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 Inúmeros foram os autores que dedicaram sua atenção ao estabelecimento de um 

posicionamento crítico sobre as práticas corporais presentes nas aulas de Educação Física Escolar 

desde o início dos anos de 1980, avançando pela década seguinte, culminando com o surgimento de 

inúmeros olhares sobre esse componente curricular (OLIVEIRA, 1983; BETTI, 1991; COLETIVO DE 

AUTORES, 1992; CAPARROZ, 1997; BRACHT, 1997; CASTELLANI FILHO, 1998; DAOLIIO, 1998; 

MARIZ DE OLIVEIRA, 1999; KUNZ, 2000). A tônica das críticas recai sobre a visão excessivamente 

biológica sobe as práticas corporais impostas aos alunos na disciplina Educação Física ou então 

sobre a sua esportivização hegemônica. A excessiva preocupação com o corpo dos educandos foi 

traduzida em práticas que reproduziam os exercícios físicos enfadonhos voltados para o 

desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos. Observava-se a vigência do Regulamento 

Padrão Número 7 que nada mais era que a reprodução da Ginástica Sueca praticada nos quartéis. 

Todos os alunos eram submetidos a uma mesma tarefa motora (se assim podemos chamar aquela 

prática) sem que fossem observadas as indispensáveis adequações às características individuais dos 

alunos. 

 Em outros momentos, em pleno governo militar, observa-se que o esporte é levado à escola 

como conteúdo adequado ao componente curricular Educação Física e passamos a observar a 

exclusão dos menos hábeis em termos de habilidades motoras e, logicamente, com menor 

capacidade física para a prática competitiva. 

 Assim, o corpo, a única efetiva propriedade do ser humano, é abandonado à própria sorte 

exatamente no seio de uma instituição em que, por seus objetivos, metodologia, conteúdos e 

processo de avaliação, deveria se pautar pela valorização da cidadania, das diferenças individuais e 

da amplitude das possibilidades da cultura corporal de movimento (poderíamos excluir movimento). 

 

Tornar-se humano é tornar-se individual, individualidade esta que se concretiza 
no e por meio do corpo, “[....] o mais natural , o mais concreto, o primeiro e o 
mais normal patrimônio que o homem possui” (Rodrigues, 1986, apud DAÓLIO, 
1995). 

 

 Esses movimentos questionadores da Educação Física Escolar fizeram surgir, em 

determinado momento histórico, inquietudes entre os profissionais que se dedicavam às tarefas do 

corpo no seio da escola em suas aulas de Educação Física, em todos os níveis de escolarização. 

Eram, os que se dedicavam a “cuidar do corpo”, considerados biologicistas ou tecnicistas, atributos 

pejorativos e indesejados no seio da comunidade acadêmica. O corpo passara, então, a planos 

secundários e as atividades corporais, ou meramente corporais, deveriam ser banidas desse 

componente curricular sob os mais diversos pretextos, ora sob o crivo da antropologia social, ora 

sobre os olhares da psicologia e filosofia, ou das questões político-sociais em voga. 
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 Estas discussões estão largamente discutidas na produção acadêmica dos últimos vinte anos 

na área da Educação Física e não é nosso objetivo, neste texto, aprofundar tais considerações. 

Pretendemos, com base em resultados de recente pesquisa envolvendo adolescentes de 14 a 18 

anos de idade (CARREIRA FILHO, 2005), discutir o abandono do corpo na Escola e, em especial nas 

aulas do componente curricular Educação Física. 

 

ADOLESCENTE CORPO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Quando o professor João Paulo Subirá Medina (1983) entregou à comunidade acadêmica o 

seu livro, Educação física cuida do corpo, e mente... (neste caso do verbo mentir), em encontro na 

cidade de Piracicaba (São Paulo) na sede da UNIMEP, ao qual tivemos a felicidade de estar 

presentes, vivíamos um dos primeiros momentos da crise da Educação Física Escolar Brasileira. Lá 

se vão longos 22 anos e o corpo de nossos alunos da educação básica ainda se encontra relegado a 

planos secundários em todos os sentidos. As aulas foram minguando, os professores abandonando 

as propostas de reconstrução da disciplina no seio da escola, a preocupação maior com os 

campeonatos colegiais em detrimento dos menos hábeis ou capazes, o sucateamento da educação e 

tantos outros problemas que ainda vivemos em nosso sistema de educação. 

 Recentemente, observamos a retomada das discussões acerca desse componente curricular 

numa tentativa de lhe atribuir novos significados no seio da escola (CORREIA, 2005) e, sem dúvida, 

considerando de forma pertinente as questões da cultura corporal do movimento como eixo das 

discussões e propostas para o projeto pedagógico. 

 Nesse ponto específico é que desejamos dirigir nossos olhares e ponderações. O 

adolescente, sujeito vulnerável a toda espécie de intervenções de uma sociedade caracterizada como 

de consumo, da ausência de valores humanos, da valorização exacerbada da aparência, da agilidade 

das conquistas, da tecnologia a serviço do homem pós-orgânico (SIBILIA, 2002), vai à escola e ainda 

poderá contar com uma ou duas aulas do componente Educação Física. Mas, o corpo desse 

adolescente não vai à escola, pois a sociedade, fortemente submissa a todas as imposições da mídia 

globalizada, tem determinado que esse corpo deve ter características irrefutáveis que são a chave do 

sucesso ou do pertencer a um determinado e desejado grupo social. 

  O corpo do adolescente deve ser magro, ter a musculatura abdominal perfeitamente definida, 

músculos aparentes e fortes, cores do verão e a virilidade indispensável à demonstração da força no 

seio do grupo social. Essas características, diferenciadas em função do gênero, devem ser 

conquistadas e mantidas pelos adolescentes sob pena de serem discriminados e alijados do convívio 

daqueles que apresentam tais corpos modelados, torneados e coloridos. A mulher, segundo 

apontamentos do professor Sabino (2000) que não apresentar nádegas avantajadas é igual a escola 

de samba sem bateria, quando passa ninguém olha. Assim como, o abdômen que não apresentar 

definição e ser, também, magérrimo, não permitirá a inserção de um “piercing” e ser efetivamente 

mostrado como símbolo de conquista social. 
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 A busca do corpo perfeito, agora não restrito aos jovens adultos e aos adultos, fez surgir uma 

série de técnicas e uso de substâncias químicas que, assim como as demais necessidades da 

sociedade ágil e eficiente, são utilizadas pelos adolescentes como forma de conquista dessas 

características corporais sem qualquer discussão quanto às conseqüências ou análises mais 

apuradas dessas atitudes. 

 O adolescente está, ou deveria estar, sob a orientação de professores de Educação Física no 

seio das escolas de ensino médio e poder, com a efetiva colaboração desses profissionais, 

aproximarem-se das discussões a cerca do seu corpo e das inúmeras alternativas da cultura corporal 

do movimento. Dados preocupantes, encontrados recentemente em estudo com adolescentes desse 

nível de ensino, indicam para a imperiosa necessidade de serem consideradas, nos conteúdos da 

disciplina Educação Física no ensino médio, as questões sobre a corporeidade, incluindo a análise 

crítica da mídia e dos novos desejos corporais. 

 O número de jovens que se fazem valer de técnicas ou substâncias químicas com a 

finalidade de modelagem corporal, na ânsia de atender aos ditames da moda, é suficiente para a 

discussão que pretendemos desencadear (Tabela I). Os dados demonstram que apenas 15,64% das 

mulheres e 16,74% dos homens estão satisfeitos com o seu corpo e nada fariam para modificá-lo, os 

demais apresentam algum tipo de insatisfação que merece sua atenção e a adoção de alguma 

alternativa. 

Tabela I – Distribuição do tipo de alteração corporal desejada em função do sexo. 

Alteração desejada Masculino % Feminino % Total % 

Não faria nada 178 15,64 181 16,74 359 16,18 

Reduzir o peso corporal 220 19,33 514 47,55 734 33,08 

Aumentar o peso corporal 95 8,35 82 7,59 177 7,98 

Aumentar a força 181 15,91 47 4,35 228 10,27 

Aumentar a massa muscular 356 31,28 55 5,09 411 18,52 

Melhorar a silhueta 50 4,39 148 13,69 198 8,92 

Outros 40 3,51 44 4,07 84 3,79 

Não declarado 18 1,58 10 0,93 28 1,26 

Total 1138 100,00 1081 100,00 2219 100,00 

  

 Em segundo dado refere-se ao tipo de atitude que estes adolescentes entrevistados tomaram 

no sentido de superar o mal-estar em relação ao seu corpo (Tabela II). 
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Tabela II - Distribuição dos participantes em função do sexo, idade   e uso de técnicas ou substâncias 
químicas com a finalidade de alteração corporal. 
 

   Técnicas ou substâncias químicas utilizadas 

Sexo 
Idade N Técnicas Remédios Anabólicos Estéticos 

Não 
usam 

Usuários 

MASCULINO 
 

14 anos 193 79 7 4 3 114 79 

15 anos 280 124 17 6 6 148 132 

16 anos 303 132 33 15 15 160 143 

17 anos 242 118 18 12 11 114 128 

18 anos 120 56 9 6 3 59 61 

Total 1138 509 84 43 38 595 543 

%  44,73 7,38 3,78 3,34 52,28 47,72 

         

FEMININO 
 

14 anos 233 166 20 5 5 65 168 

15 anos 254 199 38 2 7 54 200 

16 anos 266 209 41 0 10 57 209 

17 anos 227 174 47 2 12 53 174 

18 anos 101 76 18 1 2 25 76 

total 1081 824 164 10 36 254 827 

%  76,23 15,17 0,93 3,33 23,50 76,50 

         

Total 
Geral 

total 2219 1333 248 53 74 849 1370 

%  60,07 11,18 2,39 3,33 38,26 61,74 

 

 Observamos que 61,74 % dos adolescentes que participaram da pesquisa (18,64% da 

população da cidade) adotaram algum tipo de técnica ou substância química que pudesse promover 

a adequação de seus corpos às exigências sociais presentes em seu grupamento. 

 Estas constatações são, em nosso entender, mais do que suficientes para que as questões 

sobre o corpo estejam presentes na escola e que possam ser inseridas em discussões 

interdisciplinares envolvendo, obrigatoriamente, o componente curricular Educação Física. Discutir o 

corpo e sua relação com o exercício, o esporte, a mídia, a sociedade, os modismos e tantos outros 

prismas que podem melhor orientar o adolescente quanto aos cuidados com o corpo, sem que sejam 

supervalorizados os resultados corporais ou meramente centrados em questões biológicas ou de 

rendimento esportivo (discussão que julgamos superada). 

 Parece-nos pertinente que professores do ensino médio tenham ampliada a sua visão sobre a 

amplitude que o componente curricular Educação Física assume na formação dos adolescentes. Faz-

se indispensável que esse componente, assim como os demais, tenha sua especificidade garantida 

no seio da escola e que possa, de fato, prestar sua contribuição na formação integral de nossos 

adolescentes e jovens adultos. Já não basta mais oferecer a prática corporal, quando esta existe, e 

dar às costas para o mundo em que estamos inseridos e no qual devemos intervir por profissão. 

Nossos alunos, quando chegam à idade adulta, reconhecem o quanto falhamos no processo de 

formação e, com razão, somos desvalorizados e substituídos por instrutores ou educadores físicos 

sem uma visão ampliada das possibilidades humanas. Surgem, nessa nossa lacuna ética e 
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profissional, os anabólicos esteróides, as anfetaminas, as lipoaspirações e tantas outras 

possibilidades do mundo “moderno”. 
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