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O texto se refere a uma pesquisa de iniciação científica realizada em 2001 com os estudantes de 
Educação Física da UNICAMP. Buscamos perceber os significados do corpo para os graduandos e 
pensar o campo teórico desta área. O corpo, de maneira geral, é pensado pelos estudantes como 
uma construção. No entanto, os alunos que direcionam sua formação ao bacharelado passam a 
pensá-lo mais como um objeto a ser lapidado pela técnica, sendo que os alunos que caminham pela 
licenciatura se revelaram mais sensíveis quanto à manifestação de diferentes sentidos e formas 
corporais, não padronizando os corpos.  
        
 
             Este trabalho é parte de uma pesquisa de iniciação científica realizada em 2001, denominada 
“O discurso de estudantes de Educação Física da UNICAMP sobre o corpo”. Realizamos uma 
pesquisa qualitativa semi-estruturada e entrevistamos 10 alunos ingressantes (05 mulheres e 05 
homens) e 12 alunos quarto-anistas (06 da licenciatura – 03 mulheres e 03 homens e 06 
bacharelandos – 03 mulheres e 03 homens) na qual investigamos os significados de corpo e beleza 
entre os estudantes e a relação que possuíam entre a Educação Física e o seu campo de 
conhecimentos.  
 O primeiro e o quarto ano representam dois momentos extremos do curso. O aluno 
ingressante refletiu uma concepção sobre o corpo de origem no senso comum, sendo que o mesmo, 
no decorrer do curso, parece aprofundar e ampliar seus saberes.  

Durante o processo de entrevistas foi verificada, entre os alunos do quarto ano, uma 
dificuldade em responder a questão “o que é corpo?”. Já os estudantes ingressantes respondiam 
assim que eram solicitados. Ao interpretar estes dados, repletos de subjetividades, apontou-se para 
dois fatos. Os ingressantes falam cheios de certezas e de forma superficial, com certa ingenuidade 
intelectual, sobre o corpo. Os quarto-anistas, de maneira geral, ao apresentarem dificuldades em dar 
a resposta à questão, nos permitiram perceber que existe entre eles o conhecimento de que esta é 
uma questão complexa, no entanto o silêncio duradouro da resposta revela que tem sido insuficiente 
a reflexão acerca do corpo humano. 

Pudemos perceber que se discute corpo dentro da sala de aula como sendo o corpo do outro, 
externo e objetivado. Há nesse pensamento uma aproximação com o discurso do corpo instrumento 
de trabalho dos profissionais de Educação Física, configurando um saber instrumentalizado.  

Entre os ingressantes, surgiram freqüentemente respostas do tipo “o corpo humano lembra 
um conjunto de órgãos” ou então “corpo humano é um monte de coisas e ainda todos os órgãos, 
todos os músculos, todos os ossos”. Ao contrastar essas respostas com as respostas dos 
entrevistados do quarto ano, pode-se afirmar que o curso de Educação Física da Unicamp tem 
discutido e aprofundado, mesmo que de forma insuficiente, os conceitos sobre o corpo. Nota-se no 
quarto ano uma diferenciação dos discursos relacionados à formação profissional desta área de 
atuação, pois os alunos que optam pela Licenciatura pensam o corpo de formas diferentes daqueles 
que optam por Bacharelado em Treinamento.  

As vivências no âmbito da Licenciatura aproximaram o estudante da área de Ciências 
Humanas, traçando elementos distintos para a formulação de seus discursos sobre o corpo. O corpo 
para o Licenciado é, de maneira geral, um corpo no mundo, que traduz a complexidade dos seres 
humanos, “a palavra corpo lembra as pessoas ao redor, as pessoas em todos os seus aspectos...” e 
suas relações espaciais “o corpo é o meio pelo qual o ser humano se expressa no mundo”. 

 
“o corpo é como um diário no qual as marcas de uma vida vão 
sendo colocadas, montadas, reformuladas...  é um meio de 
comunicação nosso com o mundo... O ser grava no corpo 
aquelas marcas, com as suas interpretações comunicando-se 
com o mundo” 
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A modalidade Bacharelado em Treinamento em Esportes apresentou predominantemente 
como referencial teórico as Ciências Biológicas. Este enfoque confere aos estudantes uma visão de 
um corpo instrumento da Educação Física. Definem o corpo como “uma pedra a ser lapidada pela 
Educação Física” ou como sendo “o objeto que temos para trabalhar” ou ainda “uma máquina 
perfeita”. 

 
“corpo humano é algo a ser trabalhado, tem um ser pensante 
que também tem problemas, que tem capacidades, que tem 
fibras, que tem agilidade, que tem habilidades, sendo uma 
coisa para se trabalhar, como se fosse uma pedra a ser 
lapidada pela Educação Física” 
 

A complexidade de sentidos que o corpo engendra pode ser maior destacada na área a partir 
da aproximação com as Ciências Humanas, em especial com a Antropologia Social. Neste enfoque 
podemos discutir o corpo e a Educação Física como um fato social, dotado de representações sócio-
culturais que possibilitam identificar valores constituintes da sociedade em que se insere.  

Assim, existe uma correlação mais critica diante da sociedade entre aqueles alunos que 
pensam o corpo como uma expressão das construções vividas pelos sujeitos. Sendo que entre 
aqueles que se inserem numa perspectiva do corpo instrumento está mais presente uma visão de 
mundo funcional, que se insere na sociedade de uma maneira a reproduzi-la.  

Pudemos refletir nesta pesquisa a relação que a FEF constituiu em seu currículo ao 
fragmentar o licenciado do bacharel. Uma das questões investigadas dizia respeito ao campo 
específico da área: “A Educação Física - Ciências Humanas e/ou Biológicas?”. 

Verificou-se, entre os alunos da Licenciatura, a definição da Educação Física tendo como 
campo de conhecimentos as Ciências Humanas, evidenciando a necessidade de se dialogar com as 
Ciências Biológicas:  

 
“quando entrei achava que era mais importante as disciplinas 
de Biológicas – anatomia, bioquímica...hoje entendo que, 
mesmo quando se fala de Treinamento, você tem que ter uma 
boa base de tudo... e acredito que a Educação física é mais 
Humanas e um pouco de Biológicas...” 
 

Os estudantes do bacharelado em Treinamento em Esportes também refletem esse 
entendimento, porém não definem a Educação Física a partir do enfoque das Ciências Humanas e 
sim localizam-na entre essas duas áreas de conhecimento, mantendo, ainda, uma certa visão 
funcionalista: 

 
“...cada vez mais os dois. Eu acredito muito na parte humana, 
mas não dá para dividir. Pensar no alto rendimento: enfatiza-
se o biológico, mas se não pensar também no humano você 
não encontra o seu rendimento.” 

 
Acreditamos ser importante que os estudantes de Educação Física sejam capaz de refletir 

sobre os significados de corpo na sociedade atual, bem como sejam capazes de assumir um 
posicionamento diante desses sentidos. Existem várias contribuições teóricas que nos possibilitam 
essa compreensão. Entre elas podemos citar a Antropologia Social, em especial as obras de Daolio 
(1995) que nos apresenta o entendimento da Educação Física a partir da esfera cultural e social, 
buscando uma atuação não excludente e comprometida com o ser humano e com suas formas de se 
expressar corporalmente no mundo. A Educação Física seria, prioritariamente, um espaço de 
vivência cultural das diferentes manifestações do movimento humano. 

Esse direcionamento do olhar transfere o enfoque de atuação historicamente colocado para a 
educação física, caminhando do paradigma reducionista da aptidão física e da busca da saúde para 
olhar o homem e sua atuação no mundo, centrando a cultura corporal e suas expressões na 
sociedade contemporânea. 

Discutir o corpo a partir da compreensão de sua heterogeneidade insere um conflito com a 
tendência a padronização dos mesmos, a qual oprime e marginaliza os demais corpos históricos que 
constituem a diversidade humana. 
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Ao enfocar o discurso dos estudantes da FEF/UNICAMP sobre o corpo estamos conflitando, 
através de uma análise científica, os valores corporais vigentes na sociedade contemporânea com as 
reflexões conceituais dos estudantes, a fim de superar preconceitos oriundos da padronização 
corporal. 

 Daolio (1995) escreve que o que nos iguala é a expressão de nossas diferenças. Rosa 
Luxemburgo disse que temos o direito de ser “socialmente iguais, humanamente diferentes e 
totalmente livres”. Porém devemos reconhecer que ainda estamos distantes dessa condição de 
igualdade, pois vivemos num mundo onde impera a desigualdade, no qual o sofrimento humano é 
banalizado. 
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