética ou verdadeira nas mais primitivas civilizações. Pode - se 

afirmar que todos os tipos de exercícios físicos são provenientes de quatro grandes 

causas humanas: luta pela existência, ritos e cultos, preparação guerreira e jogos e 

práticas atléticas.  

 

As diferenças entre as práticas corporais podem ser exemplificadas pelo império Grego 

e Romano, onde o primeiro concedia a realização de atividades físicas somente par aqueles 

considerados cidadãos, ou seja, homens livres que possuíam corpo esbelto e tinham um status 

na sociedade. Essas práticas ocorriam através da ginástica, por exemplo: cavalos, pistas de 

corrida etc. Já os Romanos visavam a preparação de seus soldados para as guerras, 

assemelhando-se a educação física militarista que possuía um caráter disciplinador. Para 

Barbosa (1996, p.35): “Com referência à Educação Física, esta já sofrera uma certa objeção ao 

se introduzir em Roma, mas conseguiu ocupar o seu espaço embora ela se diferencie da 

observada na Grécia”. 

A primeira perspectiva de educação física no Brasil foi à higienista, no qual visava 

suprir as necessidades básicas de saúde e teve “um papel fundamental na formação de homens 
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e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação” (GHIRALDELLI JUNIOR, 1991, p. 17). Corrobora 

Barbosa (1996, p.45): “Essa produção vêm demonstrar que o caráter higienista está presente 

desde os primeiros momentos da Educação Física no Brasil, trazendo consigo as mudanças na 

política de saúde implementadas no século XVIII na Europa”. 

A metodologia higienista no Brasil não se baseava somente nesta direção, ela se fundia 

ao eugenismo, termo criado por Galton, citado por Júnior e Garcia (2011, p.247). 

Somente em 1883 Galton criou o termo eugenia (FONTENELLE, 1940). Diante dessa 

primeira constatação, a eugenia passou a defender como medida profilática os 

seguintes procedimentos: a eugenia positiva, ou seja, conscientização e educação dos 

indivíduos para os princípios eugênicos, e a negativa, que se dividia em três ramos: 
esterilização, segregação, e regulamentação dos casamentos. 

 

Desta forma é possível observar o preconceito estabelecido já na origem da palavra. O 

termo foi utilizado por muitos anos para separar as pessoas negras e as de classe baixa da 

sociedade, que por falta de condições físicas e higiênicas, eram considerados os responsáveis 

pelas doenças na época. Alguns autores acreditavam que as doenças, causadas pela falta de 

saneamento básico, fossem hereditárias, logo pensava-se que as pessoas que estavam doentes 

iriam proliferar ainda mais doenças, caso tivessem filhos. Muitas pessoas concordavam com o 

controle da natalidade das raças considerados não bem-nascidas. Corrobora Janz Jr (2011, 

p.92): 

 A partir desse momento histórico do Ocidente, um intenso debate sobre a necessidade 

da existência de seres humanos considerados “menos valiosos” foi travado. A 

convicção que as doenças comuns aos mais pobres, como a tuberculose, a sífilis e o 

alcoolismo, eram hereditárias, completava o quadro de pavor com a decadência social, 

e com ela surgia a necessidade de uma solução científica. 
 

O Brasil, por ser um país miscigenado, “sofria” com grande parte da população, pois 

estes eram culpados em retardar a evolução do país. Desta forma, surge a necessidade de criar 

medidas médicas para acabarem com as problemáticas, trazendo então o discurso médico-

biológico. Janz Jr afirma que (2011, p. 101) “Nessa forma de pensamento, o Brasil estaria em 

posição pouco confortável na escala gradual da evolução se comparado aos países progressistas 

e modernos da Europa”.  

No período higienista que ocorreu por volta dos anos 20 e 30 do século passado, foi 

crescente o número de pessoas que procuravam práticas de atividades físicas para obter uma 

melhor saúde. Procuravam-se as academias, contudo não eram de valor acessível para toda a 

população, ou seja, só aqueles que possuíam determinada condição financeira frequentavam 

esses espaços. Nos diz Ghiraldelli Júnior (1991, p.24): 

Mais recentemente, o fenômeno da proliferação das academias de ginástica, ainda se 

nutre, mesmo que minimamente, nessa crença, mais forte nas classes médias, de que 

existe uma real possibilidade de aquisição de saúde e beleza através da Educação 
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Física. O cuidado com o corpo surge, então, desprendido das possibilidades (ou 

impossibilidades?) que cada indivíduo, inserido nesse sistema social, possui para 

adquirir e preservar a saúde e manter o padrão estético-corporal imposto pela mídia. 

 

Este momento histórico ainda é presente na nossa sociedade, ao que se refere a 

educação física e promoção de saúde. Encontram-se muitas pessoas que buscam uma melhoria 

tanto na expectativa de vida como na qualidade, por meio do profissional de educação física. 

Entretanto esse período higienista, foi de grande segregação, onde culpava a classe inferior pela 

má infraestrutura, pela ausência de saneamento básico, sendo que na verdade era do mal 

planejamento político da época que não se interessava em propor melhorias e igualdade de 

direitos. 

A educação física no âmbito militar tem dois momentos, um é voltado para 

militarismo, ou seja, para a imposição de determinado comportamento e disciplina e a militar, 

que tem como característica a formação do cidadão-soldado, com intuito de preparar o corpo 

para guerras. Barbosa (1996, p.45) afirma que “[...] a Educação Física ganha um caráter militar 

ao ser reconhecida como elemento importante para adestrar os corpos dos soldados; aliás, esse 

caráter sempre foi reconhecido ao longo da história”. 

Houve ainda nessa mesma época uma de classificação entre homens, dependendo do 

seu desempenho nas atividades físicas (esportes). A raça e o físico do cidadão eram 

considerados critérios de seleção natural. Além de desejarem os corpos máquinas aqueles que 

eram moldados e alienados para servir a pátria em qualquer momento. Nos confirma Souza 

Ramos apud Ghiraldelli Junior (1991, p. 26) “Cabe aos esportes suprir as falhas dos processos 

de seleção racial e do seu aperfeiçoamento. ” 

O conceito de saúde se perde um pouco na era do militarismo, o momento era de servir, 

com amor a pátria trazendo uma nova concepção de corpo saudável para a época, o qual seria 

aquele que tivesse o espirito de submissão e um comportamento militar. Nos diz Ghiraldelli 

Junior (1991, p.26): 

Esse “amor à Pátria” cultivado pela Educação Física Militarista assume as 

colaborações belicosas do nazifascismo. A Educação Física Higienista, preocupada 

com a saúde, perde terreno para a Educação Física Militarista que subverte o próprio 

conceito de saúde. A saúde dos indivíduos e a saúde pública, presentes na Educação 

Física Higienista de inspiração liberal, são relegadas em detrimento da “saúde da 

Pátria. 

 

O militarismo antigo foi um momento de insegurança do governo com relação a sua 

população. Criou-se a necessidade de formar cidadãos fortes, preparados, ambiciosos e 

defensores da pátria exatamente no momento em que a população em geral poderia se rebelar 

com o sistema político. A ideia de ser ter aliados ao seu lado, seria para manter a ordem e 
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segurança da elite, uma vez que a democracia só era realmente efetivada se as ideias propostas 

atendessem aos elitizados. Corrobora Ghiraldelli Junior (1991, p.25) “Dizem que nossos 

liberais são “liberais de fachada” e que, uma vez contrariados seus interesses, correm eles às 

portas dos quartéis na busca da intervenção militar sobre a sociedade e o Estado.”. 

A Educação Física pedagogicista contribui para uma nova perspectiva da educação 

física na sociedade, como prática educativa, que não visa moldar corpos, disciplinados e 

saudáveis, mas se preocupa com a formação dos indivíduos na sociedade. Nas palavras de 

Ghiraldelli Junior (1991, p. 19):  

A Educação Física Pedagogicista é, pois, a concepção que vai reclamar da sociedade 

a necessidade de encarar a Educação Física não somente como uma prática capaz de 

promover saúde ou de disciplinar a juventude, mas de encarar a Educação Física como 

uma prática eminentemente educativa. E, mais que isto, ela vai advogar a “educação 

do movimento” como a única forma capaz de promover a chamada “educação 

integral. 

 

Em questões não só didáticas, mas também culturais e sociais. O professor de educação 

física é visto como formador de cidadãos, uma vez que passa assumir um papel fundamental na 

relação entre os alunos, os pais e a comunidade. Nos afirma Ghiraldelli Junior (1991, p. 29): 

As fanfarras da escola, os jogos intra e inter-escolares, os desfiles cívicos, a 

propaganda da escola na comunidade, tudo isso passa a ser incumbência do professor 

de Educação Física. Este elemento, abnegadamente, deve, além das aulas, cumprir sua 

função de “educador” e até mesmo de “líder na comunidade”. A Educação Física, 

acima das “querelas políticas”, é capaz de cumprir o velho anseio da educação liberal: 

formar o cidadão. 

 

A Educação Física pedagogicista apesar de sofrer algumas influências contrárias, 

consegue se impor de forma a enaltecer o papel do professor de Educação Física. Surge nesse 

momento, o diálogo entre aluno-professor e professor-comunidade, elemento fundamental para 

o desenvolvimento da sociedade como um todo. O despertar das atividades esportivas, em 

formas de competição ou apenas do lúdico foi de grande importância para a nova concepção 

criada sobre a educação física. Considera-se um grande marco para a licenciatura.  

Com o mesmo sentido inicial da Educação Física militarista, a perspectiva 

competitivista surge para ampliar o caráter de hierarquização, onde são estabelecidos padrões 

de comportamentos na sociedade, buscando fortalecer o atleta, na esfera das competições. 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 1991). 

A Educação Física competitivista é direcionada para o desporto de alto rendimento, 

onde seu principal foco é voltado para a conquista de medalhas e a formação de atletas para a 

participação do seu país em competições. Para Ghiraldelli Junior (1991, p.20): 

Aqui a Educação Física fica reduzida ao “desporto de alto nível”. A prática desportiva 
deve ser “massificada”, para daí poder brotar os expoentes capazes de brindar o país 
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com medalhas olímpicas. No âmbito da Educação Física Competitivista, a ginástica, 

o treinamento, os jogos recreativos etc. ficam submetidos ao desporto de elite. 

  

Neste momento histórico o corpo ideal era parecido com o corpo sarado, aquele que é 

tonificado, musculoso e simétrico, apesar dessa concepção o corpo competitivista visava além 

da estética. Ele deveria proporcionar também uma boa performance para o sujeito, uma vez que 

nada adiantaria ter o corpo esbelto sem ter resultados profícuos. 

Ao contrário de todos os outros momentos da história supracitados, a Educação Física 

popular tem origem desconhecida. Não há relatos descritos, apenas no âmbito oral. Essa 

concepção surge para se contrapor às demais, na qual não se destina à saúde ou disciplinar o 

homem, mas a um momento de descontração e colaboração entre os mesmos.  Ghiraldelli Junior 

(1991, p.21):  

A Educação Física Popular não está preocupada com a saúde pública, pois entende 

que tal questão não pode ser discutida independentemente do levantamento da 

problemática forjada pela atual organização econômico-social e política do país. A 

Educação Física Popular também não se pretende disciplinadora de homens e muito 

menos está voltada para o incentivo da busca de medalhas. Ela é, antes de tudo, 

ludicidade e cooperação, e aí o desporto, a dança, a ginástica etc. assumem um papel 

de promotores da organização e mobilização dos trabalhadores. E, mais que isso, a 

Educação Física serve então aos interesses daquilo que os trabalhadores 

historicamente vêm chamando de “solidariedade operária. 

 

A Educação Física popular tem sua legitimidade nas crenças e culturas do povo, 

provando desta forma a não obrigatoriedade de seguir as regras dos jogos podendo assim 

adapta-las de acordo com suas necessidades e vontades, fazendo dela também um momento de 

lazer. 

Portanto pode-se observar que a Educação Física ainda sofre determinações históricas, 

mostrando desta forma que apesar de um grande avanço, nos dias atuais existem resquícios de 

cada perspectiva, desse modo é possível dizer o que é a educação física, entretanto existem 

diversas repostas tendo em vista que as diferentes epistemiologias. Sendo assim a área terá 

diferentes interpretações, e estas dependerão da forma e quem irá abordá-la, como afirma o 

Coletivo de autores (1992, p.33): “O conhecimento tratado na escola é colocado dentro de um 

quadro de referências filosóficas, científicas, políticas e culturais. A essa construção teórica dá-

se o nome de paradigma. De diferentes paradigmas, portanto, resultarão diferentes práticas 

pedagógicas. ” 

 

2.3 Afinal o que é o corpo? 
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Para que possamos romper com a dicotomia corpo e mente, é necessário conceber o 

corpo, assim como se compreende o homem, ou seja, não existem atividades distintas entre 

“mente” e “corpo”. Tudo o que se é, é o que se faz, é a sua pessoa, o seu trabalho, a sua 

comunidade, as suas relações e expressões, o ato de dar um tchau ou até mesmo uma 

cambalhota. São as atividades internalizadas que você executa da sua forma, tornando-a 

particular; lembrando que a internalização das atividades pode ser mudada com o tempo uma 

vez que o homem é um ser histórico e social e se encontra em constante transformação, sendo 

assim pessoas ou corpos em constante evolução.  

Esta concepção de corpo se fortalece nos princípios sócio-históricos, que compreende 

o homem na sua dimensão filogenética e ontogenética que é explicada através da psicologia 

histórico cultural, onde a primeira define seu potencial biológico, típico do homem, o que o 

possibilita, por exemplo, a condição de ser bípede, ter o aparelho auditivo, as estruturas 

neurológicas, entre diversas outras coisas, A segunda dimensão, ontológica, permite o 

desenvolvimento, a humanização, mas para isso é necessário de um estímulo, pois não se 

aprende a ler sem ter alguém que lhe mostre o alfabeto, nem aprende a fazer contas sem saber 

os números e as regras da matemática. Contudo, não se pode descartar a aptidão que cada um 

pode ter, que ainda assim se não houver a relação ensino-aprendizagem não irá se desenvolver 

o tanto que poderia. A ontogênese é a evolução do ser humano e esta está totalmente ligada à 

filogênese, pois são elas que definem o corpo, a pessoa, pois como já dito anteriormente por 

Marx o homem é fruto do trabalho, de sua atividade no mundo, das suas relações. Para Silva 

(2016, p.113): 

No entanto, as dimensões filogenéticas da espécie humana passam a ser modificadas 

pelas descobertas e criações do homem, durante toda sua evolução. Quando o homem 

passa a produzir os meios para a satisfação de suas necessidades, estas não estão mais 

subordinadas apenas ao que a natureza lhe oferece. Surge a dimensão ontológica 

humana que começa a se desenvolver e a interferir na dimensão filogenética. Isto só 

foi possível graças a um tipo de atividade: o trabalho. 

 

Na psicologia histórico-cultural a atividade é: 

[...] uma unidade constitutiva do indivíduo, mediada pelo reflexo psíquico, 

que orienta-o no mundo (LEONTIEV, 1978b). A atividade humana só existe porque 

está ligada às relações sociais, portanto, está subordinada às condições de vida de cada 

indivíduo na sociedade. Se a atividade só existe graças às relações sociais, toda 

atividade é, inicialmente, prática, externa, e, posteriormente, interna ao indivíduo, isto 

é, psicológica. É por isso que, quando o homem modifica a realidade externa, também 

modifica sua dimensão interna; evidenciando assim a historicidade social e ontológica 
da humanidade. (SILVA, 2016, P.113). 

 

Ao afirmar que o homem é constituído por suas ações no mundo, pode-se dizer que o 

jogar bola, o brincar de pega-pega e até a forma de levantar o peso constituem o homem, a sua 

personalidade, a sua forma de ser e agir no mundo. As atividades não possuem dimensões 
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isoladas. Embora as regras de jogar bola sejam compartilhadas socialmente, ainda existem as 

particularidades de determinada cultura, condição econômica, características pessoais dos 

envolvidos etc. Da mesma forma que, todos esses aspectos, inclusive o jogar bola, determinarão 

a forma como o indivíduo se comporta, anda, pensa, sente e se expressa. Posso considerar que 

a atividade comporta dimensões diferentes, mas estão interligadas. Ou seja, a atividade física 

também constitui o homem em sua totalidade, apresentando desta forma a importância de um 

profissional que saiba compreender o homem como um só, aprimorando e melhorando as 

atividades de outras pessoas, já que o homem também é fruto da relação social. Silva (2016, 

p.116): 

Desse modo, a compreensão monista do indivíduo (de tal modo a romper a dicotomia 
mente e corpo), possibilita conceber a EF como componente curricular que trata da 

cultura do corpo, e este foi construído historicamente em seu modo de 

executar/sentir/simbolizar, por indivíduos que tem necessidades, motivos, emoções, 

medos, anseios. Esses argumentos auxiliam a superar pelo menos dois dos limites 

mencionados por Taffarel e Escobar (2009a), que são justamente a concepção 

dicotômica e a redução do tempo das aulas de EF dentro da escola.  
 

Cabe aos profissionais se questionarem sobre a dicotomia do corpo, fragmentação do 

indivíduo e defende-lo como sujeito histórico e cultural. Deve-se superar a concepção de educar 

físicos e compreende-la como uma área que atua na formação de pessoas como um todo, como 

corrobora Silva (2016, p.116/117):  

Se a EF promove o desenvolvimento integral do indivíduo, e não apenas motor como 

usualmente se compreende, atenção, memória, colaboração, motricidade, 

pensamento, emoções, entre outros, também são aprimorados sendo importantes 

também para outros componentes curriculares. É necessário romper com a ideia que 
o desenvolvimento e a aprendizagem intelectual são decorrentes de formas estáticas 

de estratégias pedagógicas. Aprender conteúdos intelectuais é possível pelo 

movimento não só das ideias, mas do indivíduo como um todo. Por isso, se a redução 

de carga horária da EF como componente curricular está pautada por esta ser menos 

importante, tal argumento não é válido. 

 

Nesse sentido, a Educação Física ainda deve quebrar muitas barreiras para superar a 

dicotomia do corpo e aceita-lo em sua totalidade. Como já falado, a sociedade estabelece um 

padrão de beleza e o associa a saúde, sendo que a estética atribui o valor social da pessoa, 

determina seu significado, porém a pessoa é tudo aquilo que ela se apresenta, desde os 

pensamentos, sentimentos, até o jeito de dançar, abraçar e jogar bola e o passado. Logo é de 

extrema importância que os profissionais da área comecem a quebrar com essa ideia idealista 

que a sociedade impôs nesta profissão que é muito mais do que o tecnicismo ou o esporte de 

alto rendimento.  

Por tanto acredita-se que o corpo é todo o processo de transformação do indivíduo, são 

as emoções, as questões biogenéticas, as expressões, é fruto das suas relações com o meio e 

com a sociedade, o corpo é tudo aquilo que se constitui uma pessoa desde a sua estrutura física 
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aos seus conhecimentos, e é desta maneira que a educação física poderia encaminhar para se 

consolidar e diminuir essas barreiras que a área encontra, lembrando que é possível sim os 

professores e os alunos estudarem mais um dimensão do que a outra por exemplo, mas não se 

deve é acreditar fielmente em apenas uma e achar que as outras não fazem parte do sujeito, pois 

como a educação física é uma área muito ampla, existirão diversos aspectos do corpo que serão 

estudados de maneiras separadas, contudo essas estarão sendo correlacionadas com as demais. 
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3 MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada sob uma perspectiva qualitativa tendo em vista que esse 

método possibilita ao pesquisador uma ampla escolha para conduzir seu estudo. É possível 

utilizar vários instrumentos de obtenção de informações que se complementam, tornando a 

pesquisa mais completa e clara. Como afirma Alves-Mazzott e Gewandsznajdr (1998, p. 163) 

"as pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande 

variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados". 

Este tipo de pesquisa foi fundamental para o avanço do conhecimento no âmbito 

educacional, uma vez que buscou compreender os fenômenos em suas particularidades, 

obtendo-se, desta forma, respostas mais subjetivas que proporcionam ao pesquisador novos 

questionamentos e compreensões sobre o assunto (GATTI; ANDRÉ, 2010).  

O objetivo desse estudo foi identificar quais as concepções de corpo são disseminadas 

no curso de Educação Física da UFVJM, bem como analisar as possíveis implicações no 

processo de formação dos discentes.  

 

Seleção dos participantes 

 

Para atender os objetivos da pesquisa, foram selecionados os professores do curso de 

educação física da UFVJM. Optou-se por docentes, ao invés de discentes, pelo fato de já 

existirem muitas pesquisas relacionadas aos conceitos dos alunos e poucas direcionadas aos 

professores.  

A seleção dos professores obedeceu aos seguintes critérios: ser professor efetivo do 

curso de educação física da UFVJM e não estar afastado das atividades institucionais. Para as 

entrevistas, necessariamente, o professor deve ser graduado em educação física.  

Os critérios de exclusão: estar afastado de suas atividades institucionais, ser professor 

substituto e para as entrevistas, não ser graduado em educação física. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1), que garantiu sigilo e anonimato dos participantes.  

 

Instrumentos e procedimentos 

 

Para a realização da pesquisa foi utilizado duas técnicas de coleta: questionário e 

entrevista. Todos os professores selecionados foram submetidos a um questionário (Apêndice 
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2 – Questionário sócio educacional e profissional) com o objetivo de obter informações factuais 

(formação, idade, sexo, disciplinas ministradas, tempo na instituição etc.) e informações  sobre 

a concepção de corpo dos docentes. Os questionários foram aplicados por meio de entrevistas 

pessoais agendadas.  

Após o questionário, foram selecionados 3 professores, das diferentes áreas da 

educação física (fisiológica/anatômica, educacional, práticas corporais), de acordo com a 

disponibilidade e aceitação dos mesmos para a realização de entrevistas (Apêndice 3 – Roteiro 

da Entrevista). 

Queiroz (1987, p. 19) afirma que "a forma mais antiga e mais difundida de coleta de 

dados orais, nas ciências sociais, é a entrevista [...]" que tem como objetivo "[...] uma 

conversação continuada entre informante e pesquisador [...]". Por possuir características que 

aproximam as relações estre entrevistador e entrevistado, foram realizadas entrevistas com o 

intuito de ampliar as respostas já efetuadas nos questionários e propor outras.  

A entrevista semiestruturada, que foi utilizada, permite determinada autonomia do 

pesquisador, para realizar perguntas de seu interesse, assim como o entrevistado tem a liberdade 

de responder, sem o controle de respostas por alternativas. A entrevista semi-estruturada é mais 

dialógica se comparada com a estruturada, pois ainda que as perguntas sejam diretivas, o 

pesquisador tem mais liberdade na condução da entrevista. Não há uma padronização tão rígida 

e há uma preocupação em entender o conteúdo e contexto da entrevista (MAY, 2004).  

As entrevistas são importantes, pois ao realizá-las os entrevistadores buscaram 

compreender melhor as determinações, emoções, expressões dos entrevistados e esclareceram 

possíveis dúvidas que surgiram ao longo da conversação, enriquecendo a análise dos dados feita 

pelo pesquisador. As entrevistas ocorreram após a aplicação do questionário e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Local da pesquisa 

 

A realização da pesquisa ocorreu na própria universidade com horários pré-agendados 

de acordo com a disponibilidade de cada professor. 

 

Materiais 

 

Os materiais que foram utilizados para a produção da pesquisa foram: gravador, bloco 

de anotações, caneta e o papel com as perguntas pré-estabelecidas. Foi realizada entrevista in 
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loco, uma vez que um ambiente familiar torna a pesquisa mais confortável, dinâmica e 

agradável. A pesquisa seguiu todo o protocolo do comitê de ética e após as respostas dos 

questionários e as gravações foram analisadas as respostas obtidas e transcritas.  

 

Procedimentos de análise de dados 

 

Os dados foram analisados a partir de três etapas: pré-análise, por meio de leituras, 

busca de indicadores (ou temas); exploração do material, em que as informações foram 

categorizadas e codificadas; tratamento, no qual os dados foram reagrupados e interpretados, 

relacionando análises com pressupostos teóricos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Antes de iniciar a coleta dos dados, foi feito um levantamento para identificar quantos 

professores efetivos da UFVJM estavam no momento da pesquisa, em exercício, totalizando 15 

participantes. Os professores substitutos e afastados não entraram na pesquisa. Ao aplicar o 

questionário sócio educacional e profissional, foram realizadas perguntas para conhecer o perfil 

dos professores, identificando, por exemplo, formação, idade, sexo, disciplinas e áreas de 

pesquisa. Estas perguntas foram respondidas por todos, entretanto, no questionário, havia duas 

perguntas discursivas, relacionadas ao assunto corpo, no qual somente os 3 professores que 

participaram das entrevistas, não responderam. A entrevista semiestruturada sobre a concepção 

de corpo foi realizada em busca da melhor compreensão das concepções dos professores, sendo 

difícil obter determinadas informações pelo questionário.  

A seguir será apresentado algumas informações para entender o perfil participantes. 

Dentre os 15 professores, dois são do sexo feminino, totalizando 13,3% do total de 

participantes. Ressalta-se que algumas outras profissionais que compõe o corpo docente estão 

afastadas. Dessa forma, as mulheres representariam cerca de 30% total dos professores, sendo 

a minoria. Estes dados são de extrema importância, pois podem revelar fatos históricos, como 

a escolha profissional vinculada ao gênero e, até mesmo, a desigualdade de gênero.  

Sabe-se que as mulheres lutaram muito, ao longo da história, para conseguirem os seus 

direitos. E mesmo com tanta luta e com algumas conquistas, por exemplo, leis que garantem 

seus direitos, é notório a baixa representatividade na área de educação física e em outras 

posições no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada na Unicamp aponta esses dados: de 

cinco professores de Educação física, quatro eram do sexo masculino e apenas uma do feminino 

(MOSCHKOVICH; ALMEIDA, 2015, p. 768). Sendo assim, é muito importante que os 

professores debatam sobre o assunto com seus alunos durante a graduação, de maneira a 

incentivar que essas estatísticas se reduzam com o passar dos anos.  

Os professores participantes têm idades discrepantes. Seis deles (40%) têm entre 30-

39 anos, sete (47%) entre 40-49 anos e dois participantes tem a idade superior a 50 (13%). A 

idade dos docentes pode nos sugerir que os professores passaram por diferentes momentos da 

história e da própria construção e ressignificação da educação física e do corpo em suas vidas 

(de estudantes e docentes), podendo revelar concepções e experiências diversas, o que pode 

enriquecer o curso e as pesquisas acadêmicas. 

Um total de três participantes ou (20%) são licenciados, 11 participantes ou (73,33%) 

são licenciados e bacharéis. Ressalta-se que aqueles professores que marcaram no questionário 
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que eram formados em licenciatura plena estão na contagem de ambos os cursos. Um professor 

não é formado em nenhuma modalidade apontada anteriormente, totalizando (6,67%). Tais 

dados mostram um equilíbrio entre as áreas do bacharel e da licenciatura.  

Existem professores que possuem mais de uma graduação, estes representam (27%) 

do total ou 4 participantes; enquanto 11 possuem apenas a educação física como curso superior. 

Em relação ao local da graduação, nove dos participantes ou (60%) afirmaram ter se graduado 

em uma instituição pública enquanto (40%) ou seis participantes em instituição privada, 

havendo um certo equilíbrio entre as suas formações. Assim, pode-se pensar que os professores 

possuem visões diferentes, uma vez que se graduaram em locais que proporcionaram e ainda 

proporcionam diferentes oportunidades e leituras de mundo.  

Além das graduações, 10 professores marcaram que possuem algum tipo de 

especialização, podendo ser mais de uma. Em relação ao stricto sensu, 12 professores 

afirmaram ter pelo menos um mestrado, e 13, o doutorado. Percebe-se que grande parte dos 

professores buscaram por uma formação continuada, ampliando os seus conhecimentos e 

favorecendo uma qualidade melhor no ensino e um aprofundamento dos saberes. É preciso 

considerar também que, mesmo sendo uma exigência para a atuação no ensino superior, nem 

todos os professores possuem essa qualificação. Ressalta-se que quatro dos docentes afastados 

estão nesse processo de qualificação profissional. Também é interessante destacar que alguns 

professores possuem mais de uma graduação, o que pode afetar também como percebem o 

corpo e a própria educação física, relacionando a áreas de saberes complementares. Em relação 

a área de atuação, os professores tinham liberdade em escolher mais de uma área, uma vez que 

era a área que eles se identificavam enquanto profissionais. Três professores escolheram a área 

fisiológica/anatômica, totalizando (13%). Já na área educacional foram seis, ou seja,( 26%). 

Nas práticas corporais, oito escolhas, em um total de (35%). Por fim, 6 votos se identificaram 

com outras áreas isto é, (26%). É possível ver uma paridade entre as áreas de modo a mostrar 

que não existe uma inclinação somente para uma delas. De certa maneira, isto é importante para 

os alunos, pois ao longo de sua graduação, poderão vivenciar, de forma equilibrada, as 

diferentes áreas que compõem a Educação Física. Todos os professores que responderam a esta 

pergunta, em um total de 14, disseram dar aulas para cursos de licenciatura e bacharel. 

Buscou-se identificar, também o tempo que os participantes trabalham na instituição. 

Cinco deles estão lá entre 0-5 anos, totalizando (33%), seis participantes ou (40%) marcaram 

que estavam na instituição entre 6-10 anos e quatro dos professores, ou (27%), está no local por 

mais de 10 anos. Observa-se que também há uma diferença em relação ao tempo de 

permanência na instituição, fato relevante, pois mostra que os professores podem ter diferentes 
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perspectivas sobre a universidade e o curso, com possibilidades de melhorarem as demandas 

dos locais com diferentes ideias. 

Conforme citado anteriormente, os professores também foram submetidos a duas 

perguntas discursivas, analisadas e descritas abaixo. A primeira pergunta era: “o que você 

entende por corpo?” E de modo a melhor compreender as perspectivas dos mesmos foram 

criadas categorias a partir de suas respostas, que estão sintetizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1:  O que você entende por corpo? 

 

Categorias  Participantes 

Categoria 1 

Corpo Físico: “atrelado a ideia da estrutura 

física de um organismo vivo” 

 S1; S3; S4; S6; S7; S8; S10; S11. 

Categoria 2 

Corpo na perspectiva histórica e sócio-cultural: 

“ligada aos aspectos culturais, históricos” 

 S3; S5; S6; S7; S8; S9; S12. 

Categoria 3  

Corpo constituído em uma dimensão holística: 

“Todos os aspectos são inseparáveis 

considerando um ser alguém”. 

 S2; S3; S5; S8. 

Categoria 4  

Corpo Interlocutor: “O indivíduo se expressa, 

interpreta e percebe o mundo por intermédio 

do corpo.” 

 S1; S4; S5; S6; S8; S11; S12 

Categoria 5 

Corpo Reducionista: “ O corpo humano é uma 

estrutura formada por ossos, músculos e órgãos 

com funções específicas de funcionamento” 

 S3; S4; S6; S8; S9; S10; S11; S12. 
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Explica-se agora cada uma das categorias. A primeira é do corpo físico, ou seja, 

enquadra-se aqui aqueles professores que responderam que compreendem o corpo como uma 

estrutura, um organismo, como retratado na fala do sujeito 3 “o corpo em uma perspectiva 

biomédica estaria atrelado a ideia da estrutura física de um organismo vivo”.  Já nas palavras 

do sujeito 4, “o corpo humano é uma estrutura formada por ossos, músculos e órgãos com 

funções específicas de funcionamento”. Do mesmo modo diz o sujeito 8, “inúmeras células que 

se agrupam para formarem tecidos, que se organizam em órgãos, que compõem os sistemas 

orgânicos, resultando no corpo humano físico”. Nota-se, por meio das respostas, que ainda 

existe a famosa concepção de corpo-objeto, muito presente nos anos do Renascimento/ Idade 

Moderna, como nos confirma Comparin e Schneider (2004, p.174) “É nesse momento, que a 

dicotomia novamente aparece, mas agora, no entanto, numa abordagem diferente da de Platão, 

corpo-alma, e sim com a dicotomia corpo-objeto”.  

Como já se sabe, o corpo não é apenas uma estrutura passível de estudos e adaptações, 

é constitutivo pela história de cada sujeito, ele é filogênico e ontogênico. Desse modo, faz-se 

necessário que esta visão seja superada, afim de levar uma concepção mais ampla e totalizante 

do que realmente é o corpo. Apesar de nem todos os participantes apresentarem somente essa 

ideia nas respostas, ainda é preocupante que uma parcela a apresente, pois é um número 

significativo de sujeitos que exaltam a dimensão física do corpo e não apontam sua totalidade.  

A segunda categoria refere-se à visão do corpo em uma perspectiva histórica e sócio-

cultural. O sujeito 6 relata: “Não consigo responder sem desvincular corpo de cultura e cultural 

enquanto processo de humanização”. Logo compreender o corpo em sua construção ao longo 

dos anos e da cultura, é perceber que o corpo está muito além daquilo que se pode perceber, é 

preciso conhecer o homem a partir de tudo aquilo que ele viveu, de seu trabalho e da sociedade. 

Corrobora, Mendes (2008, p.185): 

Refletir sobre o corpo humano como condição ontológica e epistemológica é essencial 

para os debates acadêmicos e para as práticas sociais na contemporaneidade, haja vista 

que mesmo prevalecendo na tradição ocidental a visão dualista, também existem 

linhas de fuga que se contrapõem à fragmentação do ser humano e do conhecimento. 

 

E ainda nos afirma Taffarel e Escobar (2009a, s.p): 

Em qualquer análise que façamos da cultura, seja como instrumento de dominação 

ideológica ou de resistência e de libertação histórica, seja como instrumento de 

discriminação sociopolítica, é preciso colocar a visão histórica que coloca a atividade 

prática do homem, o trabalho, e as relações objetivas materiais, reais, dos homens com 

a natureza e com os outros homens como centro da explicação do real. 

 

Ao analisar as citações, identifica-se uma percepção voltada para a visão totalizante 

do homem, de forma a compreende-lo a partir de tudo aquilo que ele viveu, do seu trabalho, 
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das suas relações afetivas, da cultura, ou seja, daquilo que é concreto. O sujeito 3 se aproxima 

dessa perspectiva quando diz que “em uma análise sociológica/humana seria a preocupação 

com a formação dos sujeitos, ou seja, ligada aos aspectos culturais, históricos etc.”.  

Por mais que esses sujeitos reconheçam que o papel da cultura e da história 

determinam a constituição dos indivíduos, de forma a considerar os sujeitos como pessoas 

ativas no processo de formação. 

A terceira categoria é concepção de corpo holístico, aquele que se compreende em sua 

integridade, como diz o sujeito 2 “corpo é o que identifica um ser, por exemplo, eu sou corpo”. 

Já os sujeitos 5 e 8 afirmam, de formas diferentes, o mesmo, respectivamente: “entendo o corpo 

como a junção do biológico, fisiológico, anatômico com as dimensões da cultura, história, 

educação, ética e estética, ou seja, o corpo simboliza e expressa quem somos, ou seja, humanos, 

sujeitos biofisiológicos, mas também socioculturais, com um corpo “marcado” por tais aspetos” 

(Sujeito 5); “Todos os aspectos são inseparáveis considerando um ser alguém, um corpo com 

personalidade própria, um existir e interagir em um mundo repleto de outros corpos que se 

reúnem em grupos sociais e na sociedade” (Sujeito 8). Apesar de nem todas as respostas serem 

iguais, apresentaram uma concepção de corpo uno, que possui diferentes dimensões, no entanto 

inseparáveis. Contudo, foram poucas respostas que trouxeram esse conceito, mostrando que 

ainda é necessário a superação dos outros participantes em relação ao conceito para que tenham 

uma concepção mais completa e menos tendenciosa a uma única área do conhecimento. De 

acordo com Silva (2016, p.112). 

Promover tal desenvolvimento implica no professor saber como fazê-lo, por isso, ao 
longo do processo de formação profissional, é importante criar situações pedagógicas 

em que tais possibilidades se concretizem, pautadas numa concepção histórica, social 

e de totalidade dos indivíduos e da realidade.  

 

Na categoria corpo interlocutor, os participantes entendem corpo como aquele que 

possibilita a expressão de sentimentos, que mantem contato com outros corpos, que é passível 

de comunicação, de prazeres, que se relaciona com o meio. O sujeito 12 deixa claro na sua fala 

“o indivíduo se expressa, interpreta e percebe o mundo por intermédio do corpo”. O corpo é 

veículo de comunicações, é emocionado, como diz o sujeito 4: “entendo o corpo humano como 

meio pelo qual podemos expressar sentimentos, emoções, angústias e prazeres”. E para 

reafirmar as frases dos sujeitos, Vieira (2016, p. 58) fala que: “Esse corpo é possível quando 

pensamos nele como corpo-sujeito, sem ser reduzido a sua função mecânica, biológica ou 

fisiológica, mas um corpo reflexivo, como o meio geral de estar no mundo, como lugar de 

aprendizagem”.  
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A categoria corpo fragmentado foi criada a partir de falas como a do sujeito 8 

“Envolvido nesta constituição, estão a mente e o espírito”, que dicotomiza o conceito, e a do 

sujeito 10 “O corpo para mim é físico e etérico”. Deste modo, pode-se observar uma certa 

fragmentação do corpo em suas falas, como a dicotomia do corpo e mente, corpo e espirito e 

corpo físico. Pode-se vincular, teoricamente, essas ideias com a concepção metafísica que 

esteve muito presente na Antiguidade e Idade Média, conceitos defendidos pelo filósofo Santo 

Agostinho (determinado pelo pensamento de Platão), que possuía uma visão o dualista do 

termo. Constata-nos Vieira (2016, p. 56): “Aponta o dualismo corpo e mente preconizados pela 

Ciência e pela Filosofia que priorizavam a razão privilegiando apenas o espírito, o intelecto, a 

razão, em detrimento do sensível”.  

Mesmo que nem todos os participantes afirmem somente que o corpo é fragmentado, 

ainda é relevante o número de falas que se assemelham a esta concepção.  

Vale lembrar que os professores, do meio acadêmico, são formadores. Eles formam os 

sujeitos para a sociedade, ou seja, os professores são construtores da história humana, também 

da cultura, da educação física. Torna-se, portanto, importante que tenham cuidado sobre o que 

estão ensinando, pois os alunos saem da faculdade e, no âmbito profissional, “reproduzem” 

tudo aquilo que eles viveram e aprenderam no meio acadêmico, ou seja, as aulas dadas, a 

didática, os trabalhos apresentados, tudo isso parte do professor para o aluno e do aluno para a 

sociedade.  

No questionário aplicado nesse estudo também foi perguntado “o que é corpo na 

perspectiva da educação física? O quadro, a seguir, revela as categorias e incidência de 

respostas: 

Quadro 2: “O que é o corpo na perspectiva da Educação Física? ” 

 

Categorias  Participantes 

 Categoria 1 

Corpo como instrumento da Educação Física: 

“É nosso instrumento de trabalho” 

 S1; S5; S6; S10. 

Categoria 2 

Fragmentação da área: “fragmenta o 

conhecimento” 

 S2; S11. 
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Categoria 3 

Expressão: “onde podemos expressar, e 

transmitir nossos conhecimentos” 

 S1; S4; S6. 

Categoria 4 

Uma perspectiva Educacional: “Na perspectiva 

da Educação Física o corpo é objeto de estudos, 

constitui-se de fator pedagógico” 

 S5; S6; S7; S9. 

Categoria 5:  

Uma perspectiva cientifica: “A Educação 

Física é herdeira da concepção científica” 

 S2; S3. 

Categoria 6: 

 Corpo na perspectiva estética: “a visão social 

que permeia a beleza física e estética” 

 S9; S10. 

 

A primeira categoria reporta-se ao corpo como instrumento de trabalho. Alguns dos 

participantes fazem menção ao corpo como um objeto da educação física, enfatizam seu caráter 

físico, um meio de utilização. O sujeito 10 afirma: “deveria ser uma perspectiva de trabalho de 

ambos os corpos (físico e etérico)”. Aqui, o corpo é interpretado como algo passível de 

manipulação, trazendo a ideia de Descartes do corpo máquina, baseada no dualismo material e 

imaterial, no qual o material “corpo” seria servil ao trabalho. Murta e Sanson Junior (2017, 

p.47) expõem: “o corpo é denominado “coisa extensa” para ser readmitido como máquina sob 

o ponto de vista de seu automatismo funcional, bem como na perspectiva de suas medidas”. 

Isto representa a funcionalidade do corpo enquanto apenas um objeto que é passível de ser 

medido, em largura e comprimento por exemplo, como se fosse somente aquilo que se vê 

desconsiderando as demais dimensões. 

A categoria 2 - Fragmentação da área: “fragmenta o conhecimento” - revela que no 

curso de educação física compreendem o corpo de maneiras diferentes, como afirma o sujeito 

2 “a educação física é herdeira da concepção científica que fragmenta o conhecimento, portanto, 

a educação física lida com o corpo físico”. Fica claro que existe uma fragmentação na área, 

sendo o corpo concebido de maneiras diferentes, porém, ainda que seja possível estudar o corpo 
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a partir de diferentes ciências e perspectivas teóricas, só se poderá conhecê-lo quando se buscar 

as mediações que o constitui dessa maneira e não de outra. É um olhar para o todo que 

possibilita essa compreensão. As áreas de atuação da educação física (por exemplo, bacharelado 

e licenciatura) podem sim trabalhar de maneiras diferentes e com olhares voltados para distintos 

campos de atuação, entretanto, não se deve desconsiderar o corpo como histórico, cultural, 

composto por dimensões que não se separam. E para isso é necessário que as duas áreas 

trabalhem juntas, a fim de superar tais limitações históricas. Corrobora com isso Aranda et al 

(2012, p.745): “A comunidade científica da Educação Física tem se empenhado em promover 

o salto qualitativo na área da produção teórica e filosófica. E um dos aspectos é a consolidação 

de uma concepção de corpo humano que não esteja pautado nos fragmentos e na divisão”. 

A categoria Expressão foi formulada a partir de discursos sobre o corpo que o 

percebem como meio de representação, que possibilita a expressividade, transmissão de 

sentimentos e conhecimentos. Os professores percebem o corpo como forma de comunicação. 

Para eles, na educação física, também há essa discussão, na qual o corpo “fala”, o corpo 

expressa quem somos e como estamos; e através dele é possível transmitir os conhecimentos 

que foram adquiridos e ainda é possível aprimorar tais conhecimentos. Afirma Da Silva, 

Sant´Agostino e Betti (2005, p.33): 

Linguagem é a capacidade humana de produzir informação/conhecimento: como não 

há produção de informação/conhecimento a não ser por intermédio de signos, pode-

se compreender a Linguagem como a capacidade humana de produzir signos de 

qualquer tipo, tais como sonoros, visuais, táteis, gestuais etc.  
 

No campo da Educação Física, o corpo é o centro do processo de ensino aprendizagem, 

portanto é vital que os professores da área compreendam o corpo como ser humano, como 

pessoa, que é cheia de emoções, desejos e ambições, pois somente assim o processo de ensino 

aprendizagem será completo. Para Silva (2016, p.118): 

A partir da concepção acima, é possível entender a EF também como linguagem, pois 

ela exprime um conjunto de códigos culturais no movimento do corpo, possibilitando 

comunicar o que o indivíduo sente/pensa, bem como contar uma história, seja do 

indivíduo como da humanidade. 
 

As respostas que formaram a Categoria “O corpo na perspectiva educacional”, trazem 

consigo uma discussão sobre o papel da educação física na formação de sujeitos. Os sujeitos 5 

e 7 apontam, respectivamente: “assim, o corpo da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, 

do homem, do deficiente, ou seja, de qualquer humano, é objeto, meio e instrumento sob o qual 

a Educação Física atua, de modo algum “desconectado” com as dimensões do ser, como a 

psicologia, por exemplo!” (Sujeito 5) e “na perspectiva da educação física o corpo é objeto de 

estudos, constitui-se de fator pedagógico voltado a libertação integral do homem e à 



36 
 

reaprovação de sua dignidade corporal, buscando autonomia de movimentos” (Sujeito 7). É 

importante notar que eles reconhecem a importância da educação física para além de uma 

educação motora ou ainda o ensino do movimento.  

A categoria 5 - Uma perspectiva cientifica: “A educação física é herdeira da concepção 

científica” - emerge no discurso sobre uma educação física vinculada ao âmbito da pesquisa. 

Nota-se isso na fala sujeito 2 “a educação física é herdeira da concepção científica que 

fragmenta o conhecimento, portanto, a educação física lida com o corpo físico”. Isso revela que 

a área concebe o corpo como objeto passível de estudos, pautada numa perspectiva científica 

cartesiana, consolidando a dicotomia corpo/objeto. Destaca-se, no entanto, que se fez-se muito 

importante os estudos do corpo, para os avanços das diversas áreas da sáude, como a medicina, 

e no mais tardar na área da educação física, como nos diz Barbosa (1996, p. 73):  

Ao aplicar o modelo mecanicista de mundo ao seres vivos Descartes de uma certa 

maneira inaugura um novo caminho (juntamente com tantos outros filósofos e 

cientistas) para um estudo do corpo humano, pois a partir do momento em que o 

mesmo é tido como uma substância separada e distinta da alma, o corpo passa a ser 

passível de ser estudado, pois perde o seu caráter sagrado de coisa inviolável como 

concebia a antropologia cristã de sua época; passando assim, a ser objeto de estudo de 

anatomistas, médicos, biólogos e posteriormente de professores de educação física. 

 

Isso remete à ideia de corpo dicotômico, o qual é utilizado apenas como objeto. 

Entretanto, mesmo que seja importante seu estudo, não se deve percebe-lo e trabalha-lo 

isoladamente, é importante que se tenha uma visão integrada do mesmo. Vale lembrar que cabe 

ao professor saber que a área concebe o corpo dessa maneira, mas não deve reproduzir essa 

dicotomia durante a sua atuação. Deve, sim, buscar meios de superá-la e proporcionar aos 

alunos experiências e visões completas sobre o que é o corpo para a educação física.  

A categoria Corpo na perspectiva estética: “a visão social que permeia a beleza física 

e estética” descreve algo que é decorre da Grécia antiga, o corpo belo, ou seja, a estética. Os 

professores compreendem que ainda existe, dentro da área, aqueles que percebem o corpo dessa 

maneira. É preocupante que docentes acreditem que o corpo, na educação física, está associado 

à beleza, apenas à sua condição física, ou ainda que seja papel da educação física dar condições 

para que as pessoas atinjam os físicos propagados pela mídia, tal como sujeito 9, expõe: 

“entretanto, o corpo hegemônico na perspectiva da educação física em nosso país, é o corpo do 

fitness, o corpo do saber fazer, corpo esportivizado, o corpo acrítico e acultural” (Sujeito 9). O 

sujeito 12 faz a crítica, mas reconhece que essa visão permanece mas não quer dizer que o 

mesmo concorde que isso deva acontecer, ele afirma ao dizer que “lembrando sempre que um 

corpo pode não ser saudável, mesmo sendo belo ou esteticamente aceitável (Sujeito 12)”. 
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Ter isso no ambiente da educação física é um retrocesso, pois sabe-se que a beleza não 

está diretamente vinculada com a saúde e a saúde não está desvinculada do corpo, mas corpo 

não se restringe a esses termos. Como aponta o sujeito 12 “O profissional de Educação Física 

deve entender os diferentes aspectos que definem o conceito de corpo. Devem discutir e 

entender as diferentes visões sobre o corpo, as suas variações em cada sociedade e momento 

histórico, não ser radical em apenas uma visão sobre o corpo, mas ter uma visão ampla sobre o 

mesmo, que supera a visão social que permeia a beleza física e estética como modelo de corpo, 

sendo o ideal e saudável”. Silva e Porpino (2015, p.90) reafirmam dizendo: 

Acreditamos que é nessa direção que a Educação Física deve transitar, sem 

submeter-se a preceitos e a códigos fechados, mas capaz de lançar outras 

possibilidades para a contemplação da beleza, haja vista que os padrões estéticos, 

como proposições, não podem substituir a experiência da beleza como uma vivência 

sensível e arrebatadora. Sendo assim, a experiência da beleza na área deve transcender 

os modelos ditos ideais para ser tomada e ancorada pelo deslumbramento e 

sensibilidade que os nossos olhos podem contemplar. Compreender essas nuances 

constitui um contínuo desafio à Educação Física, ao disponibilizar sentidos e 

significados sobre o corpo, permitindo sentidos diversos e diferentes horizontes para 

se contemplarem o corpo, a beleza, a vida, o ser humano. 
 

A educação física é uma área muito ampla, que agrega diversas perspectivas devido as 

suas diferentes áreas de atuação, como por exemplo, educação, saúde, práticas corporais entre 

outros, e todos esses conhecimentos constituem-se do indivíduo, do ser humano, de modo a 

torna-lo o núcleo da educação física. As falas dos professores deixam muito claro que a 

educação física ainda está longe de compreender o corpo como o sujeito em toda sua 

multideterminação, seja social, histórica e cultural. É imprescindível que os docentes se 

preocupem com a formação dos alunos, já que eles fazem parte de seu processo de formação, 

da construção de seus modos de pensar e agir. É necessário um dialogo das áreas com o intuito 

de formarem não só alunos emancipados e críticos, mas também consolidar a própria educação 

física, mostrando a sua identidade, sua história, suas práticas e, principalmente, os seus 

objetivos enquanto uma área educacional, da saúde e das práticas corporais, que trabalha com 

o indivíduo em sua integridade. 

 

Análise das entrevistas: desvelando os sentidos de corpo 

 

Após obter as informações dos questionários foram selecionados, aleatoriamente, três 

professores de cada área indicada no questionário para participar das entrevistas. As áreas são: 

Fisiológica/Anatômica, Educacional e Práticas Corporais. O objetivo da entrevista foi entender, 

de forma mais aprofundada, como os professores concebem o corpo, como essa concepção foi 

se constituindo e a quais fatores está relacionada. A fim de preservar a identidade dos 
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entrevistados, os nomes foram substituídos por sujeito1, sujeito 2 e sujeito 3, que não são os 

menos dos questionários, seguindo a ordem em que foram analisadas.  

Todos os professores entrevistados são licenciados em educação física, sendo que 

apenas dois dos participantes também possuem o bacharelado. Apenas um professor não possuí 

mestrado nem doutorado. As perguntas 1, 3 e 4 da entrevista permitiram conhecer um pouco 

mais sobre os sujeitos, dessa forma  será apresentado algumas informações sobre suas escolhas  

profissionais até os dias atuais, com o intuito de aproximar os leitores dos entrevistados, para 

que possam compreender um pouco melhor a que está relacionado as diferentes perspectivas 

pessoais sobre corpo e o corpo na educação física.  

Sujeito 1: Desde de criança teve contato com os esportes, principalmente os coletivos. 

Estudou em escolas que proporcionavam campeonatos entre as redes, foi bolsista na época do 

ensino médio e teve professores de educação física na área do esporte que intensificaram o seu 

interesse pela área, fortalecendo ainda mais o contato e o desejo por se graduar em educação 

física. Com o passar dos anos, após a aprovação na faculdade, se identificou com a área, não 

pelos esportes apenas, mas pela diversidade de possibilidades que a mesma oferecia.  Após se 

formar, passou no concurso do estado e foi convidado por uma professora da escola para 

trabalhar em um projeto no ensino superior, um dos seus primeiros contatos como docente nesse 

nível. O desejo por continuar os estudos e também o incentivo de outros professores, foram 

fatores que levaram a escolha pelo ensino superior. De certa forma, não foi uma escolha 

imediata trabalhar com educação física no ensino superior, mas sim uma construção, que foi 

surgindo de acordo com as vivências ao longo da carreira acadêmica e profissional.  

Foi um dos pioneiros na construção do curso, está presente na instituição desde o ano 

de 2006. Já auxiliou nas demandas administrativas e já foi chefe de departamento. Coordena o 

programa de iniciação à docência (PIBID), desde 2011, e o projeto de ginástica. É colaborador 

de dois projetos de extensão, faz parte do colegiado de licenciatura, da assembleia 

departamental, do núcleo desenvolvimento estruturante do curso (NDE). É professor em uma 

disciplina na pós-graduação e três disciplinas na graduação. Orienta estágio supervisionado da 

licenciatura e alguns trabalhos de conclusão na graduação e no e mestrado, além de fazer parte 

das bancas de defesas semestralmente.  

Sujeito 2: Desde criança, teve participação efetiva no âmbito esportivo, principalmente 

nos coletivos. Na adolescência, se interessou pelas adaptações fisiológicas do corpo tornando 

ainda mais forte o desejo pelo curso de educação física. Já a escolha pelo ensino superior foi 
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indireta, tendo em vista que o desejo inicial era de continuar as pesquisas nas áreas da fisiologia 

que era possível atuando na carreira de docência. Sendo assim, este foi o principal motivo para 

a escolha. Sua rotina na instituição é distribuída da seguinte forma: ministra três disciplinas na 

graduação, coordena na pós-graduação uma residência voltada para a saúde do idoso, orienta 

mestrado e doutorado, coordena três projetos na extensão voltados para a área da saúde, é 

coordenador da comissão de uso e experimentação em animais (CEUA), atualmente é 

coordenador do curso de bacharel, participa de reuniões da congregação da FCBS e do conselho 

da PROGRAD. 

Sujeito 3: O que determinou a sua escolha pela educação física foi o seu primeiro 

professor. Outro motivo apresentado foi que na cidade onde ele se formou no ensino superior 

só possuía o curso de Odontologia, que por sua vez era muito concorrido e como já existia 

interesse pela área biológica, a educação física se tornou sua opção. A inserção e escolha pelo 

ensino superior se deu pela ausência de profissionais na época, de modo que o contrataram para 

ser o professor de educação física das turmas de odontologia, posteriormente, na criação do 

curso de educação física. Esse sujeito passou por várias facetas no curso de educação física. 

Atualmente, ministra três disciplinas, coordena um projeto de extensão e participa como 

supervisor de estágio na licenciatura. 

Após a análise dos discursos dos professores - indicar categorias que emergiram de 

suas falas organizá-las - foi possível criar um quadro sintetizando as informações: as categorias 

e a incidência de respostas.   

Quadro 3: Quais os motivos que determinaram a escolha pela Educação Física?  

  Categorias   Participantes  

Categoria 1  

Esportes: “a minha escolha voltada frente à 

educação física é muito voltada com o 

esporte”  

  S1; S2.  

Categoria 2  

Incentivo do professor: “sempre a gente tem 

influência do primeiro professor que a gente 

tem isso eu acho que é preponderante numa 

escolha da gente”  

  S1; S3  
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A primeira categoria, Esportes: “a minha escolha voltada frente à educação física é 

muito voltada aos esportes”, foi criada a partir das respostas de dois participantes, de que a 

escolha pelo curso se deu através do esporte. Isso indica o quanto a área do esporte ainda é 

muito mais acessível na sociedade e mais presente nas as aulas de educação física do que as 

outras práticas corporais, como por exemplo as ginásticas, lutas, danças etc. Como relata o 

Sujeito 2: “[...] acho que desde que eu era criança, no sentido que eu participava de esportes ne 

coletivos, participava de times de futebol de salão, depois futebol de campo”. Sobre a escolha 

do curso estar relacionado a afinidade pelo esporte, Martins (2012, s.p.) cita que:  

Não podemos negar que dentro dos cursos superiores de Educação Física pode-se 

encontrar diversos acadêmicos que optaram por este cargo profissional, justamente 

porque já tiveram uma vasta experiência na área esportiva ou porque ainda acham que 

a Educação Física é o ensino dos esportes.  

 

Nesse sentido, as aulas de educação física podem afetar tanto a concepção que o aluno 

possui sobre a disciplina quanto as suas escolhas profissionais. Os conteúdos ofertados na 

escola, em determinada fase, para muitos, é o único acesso que possuem à cultural corporal e à 

uma concepção crítica e criativa em relação à educação física. O professor tem um papel 

fundamental para a formação do sujeito, tal como é afirmado nos discursos dos entrevistados. 

Desta forma, é importante que o mesmo tenha o conhecimento necessário para transmitir os 

seus ensinamentos de modo a formar um ser humano crítico e emancipado, uma vez que o 

professor de educação física pode ser considerado um dos professores que tem a possibilidade 

de ter mais proximidade dos alunos pela característica das aulas, permitindo mais o contato 

físico, a comunicação, a liberdade de expressão e gestos. A fala dos participantes corrobora 

com estas afirmações “os dois professores de educação física que nós tínhamos eram 

professores assim nesse sentido do esporte, muito presentes” (Sujeito 1).  

O sujeito 3 ainda aponta que “[...] os motivos que determinaram minha escolha, sempre 

a gente tem influência do primeiro professor que a gente tem isso eu acho que é preponderante 

numa escolha da gente [...]”. Percebe-se, através deste relato, a tamanha importância que um 

professor pode ter sobre as escolhas de um indivíduo. Reafirma o sujeito 1:  

Categoria 3 

Interesse pela área da saúde: “ uma área que 

eu tinha interesse era uma área biológica e a 

educação física estava dentro da área 

biológica” 

 

  S2; S3  
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[...] essa professora em especial, era alguém muito próximo à mim, a gente não tinha 

relação familiar, mas eram amigos né nossa família [...], então por exemplo eu estando 

no ensino médio, eu sempre organizava com ela os jogos no ensino fundamental ne, 

ela sempre pedia pra eu organizar fazer mesa né, então em tudo ela me envolvia [...].  

 

Nota-se a importância de ser um professor questionador, fundamentado com a 

epistemologia, participativo, compreensivo, que ofereça diferentes possibilidades para os 

alunos e que estabeleça uma boa relação com e entre eles (aluno e professor, aluno-aluno, aluno-

escola), pois favorecerá o processo ensino-aprendizagem e suas escolhas futuras. Perceber que 

nenhum aluno é igual, que cada um possui suas individualidades e sua história, além de ser um 

ato de humanização é também uma estratégia pedagógica que facilita o desenvolvimento do 

indivíduo. Como afirma Saviani apud Silva (2016, p.109):  

Isso implica no professor identificar as formas mais desenvolvidas de conhecimento 

e distinguir entre o que é fundamental e secundário; converter o saber objetivo em 
escolar que pressupõe saber organizar os conteúdos, os procedimentos de ensino num 

tempo e espaço, tendo em vista o desenvolvimento do indivíduo; e prover os meios 

necessários para a aprendizagem, o que significa possibilitar o desenvolvimento 

integral do indivíduo [..] 

 

Foi possível perceber que a escolha da educação física também se deu (e pode se dar) 

por meio do interesse pela área da saúde.  Na terceira categoria “Interesse pela área da saúde”, 

encaixa-se a fala do sujeito 2 quando diz “[...] mais na adolescência pelas adaptações que o 

corpo tinha, como coisa simples, como forma de força, redução de frequência cardíaca com 

exercício, umas coisas assim, e é ne aí depois durante o último ano do ensino médio durante o 

terceiro ano eu percebi que era nessa área que tinha mais interesse [...]”. E ainda complementa 

“[...] então foi mais nesse sentido ne o interesse pela área da saúde de uma forma geral que me 

interessei pela educação física e posteriormente esse contato com a pesquisa no laboratório de 

fisiologia do exercício [...]”. A educação física, ao longo do seu processo histórico, constituiu-

se como uma área de conhecimento que se relaciona e dialoga com diversas ciências, sendo 

uma delas a área da saúde.  

Essa característica faz com que a educação física seja compreendida de forma 

fragmentada, sendo explicada e entendida pela área de estudos que as pessoas se identificam, 

limitando-a. Por exemplo, quando um dos docentes fala que se identifica com a área da saúde 

e acredita que a as outras áreas como a educacional, também deve abordar a área da saúde, 

enquanto a área da saúde não aborda a outra área “[...] acho que se a gente pensar numa área 

mais educacional eu acho que cada vez mais tem-se desvinculado essa visão de corpo biológico 
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assim na educação física acho que houve ou tem havido uma ruptura entre o papel da educação 

física escolar ne nesse  contexto de melhora de saúde[...].  

É de extrema importância entender a área como um todo e não de forma restrita, uma 

vez que essas dicotomias que perduram na educação física acarretaram inúmeros problemas, 

como por exemplo, uma competição dentro da própria área para saber qual é a mais importante, 

fragmentando tanto a área quanto o indivíduo, já que a mesma lida com pessoas, mas as concebe 

de forma fragmentada. Afirma Taffarel e Escobar (2009a, s.p): “O velho dualismo, determinado 

historicamente e que passou séculos alienando as consciências, mantêm-se enraizado nas bases 

teóricas dos cursos de Graduação em Educação Física, em forma especial, e de outras 

Disciplinas envolvidas com o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita”. 

Em função disso, percebe-se que um dos fatores que mais determinaram a escolha dos 

entrevistados pela educação física foi a afinidade com os esportes, modalidade que ainda pode 

ser considerada a mais acessível e presente no cotidiano das pessoas, seja na vida escolar, 

acadêmica, brincadeiras de rua, entre outros. Contudo, não foi apenas esse motivo que 

determinaram suas escolhas, alguns ainda relatam sobre o incentivo do professor de educação 

física, este por sua vez possui um papel fundamental na formação dos sujeitos. Ainda houve 

respostas em que a escolha foi determinada pelo interesse na área da saúde, uma vez que a 

educação física abrange inúmeras oportunidades, seja ela no âmbito educacional, nas 

academias, na área da saúde etc. Abre-se uma possibilidade para a educação física, que antes 

não tinha o reconhecimento enquanto profissional nessa área. 

Na pergunta sobre os motivos que determinaram a escolha pelo ensino superior, foram 

encontradas as seguintes categorias: 

Quadro 4: E pela atuação no ensino superior?  

Categorias  Participantes 

 Categoria 1 

Interesse no âmbito da pesquisa: “e com isso eu 

vi que eu gostava ne que eu gostei da área da 

pesquisa” 

 S2 

Categoria 2 

Necessidade de profissionais  

 S3. 

Categoria 3 

Formação de professores  

 S1 
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Dentre os motivos citados, está o interesse no âmbito da pesquisa, relatado por um dos 

participantes cujo objetivo principal era continuar na linha de pesquisa após a sua graduação, e 

não necessariamente seguir carreira como professor. Embora a atuação no ensino superior 

possibilite desenvolver pesquisas, ele terá outras responsabilidades, dentre elas, lecionar, o que 

exige outras habilidades, diferentes da pesquisa.  Destaca-se uma fala importante do sujeito 2 

“gostei da área  da pesquisa e percebi que pra... assim entendi que pra  seguir essa área no Brasil, 

até no mundo como um todo, tem uma carreira acadêmica a ser seguida ne e que ela ia chegar 

no ponto em que pra seguir essa carreira você tem que teria que, seria naturalmente professor, 

né?” 

Atuar no ensino superior exige dos docentes, além de uma compreensão ampla de 

sujeito e de mundo, um entendimento do seu papel enquanto mediador de conhecimentos e 

formador de indivíduos, como nos diz Silva (2016, p.109) “Para que o professor consiga 

criar/possibilitar tal processo, é necessário que compreenda seu papel como principal mediador 

na educação, e que tenha condições objetivas e subjetivas de conduzir tal processo”. Torna-se 

também importante buscar diferentes formas de ensino, reelaborando o conteúdo aprendido, 

para facilitar a compreensão do outro, tornando-o um sujeito crítico, emancipado, que seja 

capaz de fazer questionamentos. Portanto não se deve atuar em uma área pensando somente em 

uma atividade, mas sim no conjunto. Por tanto não se deve atuar em uma área pensando somente 

em uma atividade, mas sim no conjunto. Afirma Tardif apud Benites, Neto e Hunger (2008, 

p.354):  

[...] que estrutura os saberes docentes em: da formação profissional (conjunto de 

saberes adquiridos pela instituição de formação e que vão se incorporando à prática e 

atuação docente); disciplinares (dos diversos campos de conhecimento, sendo 

integrados nas universidades e divididos na forma de disciplinas); curriculares 

(correspondentes a organização e seleção de conteúdos, métodos, estratégias, entre 

outros e que se apresentam de forma concreta nos programas escolares e que, por sua 

vez, os professores devem saber aplicar); e experienciais (que nascem da experiência 

profissional e são incorporados individualmente em seu cotidiano). 

 

A falta de profissionais na cidade foi outro fator que determinou a escolha da profissão. 

Esta categoria revela uma realidade que aconteceu na cidade de Diamantina e possivelmente 

em outras regiões do interior, que é a ausência de docentes qualificados para trabalharem em 

instituições de ensino superior. Um participante, que possui graduação e especialização, relatou 

que sua entrada no ensino superior se deu por esta realidade, “a escola, o ensino superior 

também, tudo foi uma consequência na verdade. O meu foco foi sempre escola, quando eu vim 

trabalhar em diamantina e não tinha nenhum professor formado e assim a educação física 

naquela época até 82 [...] era ela obrigatória em todos os níveis de ensino inclusive no ensino 
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superior [...]” e ainda “[...] a congregação [...] optou por não tirar a disciplina do currículo da  

odontologia então eles mantem até hoje, então o meu ingresso no ensino superior se deu através 

disso daí” (Sujeito 3).  

O curso de educação física nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é muito recente, foi 

estruturado por 4 professores que na época não possuíam mestrados e/ou doutorado, ou seja, 

surgiu através da necessidade, cenário que mudou com o passar dos anos, tendo em vista que 

hoje o curso é contemplado com profissionais mais qualificados, que buscam sempre novos 

conhecimentos, promovendo assim um salto na qualidade do curso, lembrando também que a 

universidade foi construída em um vale, que possui muita pobreza,  com a intenção de alcançar 

as populações menos favorecidas, sendo importante ressaltar os inúmeros benefícios que a 

criação da universidade e também do curso de educação física trouxeram para Diamantina, 

criando mais oportunidades de empregos, maior qualidade de vida melhor,  projetos sociais que 

atendem tanto a comunidade local quanto as cidades da região, promovendo mais oportunidades 

de estudos  para a população em diferentes áreas do conhecimento.   

Um dos entrevistados apresentou o interesse em trabalhar com a formação de 

professores, fato que determinou seu interesse pela continuidade nos estudos e o desejo por 

atuar no ensino superior. Assim como a escolha pela educação física se deu a partir da influência 

de um professor, no ensino superior não foi diferente. Como o mesmo disse: “[...] ele quem me 

deu assim um toque assim quando fui apresentar um trabalho ele falou assim, [sujeito 1] você 

tem muito perfil para trabalhar com professores né, e aí ele me despertou algo que eu não tinha 

[...]; “[...] e falou eu acho que você tem que trabalhar com formação de professores e aí eu 

comecei a pensar seriamente sobre isso eu. Fui buscar um mestrado, na época na cidade onde 

eu morava como meu filho era pequeno, [...], “aí eu procurei um mestrado que tinha lá na 

localidade na universidade [...]”. 

 E continua descrevendo “[...] e aí quando eu comecei a trabalhar com ensino superior 

me identifiquei muito. Falei: nossa gente eu acho que dou certo mesmo, eu gosto é um local 

que eu penso que eu aprendo muito a todo momento, organizando as aulas ne, não que nas 

escolas eu não aprendesse bastante, mas é como eu consegui me identificar com o campo do 

ensino superior né [...]”. 

 

Pensa-se que a vontade de trabalhar com formação de professores deve vir associada 

de uma formação completa, diversificada, com estruturas pedagógicas direcionadas para o 

objetivo. Nesse aspecto, o profissional deve ensinar e compreender as diferenças de seus alunos, 

pois futuramente estes serão os professores de outras pessoas, ou seja, formadores de 
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indivíduos. E destaca-se que no processo de lecionar é de extrema importância que o professor 

tenha prazer em dar aulas, por ser um formado de opiniões, um estimulador dos alunos. É 

necessário que os alunos vejam a dedicação de seus professores em querer ensinar, atuar, para 

que isso os motive a continuar buscando uma formação continuada, crítica e emancipada. 

Ressalta-se a importância de realização de pesquisas para futuras gerações continuarem a buscar 

aprimorar os conhecimentos, pois também é algo que contribui para mudanças e a formação 

dos sujeitos. 

Sendo assim, pode-se concluir que as escolhas pela atuação no ensino superior variam 

de acordo com os processos de formação dos sujeitos e a relação que estabeleceram no processo 

de graduação. Já a relação com a escolha pela educação física que surgiu pela afinidade com os 

esportes, pelo interesse na área da saúde, e falta de profissionais formados, com isso percebe-

se que a educação física enquanto âmbito de conhecimento possibilita um amplo campo de 

atuação.  

 

Quadro 5: O que é educação física para você? 

Categorias Sujeitos 

Categoria 1 

Esporte: “mas assim pra mim mesmo sendo no meu intimo 

mesmo eu acho assim que a educação física ela ainda ta 

muito arraigada e ligada aos esportes ne “ 

 S1; S2; S3. 

Categoria 2 

Componente educacional: “educação física ela tem que ser 

sempre pensado no sentido restrito e amplo, o sentido 

restrito ele é mais no espaço da educação formal” 

 S1; S2.  

Categoria 3 

Práticas Corporais “a educação física que é uma questão 

muito ampla mas pensar nas manifestações corporais que 

ocorrem no mundo isso é fabuloso” 

 S1; S3. 

Categoria 4  

Saúde “pode haver uma educação para  a saúde que pode 

ser mediada pela  educação física” 

 S1; S2. 
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Categoria 5 

Processo de transformação “passou por várias 

transformações, e tem passado por várias transformações” 

 S3 

 

Ao questionar o que é a educação física para os entrevistados, diferentes perspectivas 

são dadas e aparecem como resposta na categorização, como pode ser percebido no quadro 

acima. Uma categoria que se destacou foi a dos esportes, sendo que para os três há uma relação 

direta entre educação física e os esportes. Ser professor de educação física é compreender que 

o esporte possui, histórica e culturalmente, um vínculo muito forte com a área, como afirma o 

Sujeito 2 “[...] também a gente não pode negar que ela tem um papel voltado pra área do esporte, 

então acho que também é importante destacar que também tem esse papel [...]”. Entretanto as 

respostas que constituem esta categoria revelam também o quanto o esporte ainda predomina 

como conteúdo da educação física, especialmente se comparado às demais práticas corporais, 

sendo muitas vezes considerado como sinônimos (esporte e educação física). 

Nas palavras do Sujeito 3 “[...] eu acho assim que a educação física ela ainda tá muito 

arraigada e ligada aos esportes”. Portanto, ser professor de educação física é saber e vivenciar 

as diversas práticas corporais, modalidades, conteúdos e disciplinas que constituem sua grade 

curricular. É necessário que o profissional reconheça a complexidade da educação física e sua 

pluralidade, sem reduzi-la. Pode-se dizer que a concepção do aluno é determinada por todo esse 

processo que perpassa durante a sua vida, mas especialmente no processo de graduação, onde 

ressignificará seus conhecimentos e os ampliará, agregando aos seus conhecimentos, o saber 

científico. 

É necessário, portanto, que estes conhecimentos sejam passados de seus especialistas 

para os aprendizes da melhor forma possível. Corrobora com este levantamento quando o 

Sujeito 1 diz que “através de uma linguagem né como as pessoas se expressam nos esportes, na 

dança, na ginástica é algo que merece ser repassado com máximo de qualidade para as futuras 

gerações né, então é nesse sentido é ideia da gente pensar a educação física de maneira 

ampliada”. 

Sabe-se que a ligação do esporte com a educação física é algo histórico, ou seja, que 

foi construído pela sociedade e pela cultura. A educação física ainda permanece refém desses 

padrões construídos socialmente, impedindo-a muitas vezes de poder ser autônoma e 

emancipada, uma vez que a área se molda com o interesse da sociedade e não propriamente 

com o que a área trabalha, ou necessita. É como se a educação física servisse somente para 

agradar, e não para transmitir os seus conhecimentos, as suas técnicas, culturas entre outros. 
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Nesse sentido, a educação física é submetida a diferentes estereótipos e concepções 

equivocadas, por exemplo, é comum escutar a frase “ah, mas quem faz educação física só joga 

peteca”, ou, por exemplo, “que horas é a aula da queimada”, sofrendo diversas críticas por 

outros profissionais em diversos espaços: na graduação como se só tivesse aulas práticas, por 

diversão, onde há uma reprodução de movimentos sem passar por um processo de reflexão; e 

na escola, quando dizem que a aula é “rola bola”, ou seja, o professor não trabalha.  

Este modelo de dar aula “rolando a bola” é muito presente nas aulas de educação física 

nas escolas, e o responsável por mudar esse cenário são os professores. Contudo, como saber a 

formação desse professor que rola a bola? Ele teve sua graduação de maneira integrativa, que 

abrangesse todas as perspectivas da Educação Física? Como saber que ele sintetizou todos os 

conteúdos educativos, sociais, pedagógicos? Como a educação física está muito atrelada a área 

do esporte, pensa-se que fica muito mais cômodo para o professor soltar a bola na quadra, do 

que buscar fundamentar sua atividade na literatura e nos autores que balizam a formação crítica 

e emancipada de seus alunos. Deste modo, faz-se importante que os professores tenham estudos 

continuados para possam fugir desse estereótipo e consolidar a área.     

A educação física também é vista pelos entrevistados como área da educação, que está 

inserida no currículo da escola. Sabe-se que a educação física escolar não é algo recente. Se deu 

nos fins do século XVIII, na Europa. Esse momento é de extrema importância, pois foi nele que 

a educação física passou a se preocupar, de forma direta, com os processos de formação do 

indivíduo, assim como permitiu uma valorização e ampliou suas possibilidades de atuação.  

A Educação Física Escolar tal como a concebemos hoje - como matéria de ensino - 

tem suas raízes na Europa de fins do século XVIII e início do século XIX. Com a 

criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, nome primeiro dado 

a Educação Física e com caráter bastante abrangente, teve lugar como conteúdo 

escolar obrigatório” (SOARES, 1996, p.9) 

 

Atualmente, mesmo com a consolidação da educação física escolar, ainda existem 

divergências nessa prática. Alguns entrevistados pensam na obrigatoriedade do ensino, no 

sentido de apenas cumprir com os conteúdos explicitados pelos parâmetros curriculares 

nacionais (PCN’s) e pela base nacional curricular comum (BNCC). Outros já acreditam que a 

escola é o espaço inicial para a formação sujeito, sendo este espaço denominado de formal, no 

qual existem objetivos para além dos conteúdos da educação física, em que há uma preocupação 

com a formação integral desse sujeito.  

Ressalta-se que existe também a educação física não formal, aquela que acontece em 

qualquer espaço não escolar, mas que não deixa de ser um espaço educacional, pois como já se 
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sabe, a educação física é um saber historicamente acumulado e ao ser apropriada pode 

contribuir no desenvolvimento do homem. Como afirma Silva (2016, p.110):  

[...]na perspectiva da cultura corporal, são meios de propiciar maior conhecimento do 

indivíduo sobre o mundo e si mesmo, valorizando o conhecimento prévio do aluno, 

ao mesmo tempo em que deve ampliá-lo, sem restringir a um dado conteúdo, como 

ocorria (e ainda ocorre em muitas escolas) quando se privilegia os esportes. 

 

Ambos os espaços (formal e não formal) são caracterizados como educacionais, pois 

são meios com os quais as pessoas conseguem fazer a troca de conhecimentos, experiências, 

vivências, imprescindíveis para a formação do sujeito.  

Os participantes expõem suas ideias de maneiras diferentes sobre a educação física 

escolar: Sujeito 1: “[...] educação física ela tem que ser sempre pensado no sentido restrito e 

amplo, o sentido restrito ele é mais no espaço da educação formal né que hoje me dedico a 

estudar como componente curricular obrigatório, que precisa ser pensado para favorecer a 

aprendizagem das crianças, nesse sentido e no sentido amplo aquilo que está fora do espaço 

chamado escola [...]”. E completa dizendo: “ [...] e ai pensando na educação física eu entendo 

ela como, hoje um componente curricular obrigatório né, algo que o ser humano ao longo da 

sua história de vida ela passa por experiências que envolvem o que eu vou chamar de cultura 

corporal [...] ”. Enquanto o Sujeito 2: “um vínculo mais histórico relacionado a área da 

educação”. E continua dizendo: “é a função da educação física no ensino formal na escola”. 

As práticas corporais, que consistem em todo ato de se movimentar com domínio, com 

intenção de algo, seja de se expressar, relacionar com o outro,  mesmo que de maneira indireta, 

como por exemplo, o saltar, o correr, o dançar, são atos que estão presentes na vida do ser 

humano desde que ele existe, surgidas pelas necessidades dos mesmos em se manterem vivos. 

O homem é um ser em constante processo de constituição, como já foi afirmado anteriormente. 

Sabe-se que com o passar dos anos, o homem foi transformando a sua vida e, ao mesmo tempo, 

se transformando, a partir do momento em que são criados os instrumentos (a roda, as lanças) 

para a sua sobrevivência. Desta maneira, as práticas também foram sendo alteradas de acordo 

com a evolução do ser humano, não sendo mais tão necessário a utilização das valências físicas 

para sobrevivência, mas sim para o aprendizado, refinando o significado de práticas corporais.  

Atualmente, as atividades físicas que surgiram com os primórdios são chamadas de 

práticas corporais, que foram construídas historicamente, de acordo com o momento, cultura, 

local e o contexto social e econômico. O profissional da educação física tem por função 

possibilitar a apropriação dessas práticas, incluindo as suas histórias, apesar de hoje esse 

processo ser determinado pela sociedade atual e organizada pela lógica do capitalismo, o que 
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leva a algumas alterações no sentido prática corpórea, que muitas vezes não é para ser alvo do 

consumo, mas sim da história, dos saberes, da cultura. 

Essas práticas podem ser ensinadas tanto no espaço formal quanto no informal, com 

diferentes perspectivas, em que na maioria das vezes o espaço informal tem como objetivo a 

competição. Exemplo dessa afirmação são as escolinhas de esportes, as academias e clubes, em 

que poucas vezes se encontram espaços informais com a intenção da troca de saberes, assim 

como alguns locais não são mais utilizados com o seu objetivo inicial. Como as academias que 

o fim era a promoção de saúde e, nos dias atuais, muitos praticam exercícios com a intenção de 

se embelezarem, de esculpirem seus corpos com os modelos que a mídia propaga, 

ressignificando o sentindo do local. Já no ambiente formal, essas práticas deveriam promover 

e ensinar diferentes culturas, como esses movimentos foram construídos significados e 

cristalizados dentro da educação física. 

Observa-se uma prática muito distante da teoria, encontra-se muito nas escolas o senso 

comum durante as aulas de educação física, alguns professores ainda trabalham nas escolas, por 

exemplo, somente o “quarteto fantástico” (futsal, basquete, vôlei e handebol), sem buscar um 

aprofundamento de outras práticas que são possíveis na educação física e muito menos buscar 

a iniciação e a introdução das outras culturas corporais. Isso não significa que o professor não 

deve abordar tais temas, mas que ele deve ter mais aplicação durante suas aulas, ao ponto de 

entender que nem todos os alunos gostam de esportes e que nem todos os aluno odeiam dançar, 

e quando se trabalha esses diferentes âmbitos, fundamentado na teoria pedagógica os alunos 

menos habilidosos conseguem se desenvolver durante as aulas, além de torna-las mais 

inclusivas, diversificadas e integrais para os alunos. Corrobora Taffarel e Escobar (2009b, s.p): 

A construção de alicerces teóricos para a Educação Física é um empreendimento 

coletivo e de grande esforço, especialmente quando as dificuldades têm se avolumado 

sob o peso da paralisação, quase generalizada, das ações em relação à área. 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 do conhecimento necessário ao seu desenvolvimento. 

 

As aulas de educação física nas escolas também podem promover, em alguns 

momentos, a competição, no entanto esta deve ser trabalhada de maneira cuidadosa, de forma 

que os estudantes aprendam a reconhecer, sobretudo, a importância do processo e não o vencer. 

As práticas podem promover aos seus praticantes diversos benefícios, como sócio afetivo, 

promoção de saúde, segurança, liberdade de expressão, melhora nas capacidades e valências 

físicas, como saltar, rolar, força, flexibilidade entre outros.  
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O Sujeito 1 mostra, em sua fala, que “nem tudo que toca motricidade pertence a 

educação física, que é uma questão muito ampla, mas pensar nas manifestações corporais que 

ocorrem no mundo isso é fabuloso né, então a gente consegue pensar, eu entendo educação 

física é isso né vinculado a uma cultural corporal compreendido de maneira ampla né, e tentar 

pensar nela sistematizada através dessas manifestações culturais ou de um número de 

manifestações corporais que merecem serem estudadas”. Complementa que é “algo que o ser 

humano ao longo da sua história de vida ela passa por experiências que envolvem o que eu vou 

chamar de cultura corporal né porque eu acho que o termo educação física é muito limitado de 

fato pra aquilo que compreende a área” e ainda que “a ideia voltada as manifestações corporais 

jogos e brincadeiras danças ginasticas esportes lutas capoeiras expressões rítmicas”. Já sujeito 

3 enfatiza o esporte em relação as outras práticas corporais, e expressa isso em sua fala “a 

educação física ainda um primeiro foco que ela enxerga a educação física no esporte aí depois 

que vem as outras práticas corporais eu enxergo dessa maneira”. Esta fala deixa bem claro o 

quanto à educação física ainda está muito ligada somente aos esportes, desse modo faz-se 

necessário uma visão mais crítica sobre o tema afim de superar essa concepção equívoca da 

área, pois como se sabe a educação física é o estudo do corpo em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Há também aqueles entrevistados que relacionam a educação física com a saúde: a 

educação física pertence à área da saúde, muitas vezes com o papel de promoção da saúde. 

Sabe-se que este viés teve origem quando a educação física passou pelo higienismo. Esta área 

muitas vezes enxerga o corpo de maneira dualista, onde se prevalece a “saúde” física 

determinada pela condição estética, em que as medidas já estão pré-determinadas. Ao 

fragmentar o corpo, é difícil entender que a saúde está para além de padrões físicos. A saúde 

pode ser sim um assunto abordado nas escolas, mas é importante que este seja trabalhado de 

maneira a não objetivar a educação do físico, preocupando-se de maneira exacerbada em se 

atingir os padrões estéticos estabelecidos socialmente.   

O sujeito 2 descreve essa relação da educação física escolar com a saúde “a função da 

educação física no ensino formal na escola também é voltada em algum em certo grau para 

saúde no sentido que pode haver uma educação para a saúde que pode ser mediada pela 

educação física”. É importante se questionar quais conhecimentos em relação à saúde serão 

retratados. 

Dentre as diversas perspectivas, um dos sujeitos apresentam as transformações que a 

educação física passou ao longo de sua história, que afeta o seu processo de constituição, sua 

identidade e até mesmo sua consolidação. A educação física passou por diversas fases, desde a 
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higienista, militarista, pedagogicista, competitivista e assim por diante, até chegar na educação 

física atual, que ainda sofre transformações. Essas transformações são caracterizadas pelo 

momento histórico, econômico e social, nos quais as necessidades surgem e a educação física 

se refaz e se constitui. É importante fazer essa leitura da história, buscando compreender suas 

contradições e superações até os dias atuais, lembrando que todas esses momentos foram 

necessários para a construção da atual educação física, especialmente para entender que ela 

possui diferentes objetos de estudos, objetivos e diferentes espaços de atuação, sem que uma se 

sobreponha a outra.  

É preciso considerar ainda que a sociedade tem um papel fundamental nas 

transformações da educação física, uma vez que há determinadas imposições aos profissionais 

de acordo com as tendências que são lançadas, por exemplo, nas academias: a cada ano surge 

uma nova modalidade, um novo tipo de aula e método, que são criados visando o lucro. Logo, 

os profissionais da área tentam se ajustar às demandas da população, sendo refém daquilo que 

as pessoas desejam comprar, que por inúmeras vezes é aquele corpo propagado pela mídia como 

ideal, mesmo sabendo que o corpo ideal muda a cada época. Este processo que a educação física 

enfrenta constantemente afeta as concepções das pessoas que passam a acreditar que esse é o 

seu papel na sociedade.  

Os discursos dos entrevistados apontam para esse processo de constante transformação 

da área e que determina seus rumos: sujeito 1: “[...] tudo que existe no mundo é material, então 

como se constrói essa educação física a partir dos contextos históricos também né na questão 

da objetivação humana mesmo né que ela não é algo isolado ela faz parte desse conjunto aí que 

é o mundo e nós também o ser humano”. O sujeito 3: “pra mim assim ela é um espiral muito 

grande porque assim desde que eu tive ela como disciplina depois na época que eu passei a 

estudar pra poder fazer o curso e hoje como que eu trabalho essa disciplina, então assim ela 

passou por várias transformações, e tem passado por várias transformações”. 

Sabe-se que os campos de atuações da educação física são amplos e variados e as 

respostas dos professores retratam essa pluralidade. É difícil, portanto, se ter uma única 

concepção sobre a educação física, exatamente por sua história. O que se destacou em seus 

discursos foi que os esportes, para os três, é característica da educação física. Dois deles relatam 

a escolha pelo curso considerando suas afinidades com a modalidade. Percebe-se também que, 

inicialmente, escolheram a mesma área de atuação na educação física, ou seja, a docência no 

ensino superior, mesmo que nem todos tenham entrado com esse intuito.  

Ao responderem a essa pergunta, nota-se que apesar de estarem ligados à mesma área 

e serem formadores, as perspectivas de educação física entre eles são diferentes. Pensa-se, pelos 
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seus discursos, que essas diferenças estão relacionadas a suas formações, seus interesses iniciais 

de atuação e à área de pesquisa que estão vinculados. Isto reafirma a pluralidade que a área 

possui, enfatizando que não se deve compreender a educação física com um único olhar, mas 

sim como uma área rica que possui ambições diversas possibilidades, objetivos, espaços, 

interesses onde cada um atribui o seu próprio significado de acordo com sua história, sua 

cultura. Corrobora Taffarel e Escobar (2009a,s.p): 

O modelo inicial do qual parte essa atividade prática objetiva impregna-se da 

subjetividade de sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonístas, competitivos, ou 

outros, que se relacionam com a realidade da própria vida do sujeito que age e com as 

suas motivações particulares. Desse modo ele usufrui da sua produção na própria 
objetivação ou materialização da experiência prática, sendo intrínseca ao valor 

particular que ele lhe atribui a unidade indissolúvel entre o interior e o exterior, entre 

o subjetivo e objetivo. 

 

Ao questionar os professores o que entendem por corpo, percebemos que também há 

diferentes concepções, sintetizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 6: O que você entende por corpo?  

Categorias  Sujeitos 

Categoria 1 

Físico “o meu corpo qual e o seu enfim a gente 

tem uma coisa bem objetiva bem física ne do que 

é o corpo” 

S2 

Categoria 2 

Dualista “do qual a construção da nossa educação 

física no Brasil foi construída, ela foi construída 

muito em cima disso corpo e mente” 

S3 

Categoria 3 

Unidade “nós somos o corpo ne, o corpo é aquilo 

que estou cambiando ai com o mundo ne, então 

eu sou o corpo” 

S1 

 

Ao se entender que o corpo é físico, passamos a tratá-lo como matéria, algo que se 

pode perceber pelas sensações, isto é, ver, tocar etc. Interpretar o corpo para além da sua 

“materialidade” é concebe-lo em suas diferentes dimensões e entender que todas elas estão 

diretamente relacionadas. Não se pode negar o fato de que o homem é matéria, enquanto 

propriedade, e que sem ela não há existência e foi pensando, assim que o sujeito 2 afirma “ [..] 
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a gente tá vendo corpo, a gente sabe bem qual é o meu corpo qual é o seu, enfim, a gente tem 

uma coisa bem objetiva bem física do que é o corpo”. Pensando nessa dicotomia do 

corpo/objeto, supõe-se que ainda se faz presente uma concepção limitada no significado do que 

é o corpo, este ainda não é considerado por alguns em sua totalidade, reconhecido apenas como 

objeto de estudo, desconsiderando que este vai muito além do que está visível, do que pode ser 

palpável. Esse sujeito ainda manifesta o corpo da seguinte forma: “[...] a gente não vai negar 

que existem parâmetros ou existem variáveis biológicas que existem e que meio que definem 

também algumas questões do nosso corpo[...]”. Essa questão biológica tem uma relação direta 

com a filogênese, no sentido que ambas defendem que o corpo é construído por questões 

genéticas, isto é, o ser humano possui características que o diferencia das outras espécies, 

tornando o ser humano. 

 Entretanto, não se deve pensar somente na filogênese e na biologia como formação 

do sujeito, pois as suas relações, a cultura, as situações pelo qual ele passou, o trabalho que 

realiza, tudo isso constitui a sua pessoa, seu corpo, por isso faz necessário analisar todos esses 

fatores, que podem ser chamadas de ontogênese. Corrobora Taffarel e Escobar (2009b, s.p) 

“Assim se explica que as propriedades e aptidões que caracterizam o homem não são 

transmitidas como herança biológica, senão que são formadas, ao longo da vida, pela 

assimilação da cultura criada pelos seus antecessores”. 

É indiscutível que as concepções de corpo foram sendo alteradas ao longo dos anos, 

adaptando ao contexto histórico e cultural. É importante perceber que o corpo passou e ainda 

passa por essas transformações, possibilitando perspectivas mais ampliadas do que venha a ser 

o corpo. Não obstante, é importante que, para a formulação de pontos de vista, o indivíduo 

tenha embasamento, de forma que o permita compreender a complexidade do termo, afinal, 

esse conceito associado apenas à concepção física já foi superado por meio da filosofia e 

ciência. Desta maneira, o indivíduo tende à formar um olhar crítico sobre o corpo e sobre o que 

a sociedade impõe, questionando os parâmetros de corpo ideal que a mesma divulga, pois, como 

já se sabe, cada um é constituído de formas diferentes possuindo suas peculiaridades. Assim 

como a educação física, o corpo sempre foi determinado pela sociedade e “refém” do 

capitalismo, sendo este último um dos principais responsáveis pela relação corpo-estética. 

O corpo pode ter diversas dimensões, que possibilita construir diferentes significados 

ao longo do tempo, porém para os profissionais da educação física, é importante entender as 

relações de todas elas, inseparáveis, constituem a pessoa, ou seja, é tudo aquilo que o indivíduo 

aparenta, passa, aprende, vive, experimenta, expressa, sente, e nada mais belo do que apreciar 
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os diferentes corpos e suas histórias, pois só assim se constrói uma sociedade livre de 

estereótipos.  

Entender o corpo em sua totalidade requer uma compreensão das relações que este 

corpo passou, seja histórico, social, político e religioso. Desde o dualismo corpo-alma até a 

concepção de corpo-estética, foram anos de evolução histórica, e nos dias atuais nada mais 

pertinente do que entendê-lo em sua integralidade. Para corroborar com essa afirmação o sujeito 

1 diz que “[...] eu penso no corpo, eu penso corpo como seres humanos ne, nós somos o corpo 

ne, o corpo é aquilo que estou cambiando ai com o mundo ne, então eu sou o corpo ne [...]”.  

Nota-se que esse sujeito defende a unidade do corpo, quando o considera o sujeito 

como um ser ativo, que vive no mundo e é determinado por ele.  O mesmo entrevistado também 

reconhece que ainda existe a dicotomia corpo e mente; e embora o corpo possua diferentes 

dimensões, elas não devem ser analisadas de forma isoladas quando se trata de indivíduo. 

Também fala o sujeito 1: 

[...] existe essa, esse equívoco de tratar o corpo separado da mente como se pudesse 
acontecer isso ne, então aqui eu sou um corpo que fala pra vocês, um corpo que pensa, 

que sente, que tem outras tarefas ne em então não tem como a gente descolar essa 

ideia,  então o corpo pra mim é algo uno mas extremamente plural ne, então corpo ele 

é tratado em diferentes esferas ele deve ser compreendido ne, mas  como uma coisa 

uno ne,  algo que tem que permanecer a unidade [...].  

 

Então, faz-se relevante que as pessoas reflitam sobre o corpo como unidade, para que 

possam cada vez mais compreender que essa inter-relação é imprescindível e contribui cada 

vez mais para uma libertação do indivíduo, onde o mesmo seja capaz de se conhecer como 

corpo, que possui autonomia para ser, sentir e pensar. Compreender o corpo enquanto totalidade 

é algo que favorece as várias abordagens de ensino presentes na educação física, por ser uma 

área que compreende muitos pontos de vista, enquanto formação de indivíduos e voltada para 

uma compreensão de mundo em que este está inserido. 

Tal como foi apontado, do mesmo modo que a educação física foi interpretada de 

diversas maneiras, o corpo também foi concebido de formas diferentes. As respostas dos 

participantes indicam que suas concepções estão fundamentas nas áreas em que os mesmos 

atuam. Não existe concepção errada, mas diferentes, e essas diferenças permitem entender (se 

não forem negadas) a complexidade do corpo e da educação física. Logo, esse processo afeta 

diretamente a atuação, como se lida com o mundo e com o outro. Para uma concepção crítica, 

é importante compreendê-lo em diferentes perspectivas, a fim de superar concepções 

mecanicistas e dicotômicas.  
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Ao buscar compreender como o corpo é trabalhado na educação física, os três 

entrevistados apontaram sobre a fragmentação, tal como revela o quadro 4: 

Quadro 7: Para você, como o corpo é trabalhado na Educação Física? 

Categorias Sujeitos 

Categoria 1 

Corpo Fragmentado “Ele é trabalhado separado 

né em algumas dimensões outras não” 

S1; S2; S3 

 

Nessa pergunta, todos os sujeitos mencionaram que a educação física trabalha o corpo 

de forma fragmentada. Nesse sentido emergiu a categoria “corpo fragmentado”.  O sujeito 1 

faz menção a essa divisão na área quando diz que: “ele é trabalhado separado ne em algumas 

dimensões outras não,  outras disciplinas não[...], mas tende-se a pensar nessa ideia do quê que 

eu vou tratar sobre o corpo naquela unidade curricular ne, porque é uma falha de formação o 

pouco diálogo entre as áreas sabe, então existe essa falha ai, parece que nós vamos em 

pedacinho por pedacinho por pedacinho no final o aluno junta tudo[...], [..]não sei pensar ali em 

conjunto, mas a educação física muitas vezes ela trata dessa maneira, separado é o que eu quero 

dizer reforçando esse discurso ne, porque essa ideia é própria da ciência mesmo por pedaços 

pra entender[..]. Como corrobora Taffarel e Escobar (2009a, s.p.): “Cabe perguntar-se: é mesmo 

o velho dualismo que continua presente, ou há uma espécie de mania de cortar as coisas em 

pedacinhos e, a seguir, esforçar-se para uni-los”? É importante perceber que o sujeito 1 

apresenta uma concepção crítica e reconhece que, no geral, a educação física (e seus 

profissionais) continua em busca de conhecer e trabalhar as partes sem, no entanto, estabelecer 

suas relações e determinações.  

Nota-se que é esperado que o aluno faça a síntese e articule, durante o curso, ao se 

apropriar do conteúdo das disciplinas, todos os conceitos e teorias. Mas os estudos revelam que 

a dicotomia e fragmentação ainda permanecem, tanto em relação ao corpo, quanto em relação 

a própria área. O sujeito 2 diz: “eu acredito que sim acho que dependendo da área que a gente 

estiver conversando, que a gente tiver tratando com as pessoas, a gente tiver lidando, a educação 

física entende essa área entende o corpo de formas diferentes”. Completa com “[...] Então acho 

que tem essa divisão entre dessas duas grandes áreas da educação física educacional e da 

educação física mais da saúde”. O sujeito 3 ao ser questionado sobre como as áreas da educação 

física trabalham o corpo, responde que “aí eu acho totalmente diferentes”. Vê-se então que a 
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concepção fragmentada ainda é muito persistente em alguns discursos de profissionais da 

educação física, provavelmente por buscar atender as particularidades de cada disciplina, ou 

para até mesmo tentar superiorizar alguma área da educação física. Sabe-se da importância de 

trabalhar o corpo nas aulas de educação física, sejam elas realizadas nas escolas ou no meio 

acadêmico, e sabe-se também que o modo como o professor ensina e dialoga com seus alunos 

pode afetar os sentidos e significados construídos. Logo, o professor é sim um formador de 

pessoas, profissionais, ideias e conceitos. 

Portanto, é de extrema importância que o mesmo trabalhe o corpo de forma totalizante, 

conhecendo sua pluralidade, deve também instigar os alunos a fazerem questionamentos, para 

que eles busquem o saber e, dessa maneira, sejam capazes de defender sua própria ideia.  

Sabendo que a educação física é uma área que ainda se encontra fragmentada, faz-se 

necessário uma revisão histórica e cultural para compreender os motivos que a levaram a ser 

deste jeito, e de um modo a associar com a realidade que a mesma se encontra, a fim de quebrar 

com essas ideias idealistas que permeiam a área.  

O importante é saber que a educação física não tem uma estrutura única, de um só 

pilar, que aqueles corpos trabalhados são iguais para qualquer tipo de abordagem, seja ela na 

fisiologia, na pedagogia, no esporte, e em qualquer situação. O sujeito é o mesmo. E é 

determinante para o desenvolvimento da área que as pessoas que a estudam, principalmente os 

docentes, por serem formadores de sujeitos, que defendam esta ideia de corpo. 

Ao questionar sobre como a educação física concebe o corpo, foram obtidas as 

seguintes respostas: 

Quadro 8: Como a Educação Física concebe o corpo? 

Categorias Sujeitos 

Categoria 1 

Corpo Biológico “Dependendo da área que a 

gente for analisar ou para pessoa que fez a 

pergunta á educação física tem uma visão de 

corpo muito biológica” 

S2; S3 

Categoria 2 

Perspectiva Histórica “perspectiva história 

crítica ne que muitas vezes ainda não conseguiu 

firmar” 

S1 
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Categoria 3  

Saúde “mas também não se perder o foco que a 

educação física é uma área da saúde” 

S2 

Categoria 4 

Distinta “a educação física entende essa área, 

entende o corpo de formas diferentes”. 

S2 

 

A presença da área biológica nas demandas sobre o corpo ainda é muito presente, 

sendo que dois participantes afirmaram que pode se envolver diferentes percepções, 

dependendo de quem responderá à pergunta. Afirma o sujeito 2 “ [...] e eu acho que pela 

formação, pela visão de mundo que cada um tem essa resposta vai variar muito [...]”.  

Apesar de existir variação nas respostas, dentre os três professores, dois responderam 

que a educação física ainda possui uma característica bem forte com as áreas biológicas. O 

sujeito 2 confirma tal dado ao trazer esta fala “[...] eu acho que as pesquisas, o ensino, as coisas 

que a educação física trabalha nessa área são bastante voltadas para as áreas biológicas vamos 

dizer assim o corpo biológico”. O sujeito 3 diz que, complementado a visão do sujeito 2, “[...] 

no ensino fundamental, eu trabalhava o corpo muito mais dentro da visão biológica até porque 

a gente fazia uma interação com a disciplina de ciência no caso de ensino fundamental e com a 

disciplina de biologia é no caso do ensino médio, mas muito dentro de uma percepção  biológica 

ne não numa percepção de cultura ne cultural ne [...]”. Não é somente na esfera do ensino 

superior que o corpo na visão da educação física é tratado biologicamente, isto é, as ideias 

começam das bases, do ensino fundamental.  

Um dos problemas que cerca essa área é a valorização do biológico, é acreditar que os 

indivíduos nascem com dons, talentos, deixando de lado o processo pedagógico e suas inúmeras 

possibilidades de desenvolver habilidades motoras. Existem sim aqueles alunos que possuem 

mais facilidade para executar as atividades, mas como aponta Silva (2016, p.115) “A psicologia 

histórico cultural não descarta a possibilidade de alguns indivíduos nascerem com 

particularidades que facilitam o aprendizado e desenvolvimento de determinadas habilidades 

ou capacidades. Essa particularidade é denominada de aptidão”. Muitas vezes, os professores 

que só trabalham com esse enfoque biológico descartam aqueles alunos que não possuem tanta 

aptidão e esquecem do processo pedagógico que possibilita esse desenvolvimento do sujeito. 
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A educação física é muito ampla, o que dificulta muito aos profissionais em explicarem 

o que realmente ela é, contudo existem especificidades que dão o caráter à esta área, dentre elas 

o trabalho com o corpo enquanto uma cultura corporal de movimento, por isso é fundamental 

que a visão única e fragmentada de corpo na educação física seja superada afim de aproximarem 

mais as disciplinas. É muito importante que os professores busquem novos conhecimentos, 

novas leituras de mundo, para então conseguirem enriquecer as suas aulas e os conhecimentos 

repassados, uma vez que os conhecimentos são apreendidos de diferentes modos, sendo 

atribuídos variados sentidos. 

Um participante acredita que para se entender como a educação física concebe o corpo 

é necessário uma análise em todo o contexto histórico que a mesma passou e pensar de que 

maneira essas passagens foram dando a caracterização a área , o sujeito 1 aponta que “ [...] a 

educação física como concebe o corpo a gente teria que fazer um estudo ai pelos de entender 

ne  parte de um determinado período ai pra entender como é que foi tratado  o corpo pra gente 

ver como é que a educação física concebe o corpo [...] “ e ainda completa com “ [...] então a 

educação física ela  hoje ela vem a partir desses episódios da história que alguns são de rupturas  

outros são de permanência ne, então a concepção da educação física do corpo é nesse 

movimento [...]”.Entender o corpo numa perspectiva histórica é compreende-lo na amplitude 

de conceitos que surgiram ao longo dos anos, é trabalha-lo na educação física como forma de 

emancipar o conhecimento, de torna compreensível a influência da história para uma formação 

crítica do indivíduo. Surge então a questão, os docentes conhecem a história do corpo ou ainda, 

sabem como foi a concepção de corpo ao longo do processo de constituição da educação física? 

Da mesma maneira que a educação física trabalha o corpo de maneiras diferentes para 

o sujeito 2, este também afirma que o corpo na educação física é concebido de maneiras 

diferentes, isso fica claro em sua fala, quando diz “acho que dependendo da área que a gente 

estiver conversando, que a gente tiver tratando, com as pessoas a gente tiver lidando, a educação 

física entende essa área, entende o corpo de formas diferentes”.  

Compreender o corpo para além daquilo que sua área defende é um papel de suma 

importância para aqueles que desejam ser profissionais críticos, no intuito de promover debates 

e formar sujeitos pensantes. Na educação física ainda se encontram muitas barreiras, deste 

modo cabe aos professores proporcionem momentos de discussões sobre o corpo em diferentes 

perspectivas, contribuindo para a formação do aluno e identidade do curso. 

O corpo, na área da educação física, também pode estar relacionado à saúde, 

caracterizada pelo bem-estar e funcionamento ideal do corpo. Vale ressaltar que essa educação 
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física, com enfoque na saúde, vem desde a época do higienismo, que apresentava essa mesma 

característica. O sujeito 2 aponta que: “[...] enquanto eu penso que a área mais voltada pra saúde 

é que entende o corpo mais como algo a ser cuidado, a ser trabalhado, a ser mantido num 

funcionamento adequado e pra isso utilizaria a educação física, o exercício pra manter esse 

corpo nessa funcionalidade adequada”.  

Nessa contextualização de educação física voltada para a prevenção de saúde, destaca-

se a importância de se trabalhar esses conceitos nas aulas de educação física, seja em um 

ambiente escolar ou não escolar, sem, no entanto, esquecer que para se trabalhar saúde, não se 

pode perder de vista a pessoa, sua história, seus interesses, sua condição social e econômica. 

Os entrevistados caracterizam essa ação como algo que não é mais pensado para as práticas 

escolares. O sujeito 2, por exemplo, destaca que a educação física escolar passar a ter um cunho 

mais voltado para os vínculos históricos de práticas pedagógicas, e ressalta que poderia ser 

trabalhada a saúde, mas que houve esse distanciamento da educação física escolar com a saúde 

“[...] acho que houve ou tem havido uma ruptura entre o papel da educação física escolar nesse 

contexto de melhora de saúde ne, em função de um entendimento que a educação física tem 

mais um papel voltado pra como uma área de conhecimento histórico, vamos dizer assim que 

a pessoa então teria é que vivenciar a educação física por conta dela ser uma área do 

conhecimento histórico [...]”. O sujeito 3 expõe da seguinte forma: “ [...], mas hoje é eu acho 

que assim a visão que a gente tem que trabalhar hoje é muita mais em termos em cima dos 

benefícios que isso pode fazer ne que se assim esse corpo pode prolongar para vida da gente 

então é mais ou menos isso daí”.  

Diante dessas falas, surgem dois questionamentos: o que realmente é a educação física 

e qual o seu objetivo nas diversas instituições? Importante destacar o quanto os professores 

entrevistados reconhecem as limitações na área, suas dicotomias e fragmentações e 

reducionistas.  

Acredita-se que esse processo de percepção é necessário para se ter mudanças. É 

importante considerar à necessidade do professor possuir qualificações e estudos que o 

permitam entender as diferentes discussões epistemológicas e filosóficas que existem O aluno 

ainda não possui discernimento e, muitas vezes, não entende a complexidade das discussões e 

tratam alguns conceitos como melhores ou como verdades definitivas, limitando dessa forma 

seu processo de atuação. Ressalta-se a importância de pensar essas discussões didático-

pedagógico nos cursos em relação as temáticas aqui tratadas. 

É notório que existem perspectivas diferentes de como o corpo é concebido na 

educação física e essas contradições podem existir devido as várias interpretações sobre o 
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corpo. A educação física, por se tratar de uma área com um amplo espaço de atuação, adquire 

vários conceitos sobre o que é o corpo e como este é trabalhado nesses diferentes espaços. 

Pensar em promoção de saúde, um dos objetivos da educação física, é pensar no sujeito, no seu 

corpo, é saber que aquele corpo possuí muitas possibilidades e limitações, que por muitas vezes 

não são “externas” (físicas). Como somos ser uno e integrado, aspectos psíquicos também são 

físicos. É válido que os professores busquem uma concepção de corpo mais integral e 

compreendam que uma pessoa não deve ser avaliada ou estudada de forma apartada da sua 

história, do seu trabalho, da sua cultura, da sociedade e do momento histórico em que se está.  
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CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que a história está em constante transição, trazendo novas perspectivas, novos 

conceitos e novas ideias. A partir dessa compreensão, de que tudo está em constante 

movimento, faz-se necessária a revisão daquilo que o corpo foi, para interpretá-lo nos dias 

atuais.  

Ao longo da história, foi possível observar as diferentes concepções que corroboraram 

para as atuais perspectivas sobre o corpo: na Antiguidade, exaltava-se o corpo físico, esbelto e 

com muito desempenho esportivo, evidenciando que já existia uma dicotomia entre corpo e 

mente. Com o passar dos anos, com ascensão da Igreja Católica, transformando-se em 

autoridade máxima, o corpo ganha uma nova visão, ainda dicotômica, mas dividida em corpo-

alma, já mencionada por Platão. Segundo ele, a alma era imortal e detinha os conhecimentos; o 

corpo era a matéria física, mortal, a morada da alma. Para a igreja, na Idade Média, a alma devia 

ser guardada para fins sagrados. Tinha que ser pura, enquanto o corpo devia seguir as regras da 

Igreja, que vinham de Deus. No período moderno, surgiram novas dicotomias, como a do corpo-

objeto ou corpo máquina, aquele corpo que era refém do trabalho, só era útil o corpo que 

produzisse. 

Mesmo com o passar dos anos, essas dicotomias sobre o corpo não foram descartadas, 

tendo em vista que o conceito de corpo, que se têm atualmente, partiu das concepções do 

passado, sendo superadas por alguns e por outros não.  

A educação física também passou por diversas transformações durante a sua história, 

e ainda encontra muita dificuldade em se desenvolver de forma autônoma. Apesar das diversas 

faces que adquiriu durante sua história, deve-se compreendê-la de maneira mais harmônica, 

entendendo que ela possui suas especificidades, mas que trabalha com um só elemento, o corpo, 

enquanto indivíduo, que possui diferentes dimensões constitutivas, mas que não podem ser 

entendidas isoladamente. 

Os docentes da UFVJM, entrevistados nesse estudo são qualificados e, no geral, 

possuem um tempo considerável na instituição. Ao serem questionados sobre a concepção de 

corpo, foram identificadas diversas concepções, tanto em uma perspectiva “pessoal” como em 

uma perspectiva própria da educação física. Alguns superam os discursos que o dicotomiza e 

fragmenta. Outros, conseguem perceber as suas determinações históricas, culturais, 

emocionais, biológicas e educacionais. Entretanto, percebe-se que há um número representativo 

que o entende de forma isolada. Eles também relatam que na própria área ainda permanece esse 

discurso, mas não dá para afirmar que também se reconhecem nesta fala. 
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Não se pode negar que houve uma superação em relação a concepção biologizante, 

que naturalizam personalidades, habilidades e capacidades e que, muitas vezes, compromete a 

qualidade do trabalho realizado pelo profissional. Estas perspectivas podem dizer muito sobre 

a maneira como os professores atuam, a maneira a qual eles se relacionam com o próximo e em 

principal os alunos, pois se o professor interpreta o corpo de modo dualista, pode ser que ele 

não entenda as dificuldades que alguns alunos podem possuir devido seu contexto histórico, 

social, uma vez que não concebem o corpo de maneira integral. 

Pensar o corpo para além das dicotomias já estabelecidas e, por vezes, superada, é 

papel principal dos professores. Tendo em visto que as disciplinas abordam exatamente as 

dimensões do corpo, seja de forma direta ou indireta, mas em diferentes âmbitos, é importante 

que este termo seja compreendido para além dos seus elementos constitutivos e físicos. 

A forma com que os professores abordam os conteúdos infere diretamente na concepção 

de seus alunos, uma vez que os docentes são suas referências, possui possuem os conhecimentos 

específicos que os discentes procuram aprender para, posteriormente, transmitir para outras 

pessoas.  

Muitas vezes, os alunos não conseguem sintetizar os conhecimentos que são 

produzidos nas diferentes disciplinas, permanecendo com uma concepção fragmentada e 

dicotômica, ou ainda, dependendo da área de estudos, simplificam o corpo em relação àquele 

conhecimento. Por exemplo, um aluno que estuda prioritariamente fisiologia e/ou esportes, 

quando sai da graduação, supervaloriza esses conhecimentos, percebendo a educação física a 

partir deles. Ao atuar com pessoas, não a percebem como um todo. Trata as habilidades ou se 

preocupa com a saúde, esquecendo que tudo isso é determinado por um conjunto de fatores.  

Destaca-se a importância de se possibilitar a construção de uma visão mais integral 

sobre o corpo, para que o docente ao mediar a relação entre conhecimento- sociedade- alunos, 

seja capaz de contribuir para o desenvolvimento do indivíduo. 

O professor é uma referência para os alunos, sendo capaz de transforma-los, de auxiliar 

na construção de um pensamento crítico. Conceber o corpo de maneira integral se constituirá 

como um avanço para a área da educação física, pois irá se tornar mais característica e própria, 

ela terá um objeto de estudo que integra e não dicotomiza, que abarca, e não exclui, que 

considera a essência e não a aparência. Acredita-se que, superando as dicotomias e 

fragmentações do corpo, é possível superar as próprias concepções da educação física, que não 

está apenas no senso comum, mas dentro da própria universidade.  

Este trabalho não tem a intenção de definir uma verdade única e imutável, pois somos 

seres históricos e culturais, constituídos e constituintes de cultura, isto é, passíveis de mudanças. 
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Enfatiza-se, então a necessidade de considerar esse processo histórico, revela-lo e trabalha-lo 

em sala de aula. De responder à pergunta: por que, hoje, isto se constitui de tal modo? Por que 

tal conceito tem determinado significado? Assim, intenciona-se contribuir para as discussões 

na área e possíveis superações. Reconhece-se a necessidade de mais estudos que revelem as 

concepções de docentes de outras instituições, como isso afeta o processo de formação dos 

alunos e como a concepção de corpo é trabalhada a partir de uma leitura dos currículos e planos 

de ensino.  
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “A concepção 

de corpo na educação física: a perspectiva dos docentes da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri”, em virtude de ser graduado em educação física; ser professor efetivo 

do departamento e estar em exercício das atividades institucionais, coordenada pela Professora 

Cíntia Regina de Fátima e contará ainda com os outros pesquisadores, tais como as alunas, 

Iolanda Fonseca Felix e Nicolly Meira dos Santos. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Departamento de Educação Física (DEFI), 

os objetivos desta pesquisa são: identificar quais as concepções de corpo são disseminadas no 

curso de Educação Física da UFVJM, como são trabalhadas nas disciplinas, projetos de 

extensão e pesquisas, bem como analisar as possíveis implicações dessas concepções no 

processo de formação dos discentes. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) 

seguinte(s) procedimentos: um questionário com informações factuais e de opinião, a ser 

agendadas de acordo com sua disponibilidade. E, caso seja sorteado, será realizado uma 

entrevista semi-estruturada, também a ser agendada de acordo com sua disponibilidade e 

aceitação. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 40 min. para o 

questionário e no máximo 120 min para a entrevista. Caso seja necessário, solicitaremos novos 

esclarecimentos após a transcrição da entrevista. Sendo assim, agendaremos um novo encontro.  

Os riscos relacionados com sua participação são cansaço ou aborrecimento ao 

responder questionários e entrevistas, desconforto, constrangimento ou alterações de 

comportamento durante gravações de áudio e vídeo, também poderá ocorrer a quebra de sigilo. 

Eles serão minimizados pelos seguintes procedimentos: as entrevistas e ou questionários 

poderão ser reagendadas para outro momento, caso seja necessário. Após a transcrição das 

informações, poderá solicitar a retirada de qualquer informação que não lhe agrade, os 

pesquisadores serão os únicos a ter acesso aos dados, evitando o uso inadequado por outras 

pessoas ou sua exposição. 

Não existem benefícios diretos com relacionados com a sua participação, mas espera-

se que os dados, após analisados permita contribuir indiretamente para o avanço nas pesquisas 

em educação física e para a dimensão pedagógica do curso da UFVJM.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  

Não há remuneração com sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora 

ou em qualquer momento. 

 

Coordenador(a) do Projeto: Cíntia Regina de Fátima  

Endereço: Rua José Adalmo de Carvalho, 20, Bairro Bom Jesus 

Telefone: (11) 95630-5556  
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 

da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, 

a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.  

 

Nome do participante da pesquisa: ________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa: ____________________________ 

 

____________________________________________________________________

__ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba 

Diamantina/MG CEP39100-000 

Tel.: (38)3532-1240 

 

Coordenadora: Prof.ª Simone Gomes Dias de Oliveira 

Secretária: Cristina de Figueiredo Vieira 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

  

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE 2 – Questionário sócio educacional e profissional 

 

Nome: 

Graduação: (   ) Educação Física Licenciatura   

(   ) Educação Física Bacharelado       

(   ) Outros_______________________________ 

Professor efetivo do departamento de educação física:  

(   ) sim        

(   ) não 

Área: (   ) fisiológica/ anatômica      

(   ) educacional    

(   ) práticas corporais (manifestações da cultura corporal)     

(...) outros, especifique___________________ 

 

Idade: _____________ 

Sexo: (    ) Feminino                 (    ) Masculino 

Tempo de trabalho na Instituição:  ___________________ 

Disciplinas ministradas/projetos de extensão e pesquisa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

FORMAÇÃO  

 

Ensino médio:  

 

( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  

Data de conclusão:_________  

 

Graduação:  

 

(1) Curso:___________________ ( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  

Data de conclusão:_________  

 

(2) Curso:___________________ ( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  
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Data de conclusão:_________  

 

Pós-graduação (se houver):  

 

(   ) lato sensu. Tipo:___________ (   ) stricto sensu. Tipo:___________  

Curso:___________________ ( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  

Data de conclusão:_________  

 

(   ) lato sensu. Tipo:___________ (   ) stricto sensu. Tipo:___________  

Curso:___________________ ( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  

Data de conclusão:_________  

 

 

(   ) lato sensu. Tipo:___________ (   ) stricto sensu. Tipo:___________  

Curso:___________________ ( ) instituição pública ( ) instituição privada  

Local: 

________________________________________________________________  

Data de conclusão:_________  

 

Responda: 

 

1. O que você entende por corpo?  

2.  

3. O que é o corpo na perspectiva da educação física? 
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APÊNDICE 3 – Entrevista Semiestruturada sobre concepção de corpo 

 

Roteiro:  

1. Quais os motivos que determinaram a escolha pela educação física e pela atuação no 

ensino superior. 

 

2. O que é educação física para você? 

 

3. Como é a sua rotina na instituição? Quais atividades você desempenha?  

 

4. Quais são as disciplinas que você trabalha? Poderia explicar de forma geral qual o 

conteúdo trabalhado nas disciplinas? 

 

5. O que você entende por corpo? 

 

6. Para você, como o corpo é trabalhado na Educação Física? Como a educação física 

concebe o corpo? 

 

7. As suas disciplinas tratam da concepção de corpo? Se sim, como é o conceito de corpo 

nas disciplinas que ministra? Se não, caso a concepção de corpo fosse obrigatoriamente 

trabalhada na sua disciplina, como seria essa concepção. 
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