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RESUMO:

O estudo teve como objetivo investigar as contribuições da Educação Física Escolar sobre a visão histórica
do corpo e a sexualidade. Seguindo-se a investigação realizou-se uma análise com o intuito de apontar
quais as contribuições resultam desta prática. A referente pesquisa é de natureza qualitativa, na qual
houve a participação de 30 alunos matriculados no ensino médio em escola pública. Utilizamos um
questionário e observações para coleta de dados.
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The study aimed to investigate the contributions of physical education on the historical view of the body
and sexuality. Following research performed an analysis with the aim of pinpoint which contributions result
from this practice. The relating research is qualitative in nature, which was attended by 30 students
enrolled in secondary education in public school. Using a questionnaire and observations to collect data.
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INTRODUÇÃO

O corpo é sempre ressuscitado, embora ao longo da história tenha sido dilatado pelo racionalismo
humano, que produzia a inteligência sem corpo. Ele ressurgia sempre, nem que fosse na cruz, na fogueira,
ou nos campos de batalha. O homem deixou de ser Habilis para ser Sapiens, talvez porque tenha sido
Faber ou Ludens. Consequentemente há muitos pontos obscuros na história da humanidade, um deles é a
tentativa sistematicamente fracassada pelas imposições materiais, de abandonar o corpo (FREIRE, 1991).

A sociedade contemporânea com todo o seu poder e todos os seus acordos, jamais deu prova da
existência de entidades que escapam ao corpo, mas o condicionam a uma supervalorização. Assim sendo,
o corpo é vinculado à estética que permeia a sociedade vigente de tal modo que não suporta as marcas e
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as cicatrizes do tempo sobre ele. “Nós somos presença no mundo por intermédio do corpo - o corpo é
presença que, ao mesmo tempo,

______

Professor graduado em Educação Física e ensina na Rede Básica de Educação.

Professora Especialista em Educação Física e ensina na Rede Básica de Educação.

esconde e revela nossa maneira de ser no mundo. “A cultura imprime suas marcas no corpo e este
expressa a história acumulada de uma sociedade” (GONÇALVES 1997, p. 132).

Conforme Pereira (2008), historicamente o corpo recebeu vários significados de acordo com a cultura, as
condições climáticas e as influências religiosas. Na Idade Média, o corpo recebeu várias rotulações por
conta da igreja católica que era vista como o lugar no mundo terreno onde Deus habitava. Os dogmas
religiosos da sociedade medieval acercavam-se da salvação da alma de modo a afastar-se dos bens
materiais e dos prazeres da carne, desta forma, buscava alcançar o paraíso após a morte. Essa renúncia
resultou em uma concepção religiosa de que o corpo seria um objeto mundano e, consequentemente
ligado ao pecado. Na baixa Idade Média, o corpo ganhou um novo conceito no qual não seria apenas uma
prisão da alma, mas quando bem governado, poderia se tornar meio e lugar de salvação do homem.

Tal fato leva à percepção do corpo como perigoso, em especial o feminino sendo visto com instrumento de
tentação. A igreja ensinava à sociedade que o corpo da mulher serviria apenas para a reprodução e
qualquer forma de sexo que não tivesse tal fim seria interpretado como luxúria, um dos sete pecados
capitais, descrito na Bíblia e graças ao respeito e o medo que as pessoas tinham dos dogmas fixados pela
igreja, elas doutrinavam seus corpos seguindo os interesses do clero.

Tais concepções religiosas atrasaram muito o desenvolvimento do conhecimento sobre o corpo, com
relação ao aspecto biológico primeiramente pois era totalmente proibido o estudo de cadáveres e a prática
da dissecação impossibilitando assim o avanço nos estudos de anatomia.

No fim século XIII, surgiu um movimento cultural conhecido como Renascimento. Tal nomenclatura, a este
movimento, ocorreu em virtude da revalorização das menções culturais da antiguidade clássica e que
influenciou as mudanças para um ideal mais humanista e naturalista. O ideal que buscava alcançar uma
forma educacional que se valoriza o conhecimento individual e a evidência empírica.

O período renascentista foi marcado por várias transformações sociais as quais interferiram diretamente
na forma da sociedade perceber o corpo. A arte presente neste período foi algo marcante, já que
possibilitou a genialidade e a audácia de vários artistas. Dente eles Leonardo da Vinci, que se utilizou de
práticas proibidas como a dissecação de cadáveres para ter uma visão mais detalhista do corpo humano e
como resultado criou seu desenho mais famoso: O homem vitruviano[1] que expressa de forma sintética o
ideário renascentista.

Este movimento contribuiu significativamente para um repensar sobre o corpo, passa a ser expresso com
menos censura e volta a ser admirado sem tanta perseguição religiosa. Ressaltam-se na pintura a forma
corporal das mulheres, delineadas através das vestimentas. Os padrões de beleza durante este período
são refletido na pintura de Leonardo da Vinci: A Monalisa[2]. Desta forma, o Renascimento marcou o final
da Idade Média e, consequentemente, influenciou os movimentos culturais posteriores.

A partir dos séculos XVI e XVII, o mundo vivenciou uma verdadeira revolução cientifica e filosófica e,
consequentemente os conceitos sobre o corpo acompanharam esta evolução social. Novos
questionamentos foram levantados sobre a existência do homem, questionamentos estes que Medina
enfocou como primordiais para o futuro da Educação Física.
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Cabe, então, perguntar: entende-se mais do corpo vivendo-o ou discursando
sobre ele Para compreender o corpo é preciso falar dele Não basta senti-lo Estaria
certo Descartes (1596-1650) quando define o homem como sendo
fundamentalmente espírito (penso, logo existo) Ou estaria mais perto da verdade
Merleau - Ponty (1908-1961) dizendo que “eu sou meu corpo” (existo, logo
penso) O que é verdadeiramente o corpo Como a humanidade o concebeu através
dos tempos (MEDINA, 2007, p. 46).

A concepção dualista de Descartes seria a única forma de abandonar o conceito instrumentalista muito
difundido por pensadores antigos e medievais tais como: Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, entre
outros. Esta visão instrumentalista, afirma o corpo como instrumento da alma, Descartes porém
argumenta que corpo e alma são constituídos por duas substâncias diferentes, o dualismo cartesiano
acarreta no abandono do conceito instrumental do corpo; Nascendo assim, uma diferenciação de valores
dos trabalhos mentais e dos trabalhos corporais.

Entretanto, no século VXIII, surgiu o Iluminismo. Criado na Europa, seus ideais acabaram por acentuar a
diminuição do corpo, dissociando-o da alma, retorna-se à dicotomia corpo e alma, arquitetada na
antiguidade clássica. Este movimento tinha como objetivo promover a razão por parte do intelecto e
através do ensaio: Was ist Aufklärung (O que é Iluminismo) publicado por (KANT, 1784, p.1):

O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes
mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes
de fazer uso da própria razão independentemente da direção de outrem. É-se
culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do
entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do
entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude! Tem
coragem para fazer uso da tua própria razão! - esse é o lema do Iluminismo.

A sociedade burguesa apoiou o conceito dualista e conforme o mundo se desenvolveu e as cidades
cresceram, várias concepções medievais perderam lugar no mundo moderno. O corpo passou a ser
dessacralizado, podendo, assim, ser manipulado; e com o desenvolvimento da ciência desvinculando-se
dos valores religiosos, o corpo pôde ser estudado por vários campos de pesquisa, principalmente, a
medicina, a qual teve grande avanço com o emprego da anatomia. Mas, como consequência desta
dessacralização, o corpo passou a ser encarado como um simples objeto e, como tal, passível de
intervenções que possibilitaram a sua utilização em benefício e controle da sociedade.

[...] o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade
capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia
bio-política (FOUCAULT, 2001, p. 80).

O corpo como objeto científico, foi o fator determinante para a formação do capitalismo sistema
sócio-econômico-cultural que substituiu o sistema feudal se extinto conforme a religião perdeu o controle
total perante a sociedade. O capitalismo, influenciado pelo Iluminismo, tinha suas concepções vinculadas a
um mundo totalmente instrumental e racional, onde o discurso religioso perdia espaço para o
conhecimento científico racional e moderno. A sociedade passou a formar uma nova ordem, onde o
intelecto prevaleceria sobre o físico e decorrente disso deveria obter o controle do poder social.

No final do século XVIII, através dos avanços da industrialização, a sociedade passou a precisar de dois
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tipos de indivíduo: o intelectual, que receberia uma educação sistemática para desenvolver as funções
elitizadas na sociedade, como cargos políticos e os cargos empresariais; e o outro indivíduo, que se fez
necessário na sociedade, o operário, geralmente representado por grande parte da população, que seriam
os operários a mão de obra das indústrias, sendo responsáveis por um trabalho bastante mecânico, estes
indivíduos recebiam apenas uma formação básica (SOARES, 2007).

A EDUCAÇÃO FÍSICA E A CORPOREIDADE

No transcorrer das décadas, a história da Educação Física passou por cinco fases distintas as quais
percebiam o corpo de diferentes formas citadas a seguir: a fase higienista (1850-1930), fase militarista
(1930-1945), fase de pedagogização (1945-1964), fase competitiva (1964-1981), fase popular (1964 até
abertura democrática). Todas as cinco fases mostraram grande importância no processo sócio-educacional
dando suas contribuições de maneiras positivas e negativas para a Educação Física atual e o conceito de
corpo. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1998,)

A fase higienista se estendeu de 1850 a 1930. Durante este período as instituições médicas foram
bastante privilegiadas e o discurso higienista foi vinculado junto à função social da Educação Física para
promover a saúde física e mental, a regeneração da raça e das virtudes morais.

Foi, portanto, para viabilizar de modo mais eficaz sua “política familiar” e, através
dela, desenvolver “ações pedagógicas” na sociedade que os higienistas se
valeram também da chamada ginástica. Com ela julgavam poder responder à
necessidade de uma construção anatômica que pudesse representar a classe
dominante e a raça branca, atribuindo-lhe superioridade (SOARES, 2007, p. 72).

A grande preocupação da sociedade era fazer uma segregação racial garantindo assim o futuro da elite
branca no país. Para que isso acontecesse foi necessário os higienistas inventarem a apurada criação das
elites, termo usado para vincular a Educação Física à educação sexual adestrando assim homens e
mulheres a serem reprodutores, encarregados da perpetuação da raça dominante. Como resultado desta
pedagogia higienista, a sociedade obteve um indivíduo altamente alienado pelo estado.

Na face militarista a educação física encontrava-se associada à doutrina positivista, que apareceu no Brasil
dentro da Escola Militar em meados do século XIX. Ela reforçou a concepção biológica do corpo,
visualizando-o apenas como um conjunto de aparelhos ou sistemas orgânicos, concebendo-o de forma
fragmentada, neutra, apenas objetiva, descontextualizada e dogmática (WERNECK, 1995).

A culminância do controle militar na Educação Física no Brasil ocorreu durante o Estado Novo, quando a
Constituição, por meio dos artigos 131 e 132 em 10/11/1937, tornou obrigatórios em todas as instituições
de ensino os exercícios físicos.

Art 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão
obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo
nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que
satisfaça àquela exigência.

Art 132 - O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às
fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a
juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como
promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la
ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação.
(BRASIL, 1937)
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Na década de quarenta, a Educação Física fortaleceu o discurso eugenista, tendência aplicada em muitos
países. Apesar da Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler ter sido conhecida pela intolerância nazista
vivenciada no período da segunda Guerra Mundial, o Brasil também disseminou ideologias fascistas e
racistas vinculadas à Educação Física. No início do Estado Novo apoiado na legislação como afirma
Cantarino Filho, (1982, p. 26), “não podem ser matriculados nos estabelecimentos de ensino secundários
alunos cujo estado patológico os impeça permanentemente da frequência nas aulas de Educação Física”.
Esta determinação gerou grande insatisfação por parte da igreja católica que enviou contestações a
Getúlio Vargas afirmando que esta segregação seria uma conduta anticristã.

As críticas religiosas direcionaram-se ao DEF, (Departamento de Educação Física) e pediam uma mudança
na forma da aplicabilidade da Educação Física a ser lecionada nas escolas. O Estado recebeu as
observações da igreja, mas não fez nenhuma mudança significativa na orientação da Educação Física nas
Escolas.

Com o final da fase militarista, a Educação Física vivenciou um novo momento: a implantação da fase
pedagogicista que se estenderia de 1945 a 1964. Diferente das fases higienista e militarista a Educação
Física passaria a ser colocada de forma sistemática e contundente como uma prática unicamente
educativa, afastando as tendências que visavam apenas ao adestramento corporal de forma alienatária em
função do estado (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1998).

A Educação Física ganhou a possibilidade de promover a chamada “educação integral” que tinha como
objetivo desenvolver estratégias capazes de alcançar uma completa formação do indivíduo. A saúde seria
melhorada tanto corporalmente como mentalmente através de atividades tidas como saudáveis; as
habilidades fundamentais seriam a elaboração dos movimentos de maneira correta, dependendo da idade
do indivíduo e suas limitações fisiológicas, o caráter familiar seria formado com bases nas
responsabilidades civis e morais e a preparação vocacional auxiliária a formação profissional e o instinto de
liderança.

Tal espaço foi sendo construído muito lentamente, e começou a se constituir de
fato quando foram acrescentadas disciplinas como práticas de ensino, recreação e
lazer, didáticas. etc. aos currículos das faculdades. Estas disciplinas visavam
formar, no futuro profissional, um olhar mais direcionado ao ato educativo,
levando o professor a pensar a atividade física não só como meio de desenvolver
a eficiência e o rendimento (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 51).

Apesar da tentativa de fazer uma grande revolução na Educação Física, as influências militaristas ainda
estavam muito fortes na metodologia utilizada pelos profissionais e, portanto, a fase de pedagogização
durou pouco tempo e ocasionou pequenas mudanças em relação à postura dos professores.

Na fase competitiva, surge o desporto de alto nível afastando valores educacionais como integração,
socialização e ludicidade. A Educação Física seria responsável pela formação de atletas que representariam
a pátria em competições de nível mundial. Então, fez-se novamente presente a postura higienista no que
se refere ao cuidado da saúde do corpo e a conduta militarista na forma tecnicista de preparação corporal.

Como consequência, o corpo nesta década teria de ser forte e resistente pronto para o esporte de
rendimento. Sendo assim, a Educação Física passou a ser norteada por áreas científicas que abrangem a
Fisiologia do esforço e Biomecânica do treinamento desportivo. Os atletas seriam preparados de forma
exaustiva para o pleno desenvolvimento físico, transformando os vencedores de competições como as
Olimpíadas em verdadeiros heróis nacionais. Através do Boletim Técnico Informativo da Divisão de
Educação Física publicado em 1969, a sociedade era orientada sobre a nova ordem que deveria ser aceita
pelos brasileiros e especialmente os professores de Educação Física.
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(...) Combatem-se a malquerência, a maledicência, a crítica destrutiva, que
dividem, que desunem e obstam os nossos esforços em ajudar nosso atual
governo a construir uma nova Nação, mais forte, mais acatada e acreditada no
conceitos das demais Nações: O BRASIL GRANDE.

Procura-se elevar o nível e o conceito de professor de Educação Física,
incentivando-o ao estudo, à pesquisa, à elaboração de trabalhos e planos que são
difundidos entre leigos e licenciados.

Procura-se dar estrutura moderna a toda uma organização arcaica, obsoleta,
ultrapassada, que foi legada aos atuais dirigentes da Nação pela imprevidência,
desorganização político-administrativa, descrença, quando por falta de
patriotismo de alguns antecessores, muitos dos quais apenas tiveram em mente
atrelar um País de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 90 milhões
de habitantes à orientação de países cuja filosofia de governo não se coaduna
com nossa formação e índole.

Quer dar ao professor de Educação Física a convicção de que ele, por força de
profissão, é um condutor de jovens, um líder e não pode aceitar ser conduzido
por minorias ativistas que intimidam que ameaçam e, às vezes, conseguem, pelo
constrangimento, conduzir a maioria acomodada, pacifica e ordeira. (FERREIRA,
1969, apud GHIRALDELLI JÚNIOR, 1998, p. 31).

O interesse do governo na Educação Física durante a Fase competitiva, não se restringia apenas a mostrar
sua pujança, através de conquistas internacionais. O desporto de alto nível, transmitido pela mídia a
exemplo a conquista do tri-campeonato mundial de futebol em 1970, era usado como analgésico
alienatório para conter a população, a fim de evitar revoltas de alguma forma contra o governo brasileiro.

A Educação Física popular restringia à prática social dos trabalhadores ocasionados pela vanguarda do
Movimento Operário e Popular. Este movimento teve início com a República e de forma bastante autônoma
algumas correntes de pensamento tentaram obter o controle geral deste movimento durante algumas
décadas, porém sem sucesso. Forjou-se a concepção de Educação Física Popular, privilegiando a
ludicidade, a solidariedade e a organização e a mobilização dos trabalhadores na tarefa de construção
efetivamente de uma sociedade efetivamente democrática (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1998).

Com abertura democrática no país, a Educação Física já possuía um papel bastante difundido e boa parte
da população brasileira, independentemente do status social, tinha uma prática ou um contato com os
esportes mais populares.

O CORPO E A SOCIEDADE DE CONSUMO

O ser humano, através da construção histórica de seu estar no mundo, começou a tomar consciência da
importância de conhecer a realidade da sociedade para repensá-la e transformá-la. Esta transformação
passa pela compreensão de que o corpo e suas relações são a sua própria integralidade no mundo. Porém,
percebe que o corpo hoje é, também, o centro das propostas consumistas e alienantes do mundo
capitalista.

Consequentemente, a sociedade capitalista ao perceber o lucro que obteve com produtos que recobriam,
enfeitavam e abrigavam o corpo, passou a investir na extração de lucro do próprio corpo, fazendo-o virar
o mais novo produto de consumo. O corpo não poderia ser aceito apenas como ele é, teria de ser
transformado, modificado a fim de ser melhorado, gerando assim um mercado muito lucrativo como
clínicas de estéticas e cirurgias plásticas. Com o avanço do mercado na sociedade capitalista, o significado
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do corpo passou a ser bastante remodelado, principalmente pela grande mídia que percebeu o forte poder
econômico que teriam junto a este controle.

A Educação Física tem uma grande visibilidade no mundo capitalista, graças à nova tendência criada pela
mídia, que vincula o corpo ao mercado do consumo, tendo como suporte os principais meios de
comunicação como: televisão, revistas e internet,as quais vendem uma idéia do “corpo perfeito” muitas
vezes acompanhado de dietas perigosas e excesso de exercícios físicos, criando-se um padrão de beleza a
ser seguido. A mídia é a parceira estratégica para este contexto de alta visibilidade do corpo característico
da sociedade de consumo (PEREIRA, 2008).

A importância comercial que a mídia remete ao corpo, não atingiu apenas o público jovem que se sente
inseguro e precisa desesperadamente da aceitação social, mas também a adultos e idosos. Com a
promessa de juventude eterna, muitas pessoas entram nas academias de ginástica buscando driblar os
efeitos do envelhecimento e associa esta prática o uso de medicamentos sem orientação médica.

Desta forma, surgem patologias como bulimia e anorexia, diretamente associadas aos padrões de beleza.
O filósofo francês Lipovetsky, (1989, p. 38), descreve que: “o corpo magro para a mulher tem um sentido
libertador, pois as formas arredondadas padrões na Idade Média vinculavam uma imagem de reprodução e
submissão aos maridos”. Entretanto, o que começou como quebra de padrões se tornou alienação por
parte de um grande público em sua maioria composto por adolescentes buscando de maneira exacerbada
um corpo magro, quase que anoréxico, ignorando o próprio bem estar. Tal culto ao corpo se constitui fator
preponderante para a indústria da beleza (CASTRO, 2003).

A SEXUALIDADE E O CORPO

Com a intensa modificação social gerada com a revolução industrial, o corpo passou a ser novamente
investigado em seu aspecto mais primitivo: a sexualidade. O aspecto sexual do ser humano antecede até
mesmo o próprio homem na sua forma mais evoluída, então se pode concluir que o sexo não foi uma
invenção do homem, o sexo tornou-se um fenômeno único, que foi severamente reprimido com o passar
do tempo, podendo ser verdadeiramente estudado só após o enfraquecimento religioso e o
desenvolvimento das ciências empíricas tais como a medicina e a psicologia.

Para Foucault, 1985, a sexualidade só pode ser entendida se for analisada em conjunto com as relações de
poder na sociedade seja ela entre homem e mulher, alunos e professores, pais e filhos e etc.

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e
das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes
estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT, 1985, p.100).

A sociedade percebeu que a sexualidade também é um fator que interfere diretamente nos fenômenos
políticos e econômicos, pois a reprodução é a causa de aumento populacional o que atinge diretamente a
sociedade.

Na civilização ocidental, a sexualidade passou a ser orientada no sentido de organização de procedimentos
para definir o que seria lícito e ilícito. Esse método FOUCALT, descreve como “scientia sexualis” (ciência
sexual), este termo é utilizado para diferenciar a forma como o ocidente encarou a sexualidade, segundo
ele a scientia sexualis foi criada para alcançar a “verdade sobre o sexo”, através de análises científicas;
diferenciando da sociedade oriental que utiliza o “ars erótica” (arte erótica) que visa o entendimento do
sexo por meio do prazer e da experiência, não se preocupando em rotular e definir termos de
normalidades.
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A princípio a sociedade capitalista analisa a necessidade de censurar o sexo, pois a energia dos
trabalhadores deveria ser canalizada apenas para o trabalho industrial, ou seja, o sexo vira um inimigo em
potencial do sistema econômico e suas consequências como doenças venéreas e altas taxas de natalidade
passam a ser vistos como problemas sociais graves, Mas com a evolução social, o próprio sistema se
apodera da sexualidade como instrumento comercial; percebendo a sua potencialidade econômica,
banalizando assim, a visão da sexualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA E O CORPO

Para entender a Educação Física, como elemento que colabora significativamente com a concepção de
corpo e que abrange o indivíduo como um ser holístico, é necessário compreendê-la não apenas de forma
isolada como uma disciplina que cuida do corpo apenas no aspecto físico. Mas, como um componente
curricular, caracterizado por uma prática pedagógica dentro ou fora da escola e como uma área que
realiza estudos científicos. No âmbito escolar o qual é alvo deste estudo a Educação Física, segundo BETTI
(1991, p. 127) deverá ter: “Uma prática pedagógica que trata da cultura corporal do movimento desde a
educação infantil até o ensino Médio, objetivando transformar os alunos em cidadãos críticos,
conhecedores do próprio corpo e de suas implicações no mundo social”.

Portanto, cabe à escola ao elaborar sua proposta pedagógica, explicitar seu objetivo para com a formação
do aluno:

Conhecer o corpo é mais do que saber quais as suas partes e o que essas
mesmas partes podem fazer. Devemos confrontar quaisquer ideologias que
reduzam as possibilidades do corpo e que o fragmentem, sendo necessário
compreender o processo de constante mudança que caracteriza o corpo, como
ocorre seu crescimento e seu desenvolvimento. (SURAYA e CONCEIÇÃO, 2005, p.
140).

É importante salientar aos alunos que não existe vida sem o corpo, mas para entendê-lo é necessário
compreender que o corpo é algo polissêmico, ou seja, ele é dotado de vários significados, entendo isso se
faz necessário resgatar antigos conceitos sobre ele e culminar com a realidade atual vivenciada. Esta
metodologia caberá, capacitar os alunos a compreender o corpo e sua relação com a cultura ao professor
elaborar conteúdos que mostrem ao alunado como entender, de forma critica, a estética corporal e os
modismo que estão vinculados aos meios de comunicações, garantido assim o favorecimento de um
pensamento mais coletivista, no qualo individuo pode colocar-se no lugar do outro, quebrando as barreiras
do individualismo tão presente na sociedade contemporânea.

METODOLOGIA

O modelo de estudo adotado para a pesquisa foi qualitativo, que segundo Bodgan e Biklen (1982), citado
por Ludke e André (1986, p. 18) afirma que:

A pesquisa qualitativa ou naturalista envolve a obtenção de dados descritivos,
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais
o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos
participantes.

Foram consultados trinta (30) alunos, sobre a possibilidade da participação no estudo através de
responder a um questionário que contém cinco (5) questões, quatro (4) fechadas e uma (1) aberta, mas
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tão somente vinte e cinco (25) se dispuseram a responder o referido questionário. Ressalta-se que são
alunos da Rede Pública Estadual, cursando ensino médio. O instrumento utilizado foi um questionário que
segundo Barros e Lehfeld (1986, p. 108):

É o instrumento mais usado para o levantamento de informação. Não é restrito a
uma determinada quantidade de questões, porém aconselha-se que não seja
muito exaustivo, desanimando o pesquisador. São entregues por escrito também
são respondidos por escrito.

Para construir o questionário, deve-se levar em consideração a finalidade da pesquisa e organizar as
questões de tal forma que leve à obtenção das respostas necessárias para esclarecer o problema
(OLIVEIRA, 2004).

Foram fornecidas informações necessárias acerca do estudo após esclarecimento e, posteriormente, ao
consentimento por parte dos alunos participantes. Os questionários foram aplicados, houve também um
consentimento por escrito, feito através da leitura e, subsequente assinatura das diretoras dos
estabelecimentos de ensino.

ANÁLISE DOS DADOS

1. Qual a sua concepção de corpo

Mediante a análise do gráfico um, que retrata um percentual de 66% dos entrevistados, reportando-se ao
corpo como interativo social demonstra a percebção dos alunos reconhecendo o corpo como instrumento
socialmente ativo, que interfere diretamente nas relações pessoais. Porém, 27% atribuem a sua
concepção de corpo a um caráter meramente interativo pessoal, no qual o corpo possui relevância
unicamente ao seu dono e não servindo como instrumento social. Um percentual de 7% compreende o
corpo como algo sem relevância tanto para si como para o mundo que o cerca.

1. Como a Educação Física lida com o corpo

Ao serem questionados sobre a maneira como a Educação Física lida com corpo no âmbito escolar, um
percentual de 70% dos entrevistados afirmaram que esta disciplina aborda prioritariamente os aspectos
que enfatizam a saúde, a sexualidade e a qualidade de vida; tendo como base os conteúdos que ressaltam
a prática desta disciplina aliada a outros segmentos, tais como: informações nutricionais e ações
preventivas, fatores preponderante para uma boa qualidade de vida. Entretanto, 17% consideram que a
Educação Física limita-se a desenvolver atividades que buscam aprimoramento da coordenação motora,
deste modo contribuindo para uma segregação dos menos habilidosos em detrimentos aos mais aptos.
Quanto à corporeidade, tão somente 13% optaram por esta alternativa, percebe-se que mesmo com a
explanação do significado literal da palavra os entrevistados não demonstraram compreensão do termo.

1. A Educação Física interferiu na sua visão de corpo no que diz respeito a sexualidade

Diante das respostas obtidas, percebe-se que a maioria do público alvo deste estudo, que compreende
uma amostragem de 74%, afirmou que a Educação Física interferiu de forma efetiva na visão de corpo da
referida população. Tal fato caracteriza a relevância desta disciplina no contexto educacional, considerando
que este sistema acadêmico teoricamente tem como objetivo ser formador de cidadãos dotados de uma
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percepção crítica, a qual deveria perceber o corpo e todas as suas complexibilidades. Mas, diante do
conteúdo analisado, 26% dos entrevistados não credenciaram a Educação Física como fator relevante na
visão do corpo. Portanto, o sistema educacional mostra lacunas no processo de formação dos cidadãos.

1. Você está satisfeito com seu corpo

Evidencia-se que um percentual de 65% dos entrevistados afirmam que estão satisfeitos esteticamente
com seus corpos. Mas, um percentual relativamente grande de alunos que somam 35% ressaltou uma
insatisfação com a aparência dos seus corpos, geralmente ligada a uma preocupação com índice de
gordura.

Quanto ao questionamento que buscou saber sobre o modelo de corpo ideal para estes jovens e adultos.
Os jovens do sexo masculino enfatizaram que o corpo ideal deve ser musculoso e bem definido; os
adultos, compreendem o corpo ideal como saudável para exercer as atividades do dia a dia. Porém, as
alunas jovens o descrevem o corpo perfeito com cintura fina, coxas grossas e bumbum grande, as adultas,
ressaltam o corpo ideal como aquele que não tem excesso de gordura.

CONCLUSÃO

As várias transformações sociais que se desenvolveram a partir da Idade Média, momento em que o corpo
sofria uma constante intervenção religiosa, foram evoluindo até as concepções racionais, guiadas pelo
movimento iluminista, nas quais o intelecto teria privilégio perante o corpo. Seguindo-se de uma nova
ordem conduzida pelo comércio capitalista, surgiu a necessidade de colocar o corpo como instrumento de
trabalho, tornando a utilização da Educação Física através de exercício calistênicos um instrumento
primordial para esta concepção, tendo em vista que este corpo seria fundamental na manutenção do
governo.

A partir de uma prática esportiva utilizada como sendo a Educação Física, esta atividade necessitava de
jovens saudáveis e fortes, com corpos bem definidos, o intuito de forma atletas de rendimento objetivando
tornar o Brasil uma nação olímpica, não obteve êxito. Com isso a Educação Física, perde mais uma vez o
seu objeto de estudo e entra em crise, época em que surge Medina na década de 80 o qual percebe a
situação como lastimosa e introduz o pensar o corpo sobre o ponto de vista do conflito das classes sociais,
entendo que estes conflitos interferem na visão do corpo. (MEDINA, 2007)

Tendo em vista, as várias concepções e tratamento com o corpo no transcorrer do processo histórico da
humanidade, conclui-se que as formas de comportar-se corporalmente, revelam as relações do ser
humano com o seu corpo em um determinado contexto social e histórico. Desta forma, justifica-se o
desconhecimento da essência da corporeidade na construção das relações humanas, em virtude e serem
elas imediatas e estabelecidas pela sociedade contemporânea, a qual busca a evolução exacerbada dos
contextos sociais.

Tratando o corpo como objeto de consumo, onde se reverencia a venda da imagem, em detrimento da
valorização da essência humana. Portanto, compete a Educação Física, enquanto disciplina que integra um
processo educativo, relacionar pressuposto diretamente com o corpo e com os movimentos do ser
humano na sua articulação com os fenômenos sociais. Assumindo historicamente uma relação
dialética com a sociedade em que se constitui recebendo, assim, o seu verdadeiro sentido.

Espera-se que as reflexões sobre o corpo contidas neste estudo, possam contribuir significativamente para
uma maior consciência crítica a respeito do corpo e sua relação com a Educação Física em um contexto
educacional, de modo a transcender às instituições de ensino.
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[1] Homem Vitruviano, expressa o ideário Renacentista. Um desenho famoso que acompanhava as notas
que Leonardo da Vinci fez ao redor do ano 1490 num dos seus diários. Descreve uma figura masculina
desnuda separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas com os braços inscritos num
círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo um oitavo da altura total. Às vezes, o desenho
e o texto são chamados de Cânone das Proporções.
[2] Monalisa, Mona Lisa (também conhecida como La Gioconda ou, em francês, La Joconde, ou ainda
Mona Lisa del Giocondo), é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais
eminentes homens do Renascimento italiano.
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