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Resumo          
 
No presente artigo foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema corpo, identificando e 

problematizando significados atribuídos ao mesmo na sociedade atual, bem como as implicações 
desses significados para a Educação Física Escolar. A construção da discussão teve como base um 
referencial teórico de eixo sócio – cultural. Esse tema faz um contraponto ao conceito de corpo 
provindo das ciências biomédicas que, tradicionalmente, tem influenciado a área da Educação Física 
e, com isso, propõe revisão de conceitos aos professores atuantes na mesma.  
 
 

Abstract 
 
 This article contains a literature review about the theme body, identifying and establishing 
problems concerning its meanings in our society, as well as the implications of these meanings to the 
Physical Education. The construction of this discussion was based on a social and cultural theoretic 
reference. This study does not deal with the concept of body according to biomedicine, that has  
traditionally influenced the Physical Education. Thus, it proposes a revision of concepts by the 
teachers of this area. 
 
    

Introdução         
 
 Embora haja um esforço da Educação Física Escolar em buscar um discurso cientifico, 
visando a educação do corpo, os educadores não têm refletido, satisfatoriamente, sobre a questão do 
corpo e seu papel enquanto elemento histórico - cultural. 
 A negação de conceitos e técnicas trazidas pelos nossos próprios alunos, acreditando que 
eles chegam às nossas mãos, vazios de vivência e conteúdos, devendo ser, num esforço 
incomensurável e mal reconhecido, preenchidos por nós, é um exemplo dessa triste realidade. 
  Para Mauss (1974), em cada sociedade, o uso técnico do corpo é fruto de um processo de 
educação buscando determinar, ou controlar emoções, rumo a um fim escolhido. 
 As interdições presentes no corpo podem ocorrer de forma explicita, como é o caso da 
utilização de uma das mãos em detrimento de outra. 
 Outro exemplo bastante interessante é o do muçulmano, que se esforça a fim de servir – se 
apenas com a mão direita, tendo em vista que ele não deve tocar, jamais, na comida com a mão 
esquerda, e nem mesmo em certas partes do corpo com a mão direita. 
 A relação entre o uso técnico do corpo e a sociedade, para Mauss, representa – se como 
sendo um processo de adaptação constante buscando sempre uma finalidade, sendo então 
perseguido em uma série de atos montados no indivíduo, não simplesmente por ele mesmo, mas por 
toda a sua educação, por toda a sociedade da qual ele faz parte, no lugar que ele está inserido 
(Mauss, 1974). 
 Sendo assim, faz – se necessário repensarmos as atividades físicas a fim de elas não sejam 
vistas como mero adestramento, ou então, uma repetição inconsciente de gestos mecânicos. 
 É importante que o ser humano seja capaz de se movimentar tendo consciência de seus 
gestos, fato que, ironicamente, parece estar ausente nos espaços de atuação dos professores de 
Educação Física. 
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 Infelizmente, temos presenciado a banalização dos importantes significados que o corpo 
apresenta tanto histórico, como sócio – culturalmente, em troca de sua padronização e 
comercialização realizada atualmente pela mídia. 
 É nesse contexto que a Educação Física Escolar apresenta seu papel de destaque, uma vez 
que, através dela podemos realizar uma mediação de valores e significados atribuídos ao corpo, que 
segundo Mauss (1974), é resultado das relações existentes entre o homem e a sociedade em que 
está inserido. 
  
Objetivos: 
 O presente estudo tem como objetivos: 

 Realizar uma revisão de literatura sobre o tema corpo; 

 Identificar e problematizar significados atribuídos ao mesmo na sociedade atual, bem 
como as implicações desses significados para a Educação Física Escolar; 

 Construir uma discussão  com base num referencial teórico de eixo sócio – cultural. 
Esse tema; 

 Fazer um contraponto ao conceito de corpo provindo das ciências biomédicas que, 
tradicionalmente, tem influenciado a área da Educação Física Escolar; 

 Propor uma revisão de conceitos aos professores atuantes na mesma.  
 

Metodologia: 
 O estudo, em questão, teve como metodologia a análise de livros, bem como, de textos 
científicos relacionados à área sendo selecionados aqueles que apresentaram - se mais pertinentes 
ao tema. 
 
A construção cultural do corpo 
 É necessário um repensar da compreensão de educação do corpo, levando – se em conta os 
processos culturais de construção de valores e significados atribuídos ao corpo, a fim de que não se 
faça a separação entre a natureza e a cultura.  

Segundo Rodrigues (2000), a Educação Física na escola “quase sempre repercute na idéia 
de que há uma obrigação, por parte dos professores desta disciplinam com a educação dos corpos 
dos alunos” (p.65). 

Assim, dependendo da perspectiva teórica, os professores de Educação Física, como 
educadores do corpo, utilizam o esporte, dentre outras possibilidades visando às atividades corporais, 
como meio para a incorporação de um acervo motor ou cultura corporal por parte dos alunos. 

No interior da escola, a Educação Física parece tomar para si toda a responsabilidade pela 
educação corporal.  

Isso acaba levando a um equívoco, pois não é somente a Educação Física que está 
educando os corpos dos alunos, mas na realidade essa educação se dá nos mais diferentes espaços 
presentes na escola, e fora dela. 

Quando analisamos o ensino da Educação Física, partindo de teorias que buscam 
compreender o homem em sua totalidade, não somente no âmbito biológico, temos alguns estudos 
interessantes realizados por Marcel Mauss, tendo como eixo à análise da compreensão de que a 
educação do corpo deve ser pensada além de sua dimensão biológica. 

É interessante destacar que a antropologia, do ponto de vista de Marcel Mauss, nos leva a 
observar o uso do corpo como sendo resultado das relações existentes entre o homem e a sociedade 
em que está inserido. 

Para Mauss (1974), as técnicas corporais têm como alicerce as observações advindas do 
próprio cotidiano (como por exemplo, podemos destacar, o modo de sentarmos numa cadeira; cruzar, 
ou não as pernas; andar; colocar os cotovelos sobre a mesa,...), as quais acabam por demonstrar 
que a existência de diferentes culturas não apenas explica, mas também é responsável por justificar a 
diversidade de técnicas corporais. 

Isso vem mostrar que a expressão destas particularidades acaba por definir como sendo 
intrínsecas a uma determinada organização social, bem como, aborda o caráter histórico inerentes à 
estas. 

Já, na Educação Física, uma ciência biomédica, ainda é forte a idéia de se comparar o 
homem à uma máquina operacional, com entrada de informação e apresentação de resultados.  
 Segundo Silva (2001), as ciências biomédicas trabalham o corpo a partir de um parâmetro 
proveniente de estudos biológicos e de sua linguagem específica.  
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Formuladas a partir de uma base quantitativa, as ciências biomédicas acabam por generalizar 
o corpo, submetendo – o a dados estatísticos, medidas padronizadas, a fim de serem incorporados 
pelos profissionais vinculados a este tipo de ciência.  
 Na literatura especializada, temos o corpo sendo padronizado por meio de “peso ideal” 
tabelado, e por modelos de referência. Estas definições acabam por gerar práticas de avaliação, e 
intervenções sobre os corpos às vezes desnecessárias (as quais acabam por desconsiderar a 
construção cultural do corpo). Um exemplo disso é a relação que se faz para acharmos o “peso 
ideal", levando em conta apenas o peso corporal e a altura. 

Mas, será que este parâmetro é correto? De fato não, pois a questão principal desta 
discussão é a concepção de ser humano que essa forma de pensar o corpo apresenta. 

A maioria das tabelas utilizada pela medicina para a avaliação dos indivíduos, refere – se à 
definição de valores médios da população em peso, idade, e em diferentes compleições físicas. Elas 
acabam gerando padronizações nos processos de avaliação e intervenções em âmbito mundial, 
partindo da mesma lógica e esquecendo que o corpo é uma construção histórica e cultural. 

Para Santos (1996), podemos perceber que este conjunto de procedimentos apresenta uma 
indiferença em relação ao lugar em que são aplicados, não levando em conta a cultura de cada 
região, nem suas subjetividades e diferenças geográficas.  

Infelizmente, os dados empíricos acabam não sendo acompanhados de devida reflexão, a fim 
de saber sua origem e suas causas. 
 É notável o fato de que a o modelo de corpo proposto pela ciência biomédica é de um corpo 
inexistente, uma vez que a maioria das pessoas está fora deste padrão, não correspondendo, 
portanto, às estatísticas vigentes.   
 Segundo Vaz (2001), estes estudos, em uma última análise, acabam por fundamentar – se 
em um corpo morto, considerado sem história, e nem memória, pois a lógica presente nesta 
concepção é a desconsideração por outras dimensões do corpo e do movimento humano, deixando 
de lado o corpo como fruto da cultura.  

Assim sendo, é necessário que a Educação Física Escolar seja capaz de considerar o corpo 
e as técnicas corporais como construções culturais, para que se possa fazer uma mediação dos 
significados difundidos atualmente em nosso meio. 
 
 

Os significados do corpo na sociedade atual 
 

Segundo Chagas (1994), o poder sobre o corpo realizado pela Igreja Medieval, ou pelo 
Estado Autoritário era bastante claro e direto; agora, o cotidiano é invadido por formas de discursos 
que pregam a liberdade sexual, o culto ao físico e a exaltação estética. 

O consumismo ligado à venda de produtos necessários à prática das atividades físicas 
acabou por transformar, por exemplo, a ginástica aeróbica, em verdadeiras passarelas de moda, bem 
como, foi capaz de elevar o consumo de produtos tanto estéticos quanto alimentares. 

A chamada “indústria cultural” tem ditado a estética corporal vigente, principalmente através 
de seus anúncios de produtos que buscam a beleza estética a qualquer custo. 

Para Anzai (1994) a indústria cultural mantém reações diretas com a mídia, a qual se 
responsabiliza em humanizar os bens materiais, erotizando os produtos e transformando o corpo em 
objeto de consumo. 

A mídia acaba por ressaltar os sistemas hierárquicos de valores, na medida em que toma a 
beleza como sendo o ápice desta hierarquia. Sendo assim, a beleza aparece mencionada em 
anúncios, cujos padrões já estão pré – determinados pela moda, sem que haja questionamentos mais 
profundos em relação a sua origem e seus determinantes. 
 Dietas milagrosas, músculos bronzeados e torneados, aliados às vitaminas que procuram 
evitar o envelhecimento, às clínicas de rejuvenescimento, parecem estar em foco na mídia (televisão, 
cinema, jornais, revistas), uma vez que movimentam milhões em dinheiro.  

Segundo Anzai (1994) há uma falta de uma valorização da beleza de pessoas comuns, uma 
vez que há o interesse em associar a imagem das pessoas belas à venda de produtos diversos. 
Assim sendo, pouco se fala em pessoas comuns, que não são lindas, mas que mesmo assim se 
sentem felizes, visto que isto é uma atitude menos rentável.  
 O padrão longilíneo, proposto como sendo o padrão de beleza física ocidental é proposto pela 
mídia, tendo como seus maiores expoentes modelos, tais como, Claudia Schiffer e Cindy Crawford 
(modelos internacionais), não se importando quantas plásticas foram necessárias a fim de se obter o 
resultado final. 
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 Mas, o público feminino não é o único a ser manipulado pelas pretensões da mídia. Os 
homens também são atingidos pela propaganda, pois há a vinculação dos músculos bem delineados, 
combinados com as roupas, acessórios da moda, juventude e a execução de certos esportes 
radicais. 
 Essa concepção é responsável por acarretar uma pressão social a fim de se atingir este ideal, 
levando milhões de pessoas, a gastarem fortunas em cosméticos, regimes, ou até mesmo à cirurgia 
plástica.  

Segundo Anzai (1994) diante a esta situação o corpo tem se prestado a exarcebação da 
sexualidade, através dos trajes, evidente em programas de televisão, “onde mulheres de formas 
perfeitas acabam incorporando personagens, como a “Feiticeira”, bem como a “Tiazinha”, de máscara 
e chicote, induzindo subliminarmente, à prática do sexo sadomasoquista, numa sociedade onde 
milhares de mulheres são espancadas pelos maridos, sem que se discuta o impacto  disso numa 
sociedade que apenas nos últimos anos começou a denunciar agressões físicas de anos a fio”. (p.73) 

Essa postura, na escola, acaba também efeitos (Anzai, 1994). A erotização na infância é uma 
realidade que tem levado, crianças, a serem despertadas para a sensualidade, aumentando a 
preocupação dos pais, professores e órgãos governamentais, os quais estão alarmados em relação à 
propagação de doenças sexualmente transmissíveis, aliadas ao aumento dos índices de gravidez 
precoce entre as adolescentes.   
 Nesse contexto, infelizmente, a Educação Física Brasileira parece estar, com raras exceções, 
cumprindo o seu papel de reprodutora de uma ideologia de beleza, preocupando – se 
preponderantemente com a força, estética e a beleza, segundo os parâmetros estabelecidos pela 
mídia. 
 A partir de então, temos a disseminação de discussões sobre o verdadeiro papel do professor 
de Educação Física.  
 A Educação Física Escolar passa, então, a ser repensada na medida em que ela é capaz de 
oferecer oportunidades para a formação do Homem consciente e atuante na sociedade. 
 Para Anzai (1994), é inegável o fato da Educação Física ser uma atividade essencialmente 
prática, mas há a necessidade dela ser uma atividade capaz de oferecer oportunidades para a 
formação do homem consciente, crítico, atuante na sociedade em que está inserido. 
 É por isso que a Educação Física Escolar deve ser capaz de cumprir seu papel.  

É necessário que as atividades físicas escolares não sejam vistas como adestramento ou 
mera repetição mecânica, mas que, acima de tudo, o ser humano seja capaz de movimentar – se 
buscando a consciência de seus gestos, pensando o sentido de seus movimentos, além de conhecer 
as fortes influências da mídia na construção de padrões corporais de beleza e os significados do 
corpo em nossa sociedade. 
 
 

Resultados e Conclusões:      

 
Diante desse quadro, através da realização de uma revisão de literatura sobre o tema corpo, 

identificando e problematizando os significados atribuídos ao mesmo na sociedade atual, bem como 
das implicações desses significados para a Educação Física Escolar, podemos perceber que se faz 
necessário uma mudança na concepção que se tem de corpo. 

É preciso que ele seja visto como fruto da cultura e história da região em que está inserido. 
É nesse contexto que os profissionais da Educação Física Escolar podem atuar de uma forma 

mais ativa, a fim de modificar a “ditadura da estética corporal”, buscando construir o conhecimento 
dos alunos sobre os significados atribuídos ao corpo, contrapondo – os à cultura de consumo 
existente. 

Enfim, é importante sermos capazes de quebrar os paradigmas vigentes, a fim de mostrar 
que a Educação Física Escolar é mais do que uma disciplina curricular. Ela é uma forma de se pensar 
o corpo livre das imposições da moda, fazendo com que as pessoas se sintam felizes com seus 
corpos como são, e não como deveriam “ser”, submetidos a uma ditadura capaz de desrespeitar o 
corpo humano, e sujeita – lo a uma verdadeira linha de produção. 
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