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 O entendimento sobre o corpo na sociedade brasileira segundo Silva (2007), passou por 

profundas mudanças e transformações no decorrer do século XX. Observa-se que o referido século 

inicia-se com corpos discretos e vestidos e termina com corpos desnudos e expostos. Na primeira 

metade do século XX, ocorreram influências da imigração europeia e da cultura norte-americana e na 

segunda metade, principalmente a partir da década de 1980, ocorreu o aumento significativo das 

academias de ginástica nos grandes centros urbanos e as contribuições da indústria cultural de massa. 

Os fatos destacados ao longo da segunda metade do século XX podem ter trazidos algumas 

contribuições para a busca exacerbada por “corpos belos”. Desta forma, questionamentos de quem 

determina os interesses e padrões corporais e de como professores de educação física podem 

contribuir para um maior e melhor entendimento sobre corporeidade, tornam-se pertinentes para a 

discussão que se apresenta. Assim se propõe refletir as transformações ocorridas no conceito de corpo 

e seus possíveis impactos gerados nas práticas pedagógicas cotidianas dos professores de educação 

física na atualidade e possibilidades de atuação em seu cotidiano. Este trabalho se trata de um recorte 

de um trabalho mais amplo sobre as transformações sociais sobre a corporeidade no século XX e suas 

influências na tarefa docente no século XXI, a partir de revisão sistemática da literatura em especial na 

Educação Física escolar. 

Atualmente as aulas de educação física propõe-se em se apresentar numa perspectiva de práticas 

educativas transformadoras, sendo que considerando que “os objetivos pedagógicos giram em torno 

do pensamento crítico sobre o corpo e o movimento em geral, da busca de criatividade na motricidade 

e de uma maior consciência sobre o próprio corpo” (KOLYNIAK FILHO, 2008, p. 68). Para isso, conforme 

Darido (2008),são diversas as propostas de abordagens metodológicas de ensino, evidenciando a 

preocupação com o movimento humano e o pensamento crítico sobre o corpo. Com isso, busca-se 

envolver os alunos de forma mais criativa, participativa e que busque refletir os problemas da 

sociedade. Com a difusão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), na rede pública 
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em especial, buscou-se uma padronização das ações pedagógicas na educação brasileira, tentando 

possibilitar uma perspectiva mais abrangente, no sentido de desenvolver um ensino para todos, 

respeitando a individualidade dos alunos. Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

(BRASIL, 1996) e posteriormente com a implementação dos PCN (BRASIL, 1998) buscou-se dar um novo 

sentido para a educação física escolar e romper com o autoritarismo e com o elitismo da “educação 

física tradicional”, ampliando o foco da educação física para outras questões importantes. Sugere-se 

que sejam promovidas atividades que tenham como propósito a reflexão do entendimento corporal 

em uma perspectiva, que vai além de estruturas celulares ou como uma máquina que se propõe a 

atender demandas sócio capitalistas e que o fracasso a essas demandas não sejam motivo de exclusão 

podendo ser observados como opção de vida ou forma de estar no mundo, vistos como uma 

possibilidade de ser feliz, de viver. Talvez as aulas de Educação Física possam contribuir efetivamente 

para o maior/melhor entendimento de temas como o aqui proposto, promovendo significados para a 

vida. 
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