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O CORPO COMO TEMA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: 

UMA ANÁLISE DA REVISTA “PENSAR A PRÁTICA” (1998-2012) 

 

                                                                                               Amanda Furlam Sampaio1 

   

 

RESUMO: Este trabalho realiza um mapeamento e uma avaliação, de caráter 

quantitativo-qualitativo, da produção do conhecimento sobre o tema “corpo”. Utiliza a 

revista “Pensar a Prática” como fonte desta investigação, procedendo, assim, a uma 

análise do seu conteúdo. Identifica quais temáticas predominam ao longo dos anos e 

como elas se distribuem na revista estudada. As análises permitiram caracterizar, 

diacronicamente, a produção do conhecimento em torno do tema, entre os anos de 1998 

e 2012, trazendo à tona, entre outros aspectos, as perspectivas metodológicas mais 

empregadas no seu estudo, as temáticas e/ou problematizações mais usuais, as 

orientações teóricas e os autores mais utilizados que configuraram, e hoje configuram, a 

produção do conhecimento sobre o corpo nos anos analisados. O estudo disponibiliza, 

também, quadros percentuais diversos que possibilitam retratar a distribuição anual, na 

revista, dos artigos sobre a temática, a identificação da autoria, a formação profissional, 

a titulação, a filiação institucional e regional. 

Palavras-chave: Corpo. Periódico. Educação Física.  

 

THE BODY AS A THEME IN THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE: AN 

ANALYSIS IN THE MAGAZINE THINKING PRACTICE (1998-2012) 

ABSTRACT: It performs a quantitative-qualitative mapping and evaluation of the 

production of knowledge on the theme "body". It uses the magazine “Pensar a Prática” 

as the source of this investigation, and thus analyzes its content. It identifies which 

themes predominate over the years and how they are distributed in the journal studied. 

The analyzes allowed to characterize, diachronically, the production of knowledge 
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around the theme between 1998 and 2012, bringing to the fore, in other aspects, more 

methodological perspectives in their study, the most common themes and / or 

problematizations, the orientations theoretical and the most used authors who 

configured and today configure the production of knowledge about the body in the 

analyzed years. It also provides various percentages tables that make it possible to 

portray the annual distribution, in the journal, of the articles on the theme, identification 

of authorship, professional training, titling, institutional and regional affiliation. 

KEYWORDS: Body. Newspaper. Physical Education 

 

EL CUERPO COMO TEMA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

UN ANÁLISIS DE LA REVISTA ‘’PENSAR A PRÁCTICA’’ (1998-2012) 

RESUMEN: Realiza un mapeo y una evaluación, de carácter cuantitativo-cualitativo, 

de la producción del conocimiento sobre el tema "cuerpo". Utiliza la revista “Pensar a 

Práctica” como fuente de esta investigación, procediendo, así, a un análisis de su 

contenido. Identifica cuales temáticas predominan a lo largo de los años y como se 

distribuyen en la revista estudiada. El análisis permitió caracterizar, diacrónicamente, la 

producción del conocimiento en torno al tema, entre los años 1998 y 2012, trayendo a la 

luz, en otros aspectos, perspectivas metodológicas más empleadas en su estudio, las 

temáticas y / o problematizaciones más usuales, las orientaciones teóricas y los autores 

más utilizados que configuraron, y hoy configuran, la producción del conocimiento 

sobre el cuerpo en los años analizados. Presenta, también, cuadros porcentuales diversos 

que posibilitan retratar la distribución anual, en la revista, de los artículos sobre la 

temática, la identificación de autoría, la formación profesional, la titulación, el vínculo 

institucional y regional. 

Palabras clave: Cuerpo. Periódico. Educación física. 
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INTRODUÇÃO  

A prática de mapear e avaliar a produção do conhecimento em determinada área 

é uma característica de campos acadêmicos em consolidação ou já consolidados e se 

apresenta como uma necessidade, considerando que a produção científica se encontra 

em constante reformulação e evolução. O objetivo específico em estudos desse tipo é, 

normalmente, identificar possíveis tendências das investigações em termos de temáticas 

e dos aportes teórico-metodológicos utilizados. Segundo Romanowski e Ens (2006, p. 

39), as pesquisas do tipo “estado da arte” 

 

[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do campo 

teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes 
significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 

disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem 

alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecer as 

contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. 

 

Aqui, o trabalho é voltado especificamente à revista ‘’Pensar a Prática’’, importante 

meio de divulgação científica da Educação Física brasileira. A escolha dessa revista 

como objeto de pesquisa consiste em 5 pontos: 1) ela expressa as mudanças que o 

campo da Educação Física experimentou no período adotado para o estudo, sendo, 

inclusive, artefato cultural importante nas transformações que nele ocorreram; 2)  acesso 

a todos os números publicados da revista, em sua plataforma digital; 3) o lugar que 

ocupa nos estratos do Qualis-periódicos da CAPES 2; 4) o ciclo de vida longevo; 5) 

existe (embora não exclusivamente) artigos da subárea sociocultural/pedagógica. 

Este trabalho realiza um mapeamento e uma avaliação, de caráter quantitativo-

qualitativo, da produção do conhecimento sobre o tema “corpo”. Quando nos referimos 

a essa temática e os diferentes recortes possíveis de serem realizados, estamos 

considerando como objeto de análise somente os artigos que fazem parte da linha 

sociocultural/pedagógica, conforme aponta Carvalho e Manoel (2011, p. 392): 

A subárea sociocultural trata de temas como esporte, práticas corporais e 

atividade física nas perspectivas da sociologia, da antropologia, da história e 

da filosofia. A subárea pedagógica investiga questões relativas à formação de 

professores, ao desenvolvimento curricular, aos métodos de ensino e à 

pedagogia do esporte, além de tratar de aspectos metodológicos, sociais, 
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políticos e filosóficos da educação. As subáreas sociocultural e pedagógica 

definem suas linhas de investigação orientadas pelas ciências sociais e 

humanas. 

 

Observamos que a respeito do tema “corpo” existe apenas os trabalhos de 

Nóbrega et al. (2003), Rosa e Leta (2010, 2011), Carvalho e Linhares (2007), Lüdorf 

(2002), Betti, Ferraz e Dantas (2011), Nascimento (2010), Mendes, (2009); Martileni; 

Mileski, (2012); Sarcado; Silva; Souza, (2013). Esse trabalho é justificado por realizar 

uma análise mais extensa e com um recorte temporal mais longo. 

Entendemos que a produção em periódicos é, em sua maioria, representativa de 

uma produção mais geral, pois mesmo o material publicado em livros, anais, teses e 

dissertações, tende, ao menos em parte, a ser veiculado em periódicos. Além disso, as 

revistas são um meio de comunicação reconhecido por sua credibilidade, certificada 

pela avaliação por pares e por sua atualidade na publicação de temas de interesse para a 

comunicação científica (JOB; MATOS; FERREIRA, 2012). 

 

METODOLOGIA 

No primeiro momento da pesquisa realizamos uma procura no site da revista, 

buscando em cada edição, artigos que continham palavras-chave pré-estabelecidas 

(corpo, corporal, corporeidade e corporalidade); essas palavras deveriam estar presentes 

no título e\ou nos resumos dos artigos. No final dessa primeira busca encontramos 56 

artigos na revista “Pensar a Prática”.  Realizamos alguns critérios de cortes para 

delimitação específica do tema pesquisado, que incluíram: 1) artigos que tratavam o 

“corpo” sob o viés das ciências biomédicas ou biodinâmicas; e 2) produções que 

traziam a palavra “corpo” em outros sentidos, como “corpo docente”, “corpo do texto” e 

“corpo discente”, por exemplo, após esse processo de filtragem encontramos 34 artigos 

que de fato continham todos os elementos necessários para se enquadrar na pesquisa. 

Nesse primeiro momento é realizada uma análise bibliométrica com os artigos já 

selecionados. Segundo Bufrem e Prates (2005, p. 11), “[...] a bibliometria procura um 

perfil dos registros do conhecimento, servindo-se de um método quantificável, já que o 

termo é uma junção do grego biblion, que significa livro, e metrikos, que significa 
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mensuração”. Dessa forma, utilizamos a bibliometria para produzir registros 

quantificáveis de análise sobre o tema ‘corpo’ presente na revista.  

Para melhor organização dos dados coletados, utilizamos uma tabela descritiva 

contendo os seguintes dados: título do artigo; autor(es); resumo do artigo; tema central; 

ano/vol./n.; instituição e região a qual o(s) autor(es) está vinculado(a); titulação do(s) 

autor(es); tipologia do artigo e quantidade de autores. Com esses dados construímos 

quadros e gráficos percentuais que possibilitam retratar e visualizar como a revista 

publicou a temática entre os anos de 1998 a 2012. Estabelecemos esse recorte temporal, 

pois a revista inicia seu ciclo de vida em 1998, e é a partir de 2013, que começamos o 

nosso projeto.  

No segundo momento, já com os artigos definidos, realizamos uma análise de 

conteúdo (BARDIN, 2009). Essa segunda etapa da pesquisa pautou-se em uma análise 

qualitativa, na qual é possível identificar a caracterização da produção do conhecimento 

em torno do tema, ao adotarmos como estratégia a análise de aspectos como: as 

perspectivas metodológicas mais empregadas no estudo sobre o ‘corpo’; as temáticas 

e/ou problematizações mais usuais a seu respeito; as orientações teóricas ou os autores 

mais utilizados que configuraram e hoje configuram as pesquisas científicas sobre ele. 

Nesse sentido, a organização deste trabalho ocorreu em dois momentos: um 

primeiro, que consiste em uma coleta e identificação dos dados; e um segundo, de 

análise e interpretação desses mesmos dados já coletados. 

 

A REVISTA 

A revista “Pensar a Prática” é editada sob a responsabilidade institucional da 

Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. O periódico 

figura como estrato “B2” no sistema webqualis na área da Educação Física. 

Foi lançada, em junho de 1998, com a proposta de novas edições a cada seis 

meses. Porém, devido a alguns problemas, principalmente financeiros, entre os anos de 

1999 a 2003, sua periodicidade foi anual. A partir de 2004, a revista recupera seu 

projeto original, voltando a disponibilizar semestralmente suas publicações. No ano de 

2008, sua periodicidade passa a ser quadrimestral e, a partir de 2012, trimestral. Em 
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2009, a revista passa a ser publicada apenas em formato eletrônico e é caracterizada 

como um dos principais meios de difusão científica na área da Educação Física e 

Ciências do Esporte3. 

 

RESULTADOS 

Alguns dados quantitativos 

Durante o recorte temporal adotado nesta pesquisa, não localizamos uma 

regularidade na publicação de artigos relacionados ao corpo. Apesar disso, destacamos 

os anos de 2005, 2008 e 2012 como aqueles em que encontramos os maiores números 

de publicações, com: 7, 6 e 6 artigos, respectivamente. Vale destacar, que no ano de 

2005, a edição N°8 v. 2 da revista foi sobre o tema “Educação Física, Corpo e Cultura”, 

favorecendo, assim, o maior número de artigos sobre o corpo encontrados nesse ano. 

Por outro lado, destacamos que não encontramos, nos anos de 1998, 2000, 2001, 2002 e 

2011, nenhum artigo relativo à temática abordada. Ao todo foram localizados 34 artigos 

que discutem o tema4. 

No quadro abaixo podemos identificar a quantidade de artigos publicados por 

ano. Esses 34 artigos encontrados representam um percentual de 8,9% da produção total 

da revista no período estudado (383 artigos). 

ANO 
ARTIGOS 

TOTAIS 

ARTIGOS SOBRE 

CORPO 

N % 

1998 15 0 0,0% 

1999 15 1 6,7% 

2000 15 0 0,0% 

2001 14 0 0,0% 

2002 8 0 0,0% 

                                                             
3 Essas informações foram encontradas em sua página eletrônica, na seção foco, escopo e histórico da 

revista, disponível em: https://revistas.ufg.emnuvens.com.br/fef/about/editorialPolicies#focusAndScope. 
4 Encontramos ainda, 01 artigo que se encontra inacessível através da plataforma online da revista, 

portanto não foi quantificado na pesquisa. 

https://revistas.ufg.emnuvens.com.br/fef/about/editorialPolicies#focusAndScope
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2003 11 1 9,1% 

2004 17 3 17,6% 

2005 17 7 41,2% 

2006 21 1 4,8% 

2007 22 5 22,7% 

2008 33 6 18,2% 

2009 39 2 5,1% 

2010 42 2 4,8% 

2011 46 0 0,0% 

2012 68 6 8,8% 

TOTAL 383 34 8,9% 

Tabela 1 - Relação entre a produção geral da revista por ano e os artigos sobre Corpo 

Quanto à tipologia dos artigos, podemos perceber que a maioria deles (25 

artigos) são de cunho original, outros 6 artigos são ensaios e os demais estão 

caracterizados em seção livre e artigos de revisão. No gráfico abaixo, é possível 

visualizar o percentual que esses números representam.  

 
Gráfico 1 - Distribuição dos artigos selecionados por Tipologia 

 

 

Outro dado quantificado na pesquisa representa o número de autores referente 

aos artigos selecionados. Esses artigos se dividem em autoria individual (16), coautorias 
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(15) e artigos com 3 autores (5). Ao todo, foram encontrados 61 autores responsáveis 

pelos artigos, dentre os quais, 23 autores são homens e 38 são mulheres.  

 

Gráfico 2 - Quantidade de autores por artigo. 

 

Em relação à formação profissional dos autores, foram encontradas dificuldades 

no momento de caracterizá-los, pois grande parte deles (28 autores) não especificaram 

sua formação profissional nos artigos. Ainda não é claro o que representa essa omissão 

de informações em algumas publicações, pois elas podem significar, possivelmente, 

dificuldades na editoração da revista ou até mesmo divergências nos parâmetros que 

regularizam a publicação dos artigos. Job (2015, p. 189) aponta que, uma possível saída 

para resolver problemas desse tipo na editoração da revista, pode acontecer com a 

profissionalização da equipe editorial. Em suas palavras:  

Boa parte dos editores de revistas não exerce somente essa atividade, pois são 

professores nas instituições acadêmicas que abriga a revista. Além do mais, 
não é uma profissão no Brasil, não existindo, portanto, uma remuneração, o 

que faz com que os editores tenham de desempenhar suas funções em meio a 

todas as outras atividades, entre as quais a de professor, pesquisador ativo, 

avaliador e revisor de outras revistas.  

 

Apesar dessa dificuldade, nos artigos em que essa informação foi encontrada, é 

possível perceber que a maior parte dos autores é mestres (12), seguida por doutores 

(11), graduandos (5), graduados (4) e especialistas (1). Ao todo, foram encontrados 33 

autores que especificaram sua formação profissional nos artigos.  

100%

49%

26% 24%

61 30 15 14
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O gráfico abaixo é uma representação em percentuais dos números apresentados 

nos parágrafos acima. 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos autores por titulação. 

 

 

Referente à distribuição regional das instituições às quais os autores estão 

vinculados, foi possível identificar que a Região Sul aparece com maior número de 

publicações, seguida pela Região Sudeste. Isso pode ser um reflexo de como o sistema 

de pós-graduação está distribuído no Brasil, onde o maior número de publicação está 

localizado nas instituições da Região Sudeste e Sul do Brasil. Almeida, Gomes e Bracht 

(2013, p. 33) destacam que é preciso refletir sobre o assunto, ao apontarem que “[...] as 

políticas públicas da pós-graduação, historicamente, privilegiaram a expansão 

quantitativa a partir de centros econômicos mais desenvolvidos, sem se preocuparem 

com a distribuição regional, [...]”. 

Percebemos, ainda, um número significativo de autores vinculados à Região 

Centro-Oeste Brasileira (12 autores); esse dado pode ser explicado, possivelmente, pela 

presença da revista “Pensar a Prática” nessa região.  
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     Gráfico 4 - Distribuição regional das instituições que os autores estão vinculados. 

 

 

Ainda em relação à distribuição institucional, podemos perceber na tabela 

seguinte o vínculo institucional desses autores. Como relatado nos parágrafos acima, a 

Região Sul foi a que contou com o maior número de artigos. Nessa região, o estado que 

teve o maior número de ocorrências foi Santa Catarina (15 autores), seguida pelo Rio 

Grande do Sul (5 autores) e Paraná (3 autores). 

Na Região Sudeste, o estado que obteve o maior número de autores foi São 

Paulo (6 autores), seguido por Minas Gerais (5 autores); os estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo aparecem com a mesma quantidade de autores (2 autores cada).  

Quanto à Região Centro-Oeste, o estado que aparece com o maior número de 

autores é Goiás (8 autores); nessa região ainda encontramos autores no Distrito federal 

(3 autores) e no estado de Mato Grosso encontramos apenas 1 autor.  

Encontramos, ainda, autores nas instituições pertencentes à Região Nordeste do 

Brasil, sendo que o estado do Rio Grande do Norte aparece com o maior número de 

ocorrências (6 autores). Em seguida, encontramos Paraíba (3 autores) e Maranhão (1 

autor). Vale destacar também, que encontramos um autor ligado a uma instituição 

internacional; esse autor está vinculado à Universidade de Hannover, na Alemanha. 

INSTITUIÇÕES ESTADO REGIÃO NÚMERO DE 

AUTORES POR 
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INSTITUIÇÃO 

UFG GO Centro-Oeste 7 

UNB DF Centro-Oeste 3 

Secretaria Estadual de Educação 

de Goiânia 

GO Centro-Oeste 1 

UFMT MT Centro-Oeste 1 

UFRN RN Nordeste 5 

UNIPE PB Nordeste 2 

UnP RN Nordeste 1 

UEPB PB Nordeste 1 

UFMA MA Nordeste 1 

UFES ES Sudeste 2 

UNICAMP SP Sudeste 6 

UFMG MG Sudeste 3 

UFRJ RJ Sudeste 1 

UFV MG Sudeste 2 

FAETEC RJ Sudeste 1 

UFSC SC Sul 13 

UFPR PR Sul 3 

FEEVALE RS Sul 1 

ULBRA RS Sul 1 

UNIJUI RS Sul 1 

UFRGS RS Sul 2 

UNIVALI SC Sul 2 

Universidade de Hannover - - 1 

           Tabela 2 – Distribuição total dos autores referentes a sua instituição. 

Desse modo, esses indicadores bibliométricos apresentados acima, nos 

permitiram identificar e mapear o modo como estão distribuídas as produções 

encontradas acerca da temática “corpo” na revista “Pensar a Prática”, nos últimos 14 

anos de publicações.  
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SOBRE O TEMA CORPO NA REVISTA    

A partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2009), foi possível identificar como o 

campo escreveu seu discurso acerca do corpo ao longo dos anos analisados. Com a 

leitura integral dos artigos criamos eixos de análises a fim de agrupar a diversidade de 

resultados encontrados. Vale destacar, que esta forma de proceder sobre as análises dos 

textos, os agrupando por eixos temáticos, é didática, pois é preciso reconhecer que 

muitos desses eixos podem se atravessar.  

 

CATEGORIAS PRINCIPAIS NÚMERO DE ARTIGOS 

Corpo e tecnologias 7 

Culto ao corpo 12 

Corpo e ambientes educacionais 5 

Discursos sobre o corpo feminino 5 

Outros5 5 

Tabela 3: Eixos temáticos 

 

Os 7 artigos da categoria “Corpo e tecnologias” discutem novas possibilidades 

que são agregadas ao corpo, ao longo da história, o corpo vem sendo alvo de inúmeras 

investigações, deixando de ser um território desconhecido e passando a ser redescoberto 

e reinventado. Nessa relação de novas redescobertas, a tecnologia é entendida como 

nova possibilidade a esse corpo. Ela pode ajudar a ampliar o entendimento de corpo no 

esporte, através das oportunidades que os recursos televisivos oferecem, e permitir uma 

nova compreensão, que não seja apenas pela sua prática. A partir desse recurso ainda, é 

possível identificar e problematizar a construção do corpo desses praticantes.  

                                                             
5Os artigos presentes nessa categoria não aproximam suas problematizações com os demais artigos.  
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Outra possibilidade apresentada, é a relação que a dança estabelece com a 

tecnologia, como é o exemplo do grupo de dança “Cena 11”, o qual usa a tecnologia 

como extensão do próprio corpo em suas apresentações, ampliando, dessa forma, as 

potências dos corpos dançantes. Diante das transformações sofridas no corpo, ele sai de 

si mesmo, adquire novos tempos, novas velocidades, formas e presenças (ARTIGO 3). 

Na categoria “Culto ao Corpo”, encontramos 12 artigos que identificam a 

existência de um culto ao corpo jovem e belo, percebemos, em diferentes espaços, a 

valorização desse corpo, idealizado por muitos e alcançado por poucos. Na busca pelo 

corpo perfeito, surgem vários espaços onde determinadas praticas são negadas e 

permitidas a ele, como: academias de ginástica e musculação; clínicas de tratamento 

estético e consultórios de cirurgias plásticas. Uma crítica aos processos educativos do 

corpo ocorre porque uma das maneiras mais efetivas de discipliná-lo é estabelecendo 

um determinando modelo de beleza, que pode ser modificado dependendo dos 

interesses da sociedade. Nesse caso o corpo pode ser entendido como mercadoria, 

possuindo seu valor determinado pelo modo de produção capitalista.  

Dessa forma, o conceito de indústria cultural6 de Adorno e Horkheimer é 

utilizado para entender o corpo na chamada cultura de massa. Em uma sociedade que 

ocasiona um excesso de informação, o corpo é tratado como mercadoria, a qual é apenas 

consumida. Esse corpo-mercadoria pode ser refletido no universo das práticas corporais, 

como exemplo, na dança, onde sua dimensão estética, suas criações, seus significados 

são deixados de lado, na medida em que ela é apenas consumida e não ressignificada. 

O corpo é o primeiro lugar que se manifesta e expressa a idade que possuímos, e 

quem sofre com esse culto ao corpo jovem é o corpo velho. Dessa forma, aparecem os 

esforços a que esse corpo é submetido, na tentativa de rejuvenescê-lo. O corpo é uma 

construção social que só pode ser entendido no interior da cultura que o produziu. 

Através da cultura, o mesmo corpo que torna todos os seres humanos pertencentes à 

mesma espécie, também os torna diferentes pela cultura na qual está inserido. O corpo 

velho aparece como o elo fraco de uma sociedade eternamente jovem, se contrapondo 

ao ideal de corpo presente na sociedade ocidental capitalista (ARTIGO 11). 

                                                             
6Para saber mais deste conceito, consulte o livro “Dialética do esclarecimento”. 
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Também está presente nessa categoria, um discurso de naturalização da dor, pois 

nessa busca pelo corpo jovem, a dor aparece como forma de legitimar o trabalho 

realizado no corpo e como preço a ser pago para mantê-lo belo. Alexandre Vaz aparece 

como o autor mais utilizado na construção do discurso de naturalização da dor e do 

sofrimento corporal como legitimadores dos resultados, “[...] a dor passa a ser entendida 

como uma expressão da corporeidade, passa a representar um obstáculo a ser suportado, 

superado, ou, inclusive, tornado fonte de prazer”. (ARTIGO 13). 

 “Corpo e Ambientes Educacionais” é outra categoria, criada com 5 artigos que 

discutem como o corpo é entendido e problematizado, em diferentes ambientes 

educacionais. No que diz respeito às escolas, percebe-se uma educação do corpo que é 

mistificada através da cultura escolar, na qual o conhecimento produzido, 

principalmente, nas aulas de Educação Física, restringe as habilidades acerca do corpo a 

meras repetições.  

Contudo, em ambientes universitários, a forma de lidar com o corpo ocorre de 

diferentes maneiras. O corpo pode ser entendido como um objeto que é utilizado para 

atingir determinado fim, por exemplo, o rendimento (corpo instrumento\corpo 

performance); em outra perspectiva, o corpo é entendido como objeto de 

experimentação, de descobertas, de diferentes práticas; sendo possível, através dessas 

experimentações, ampliar sua própria visão de corpo (corpo subjetivo\corpo 

experimento).  

Na categoria “Discursos Sobre o Corpo Feminino”, enquadrou-se 5 artigos que 

discutem como o corpo feminino tem sido tratado em diferentes ambientes sociais. 

Apresentam como são atribuídos valores e características que marcam esse corpo, como 

por exemplo: a feminilidade, a natureza da maternidade, a passividade, entre outros 

aspectos. Dessa forma, nota-se como a diferença de gênero começa a ser construída nas 

aulas de Educação Física, ainda é possível perceber um comportamento mais recatado 

das meninas nas aulas, pois desde cedo são atribuídos papéis diferentes ao corpo 

feminino e masculino. 

Apresentam também, como algumas revistas do século XX, sustentavam em 

suas páginas um discurso de educação do corpo feminino baseado no pensamento 

médico higienista da época. Para ser bela, a mulher deveria apresentar não apenas um 
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corpo considerado saudável, mas, também, um espírito saudável. Dessa forma, a beleza 

não se limitava apenas à aparência corporal, pois a mulher deveria viver segundo os 

padrões médicos e religiosos da época. 

Por fim, estão os artigos presentes no eixo “Outros”, apesar de abordarem o 

corpo do ponto de vista das ciências humanas e sociais, não se enquadravam nas 

categorias criadas nesse estudo. 

 

ORIENTAÇÕES TEÓRICAS E METODOLOGIAS  

Quanto às orientações teóricas presente nos artigos, verificamos uma grande 

pluralidade de autores utilizados como base na construção do conhecimento, 

relacionado à temática “corpo” nessa revista. Podemos citar os autores que mais 

aparecem nos artigos e seus conceitos utilizados: David Le Breton – discussões sobre a 

sociologia do corpo, apropriação do conceito de corpo e corporeidade; Maurice 

Merleau-Ponty - debates sobre fenomenologia e corporeidade, conceito de anestesia; 

Theodor Adorno e Max Horkheimer - discussões sobre a indústria cultural; Silvana 

Goellner - relação entre corpo e cultura, reflexões sobre gênero e esporte, discussão 

sobre a imagem feminina; Alexandre Fernandez Vaz e Ana Márcia Silva - reflexões 

sobre a educação do corpo; Terezinha Petrucia de Nóbrega e Tibúrcio L. K. - 

considerações sobre o corpo e sua relação com o conhecimento, entre outros autores. 

Verificamos, também, que 15 artigos se caracterizam como estudos de campo 

utilizando observações, entrevistas abertas e semiestruturadas. Outros 19 artigos, se 

caracterizaram como estudos teóricos, sendo 12 de natureza teórico-conceitual e 7 

artigos de revisão bibliográfica e/ou revisão de literatura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa favoreceu a compreensão do conhecimento acerca da temática 

“corpo” na revista “Pensar a Prática”, entre os anos 1998 a 2012. Essas análises 

permitiram identificar: quais são os autores mais utilizados como referencial teórico 

para problematizar a temática; quais as instituições e regiões onde as discussões sobre a 
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temática estão mais concentradas; em qual ano o debate esteve mais presente; entre 

outros aspectos.  

Notamos que existe uma concentração regional nos artigos encontrados da 

revista, fato que vai ao encontro de outros trabalhos realizados na área, como é o 

exemplo de Sarcado et al (2013), ao analisarem a “Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte” e a “Revista Movimento”. Os autores identificaram predominância de artigos 

vinculados à temática “corpo” na região Sudeste e Sul do Brasil. Apesar do recorte 

temporal da pesquisa delas ser outro (1990-2010), esses dados demonstram uma 

necessidade de ampliar a visibilidade e os sistemas de pós-graduação nas demais 

regiões. 

Realizamos, também, uma análise qualitativa dos dados coletados. Os artigos 

encontrados nesta pesquisa foram divididos em categorias de análises, quais sejam: 

Corpo e tecnologias (7 artigos), Culto ao Corpo (12 artigos), Corpo e Ambientes 

Escolares (5 artigos), Discursos Sobre o Corpo Feminino (5 artigos) e Outros (5 

artigos).  

 Considerando esses 05 eixos sobre o corpo, podemos concluir que, em termos 

teóricos e/ou conceituais, estamos diante, nos 34 artigos, de uma pluralidade discursiva 

e, consequentemente, política, que reúne autores e/ou perspectivas muito diferentes. 

Essa pluralidade se manifesta em um ecletismo no uso das tradições teóricas, sendo 

dessa forma difícil afirmar predomínio de alguma perspectiva. Isso evidencia a 

pluralidade que se instalou no campo da Educação Física nos últimos anos.  

 

Essa pluralidade teórica que se instalou na Educação Física nos últimos acaba 

refletindo na sua própria intervenção pedagógica, pois o campo cientifico acaba se 

tornando um lugar de disputa teórica, que muitas vezes resulta em uma falta de 

consenso que se manifesta na pratica pedagógica do professor.  
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