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O corpo como tema da produção do conhecimento: uma análise na 

revista Motus Corporis (1993-2003) 
 

RESUMO:  

Este texto origina-se de uma pesquisa que faz parte de um projeto interinstitucional 

mais amplo intitulado “O corpo como tema da produção do conhecimento: uma análise 

em periódicos da Educação Física brasileira”, envolvendo três Universidades Federais 

do Brasil (Sergipe - UFS, Espírito Santo - UFES e Santa Catarina - UFSC) com o 

intuito de mapear as produções veiculadas, sobre o tema corpo, em nove periódicos 

nacionais da área da Educação Física. Trata-se de uma pesquisa bibliométrica de 

natureza quali-quantitativa, com características de um estudo descritivo cujo objetivo 

foi realizar um mapeamento e uma avaliação, da produção do conhecimento, no campo 

da Educação Física, no que concerne ao tema “corpo”, com foco na Revista Motus 

Corporis. Sendo assim, foi possível a caracterização da produção do conhecimento em 

torno do tema, entre 1993 e 2003, ao adotarmos como estratégia de análise aspectos 

como: perspectivas metodológicas mais empregadas no estudo sobre o corpo, 

problematizações mais usuais a seu respeito, orientações teóricas ou os autores mais 

utilizados que configuraram e hoje configuram as pesquisas sobre o corpo etc. 

 

PALAVRAS CHAVE: Corpo; Corporeidade; Bibliometria; Epistemologia; Educação 

Física. 

 

 

THE BODY AS THEME OF KNOWLEDGE PRODUCTION: AN ANALYSIS 

OF MOTUS CORPORIS MAGAZINE (1993-2003) 

 

ABSTRACT: 

This text comes from a research that make part of a broader inter-institutional project 

entitled "The body as theme of knowledge production: an analysis in Brazilian Physical 

Education periodics", involving three Brazilian federal Universities (Sergipe - UFS, 

Espirito Santo - UFES and Santa Catarina - UFSC) in order to map the map productions 

about the body theme in nine national periodics in the Physical Education area. It is a 

bibliometry qualitative and quantitative research, with characteristics of a descriptive 



 

 

 

 

 

study whose objective was to map and evaluate the knowledge production in the 

Physical Education area, regarding the theme "body", focused in the Motus Corporis 

magazine. So, it was possible to characterize the knowledge production on the theme, 

between 1993 and 2003, to adopt as aspects analysis strategy as methodological 

perspectives more employed in the study of the body, the more usual problematizations 

about the body, theoretical orientations or authors more used who configured and today 

constitute researches on the body etc. 

 

KEY WORDS: Body; Corporeity; Bibliometry; Epistemology; Physical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prática de mapear a produção do conhecimento em determinada área é uma 

característica de campos acadêmicos em consolidação ou já consolidados, uma vez que 

se apresenta como uma necessidade para pensar ou nortear seu próprio 

desenvolvimento. Nesse sentido, a bibliometria como “[...] técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 

científico [...]” (ARAÚJO, 2006, p. 12) é uma importante ferramenta para análise e 

mensuração de estudos quantitativos da produção científica em fontes de informação. 

Para Cardoso et al. (2005), a bibliometria é um dos métodos para mapear e 

conhecer trabalhos acadêmicos com o intento de avaliar a produção científica e 

incentivar a reflexão desses trabalhos e da área em questão. Nessa mesma linha, 

Pulgarín, Carapeto e Cobros (2004) consideram que o estudo bibliométrico é um 

importante aporte do conhecimento ao permitir a obtenção de dados acerca da evolução 

de uma determinada área científica, além de conhecer sua qualidade e obter elementos 

para possíveis intervenções ou interpretações.  

Assim, considerando o aumento significativo que a produção do conhecimento 

científico vem obtendo, a bibliometria ganha espaço ao ser utilizada como meio de 

avaliação no campo acadêmico da Educação Física. Entretanto, por compreendermos a 

necessidade de um estudo da produção científica que não fosse pautado apenas por um 

caráter quantitativo, a fim de apresentarmos resultados mais aprofundados acerca da 

temática em questão, optamos também pelo desenvolvimento de um trabalho 

qualitativo. Assim, vamos em concordância ao exposto por Araújo (2006, p. 24), 

quando este diz que “[...] outro grupo de pesquisadores [WHITE; WELLMAN; 

NAZER, 2004; TRZESNIAK, 1998] passou a questionar a validade de estudos 

exclusivamente quantitativos, colocando em questão a existência da bibliometria [...] 

como disciplina científica [...]”. Com isso, “[...] ela deveria passar a ser uma técnica de 

suporte a ser somada a outras na realização de estudos concretos”.  

Nesse sentido, no bojo do esforço de pensar o que vem sendo produzido na área, 

podemos perceber que desde os anos de 1980, existem estudos que avaliam a produção 

do conhecimento no campo da Educação Física (BRACHT, 1999a), demonstrando 
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assim a preocupação em mensurar a produção do campo a partir de alguns termos 

específicos relacionados a alguns temas.  Tal exercício pôde ser observado em alguns 

trabalhos que utilizaram como fonte de suas informações os principais periódicos da 

área (Antunes et al. (2005); Kirk (2010); Rosa e Leta (2010); Betti, Ferraz e Dantas 

(2011); Bracht et al. (2011, 2012)). Desse modo, ao oferecer um panorama sobre 

determinado assunto, utilizando como método a bibliometria, espera-se “[...] esclarecer 

implicações semânticas, apoiar pesquisadores no desenvolvimento de novas atividades 

científicas e também proporcionar um elenco de possibilidades de aplicação de 

instrumentos na mensuração da informação” (BUFREM; PRATES, 2005, p. 10). 

Destarte, este texto origina-se de uma pesquisa que faz parte de um projeto 

interinstitucional mais amplo intitulado “O corpo como tema da produção do 

conhecimento: uma análise em periódicos da Educação Física brasileira”, envolvendo 

três Universidades Federais do Brasil (Sergipe - UFS, Espírito Santo - UFES e Santa 

Catarina - UFSC) com o intuito de mapear as produções veiculadas em nove periódicos 

nacionais
1
 da área que tenham relação com a temática “corpo” buscando oferecer uma 

avaliação do conhecimento produzido sobre o tema nas últimas décadas, no campo da 

Educação Física. No caso específico deste, a análise teve como fonte a Revista Motus 

Corporis/UGF, apresentando assim um fragmento desta pesquisa maior. Para sermos 

mais precisos, consideramos a produção científica sobre o corpo situada no âmbito 

daquilo que Betti et al. (2004) e Carvalho e Manoel (2011) chamaram de subárea 

sóciocultural/pedagógica. De acordo com a explicação de 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, 

políticos e filosóficos da educação. As subáreas sociocultural e pedagógica 

definem suas linhas de investigação orientadas pelas ciências sociais e 

humanas. 

 

Dessa forma, em função do critério de corte por nós estabelecido, o objeto desta 

pesquisa constitui-se apenas de artigos de pesquisadores que ao longo dos anos vem 

                                                 
1
 Revista Brasileira de Ciências do Esporte (CBCE), Revista Movimento (UFRGS), Revista da Educação 

Física da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Revista Pensar a Prática (UFG), Revista 

Motrivivência (UFSC), Revista Motriz (UNESP), Revista Brasileira de Ciência e Movimento (UCB), 

Revista Motus Corporis (UGF), Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (USP). 
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estudando e publicando em periódicos acadêmico-científicos da Educação Física, 

abordando a temática corpo sob o viés das Ciências Humanas, eliminando assim, 

estudos vinculados ao campo das Ciências Biológicas e da Saúde
2
. Desta maneira, 

torna-se mais fácil enxergarmos a importância do viés metodológico ora adotado neste 

estudo, pois, ao mapear a produção do conhecimento no campo da Educação Física 

brasileira este permite que, entre outras coisas, obtenhamos uma melhor 

contextualização acerca das problemáticas e desafios que vem sendo discutidos na área. 

Por conseguinte, ao voltarmos nossa atenção à produção do conhecimento 

relacionada ao “corpo”, observamos na área da Educação Física uma escassez de 

pesquisas a respeito dessa temática. Identificamos a esse respeito, apenas, os trabalhos 

de Mendes (2009), Martineli e Mileski (2012), Sacardo et al. (2012), Silva e Porpino 

(2013), Baptista et al. (2013), Vilarinho Neto et al. (2014), Alencar (2014), Wenetz, 

Werle e Araújo (2014), Lüdorf et al. (2014) e Viana e Farias (2014). Pelo quadro 

diagnosticado, carecemos, assim, de uma análise mais extensa (com um recorte 

temporal mais longo) e que assuma um conjunto mais amplo de periódicos como fonte. 

Desse modo, pretende-se com esse estudo contribuir para diminuição dessa lacuna na 

área da Educação Física.  

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliométrica de natureza quali-quantitativa, com 

características de um estudo descritivo cujo objetivo foi realizar um mapeamento e uma 

avaliação, da produção do conhecimento, no campo da Educação Física, no que 

concerne ao tema “corpo”, com foco na Revista Motus Corporis. 

Desse modo, considerando os artigos publicados apenas na Revista supracitada 

que apresentam a temática “corpo” dentro da perspectiva aqui almejada, a presente 

pesquisa desenvolveu-se em duas etapas: 1) levantamento e organização dos dados; 2) 

análise e interpretação dos dados. Na primeira etapa, descrevemos os procedimentos 

metodológicos adotados para obtenção dos dados que compõem esta amostra, para, em 

                                                 
2
 O fato de estudos vinculados ao campo da Saúde não terem sido incluídos neste projeto, não significa 

que estes não possam apresentar discussões sobre o corpo por intermédio das humanidades, e sendo 

assim, não possam ser incluídos nas análises. Tal fato expressa apenas que, entre os artigos selecionados, 

não foram encontradas problematizações em relação à perspectiva trabalhada sobre a temática segundo o 

campo das Ciências da Saúde.  
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seguida, na segunda etapa, apresentarmos as principais características bibliométricas 

identificadas nos trabalhos analisados, além de uma análise e interpretação mais 

qualitativa da produção sobre a temática. Nesta, utilizamos como princípio 

metodológico o trabalho com os artigos da revista a partir dos aspectos de estudo nos 

quais os artigos foram catalogados nos fichamentos, analisando, assim, os textos em 

função de suas principais problematizações acerca da temática “corpo”, além das 

principais metodologias e orientações teóricas utilizadas para o desenvolvimento desses 

textos, e por fim, as principais conclusões apresentadas nos artigos. Para tanto, 

trabalhamos com o que estamos chamando de “núcleos comuns”, que consiste em uma 

análise que considera as principais discussões presentes em um conjunto de textos 

analisados, por enxergarmos nessa forma uma possibilidade de conversação entre os 

textos. 

O levantamento de dados foi realizado através das edições impressas da revista, 

visto que esta não se encontra disponível por meio eletrônico. Assim, para a análise e 

interpretação dos dados, partindo da primeira edição da revista, de 1993, até a última 

publicação feita em 2003, iniciamos a primeira etapa da investigação através de um 

mapeamento por meio de leitura dos títulos e resumos, a fim de realizar uma triagem 

dos artigos. Escolhemos, para tanto, os seguintes descritores: corpo, corporeidade, 

corporalidade e corporal. Assim, foram identificados um total de 18 artigos, que após 

segundo processo de filtragem, através de leitura integral e análise dos textos, foram 

eliminados 4 artigos por não se enquadrarem na temática pretendida na pesquisa, isso 

porque, dentre o foco desses artigos, um buscava compreender o brincar e suas relações 

com o movimento humano e os outros três abordavam questões de saúde em relação à 

educação física e também as práticas corporais de idosos. Dessa maneira, os referidos 

artigos foram descartados ao levarmos em consideração que estes não apresentavam em 

suas problematizações qualquer discussão acerca da temática “corpo” voltada à 

perspectiva trabalhada nesta pesquisa, reduzindo-se então aos 14 artigos que compõem 

o presente trabalho. 

Com a amostra definida, prosseguimos com o processo de 

catalogação/categorização dos dados para melhor organização, utilizando uma tabela 

descritiva, desenvolvida pelo grupo de pesquisa e confeccionada no software Excel da 

Microsoft, contendo os seguintes dados: Título do artigo; Autor(es); Gênero do(s) 
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autor(es); Número de Autores; Resumo do artigo; Tema Central; Ano/Vol./N. do 

periódico em que foi localizado o artigo; Instituição e Região a qual o(s) autor(es) está 

vinculada; Tipologia do Artigo; Titulação do(s) Autor(es); Termos Encontrados. Os 

dados foram preenchidos de acordo com as informações fornecidas pelos próprios 

artigos, o que permitiu que obtivéssemos um panorama bibliométrico da distribuição da 

produção acerca da temática. Ademais, também foram construídos fichamentos que 

permitiram direcionar, de forma resumida, os aspectos mais importantes identificados 

nos artigos no que se refere à discussão sobre o corpo.  

Sendo assim, foi possível a caracterização da produção do conhecimento em torno 

do tema, entre 1993 e 2003, ao adotarmos como estratégia de análise aspectos como: 

perspectivas metodológicas mais empregadas no estudo sobre o corpo, 

problematizações mais usuais a seu respeito, orientações teóricas ou os autores mais 

utilizados que configuraram e hoje configuram as pesquisas sobre o corpo etc.  

Dessa forma, além de aspectos qualitativos, também oferecemos uma análise que 

considera dados mais quantitativos ou, então, alguns indicadores bibliométricos dessa 

produção (JOB, 2006; ARAÚJO, 2006). Assim, com base nos dados organizados em 

forma de tabela, disponibilizamos quadros percentuais e gráficos diversos que 

possibilitam retratar a distribuição anual, na revista, dos artigos sobre a temática, a 

identificação da autoria, a titulação, a filiação institucional e regional.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização e análise da Revista 

  

Lançada em 1993 pela Universidade Gama Filho, a Revista Motus Corporis tinha 

o propósito de viabilizar e ampliar o debate acadêmico em torno de questões 

fundamentais de interesse para a pesquisa em Educação Física no Brasil e no mundo. É 

importante destacar que a revista passou por várias mudanças durante seu período de 

vigência, passando por reformulação de seu Conselho Editorial até mudanças em seu 

projeto gráfico, conforme é explanado pelos editores:  

Ao longo de sua existência passou por três etapas, embora sem limites 

definidos. Na primeira, era um órgão de divulgação do Programa de Pós-

graduação em Educação Física da UGF e que inicialmente objetivava 

divulgar a produção acadêmica de docentes e discentes vinculados ao 

programa. Na segunda, ganhou novo formato e começou a contar com a 

participação de profissionais e pesquisadores tanto da UGF, como de outras 
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instituições. Na terceira etapa tornou-se uma revista da comunidade de 

educação física e ciências dos esportes, aberta, entretanto, à contribuição 

crescente de pesquisadores de outras áreas das ciências humanas e sociais, do 

país e do estrangeiro (EDITORIAL, 2002, v. 9, n. 1).  

 

A partir do ano de lançamento, a revista inicia suas atividades com publicações 

semestrais, porém com um baixo número de artigos, pois as primeiras edições 

apresentavam uma predominância de resumos de dissertações de Mestrado e Doutorado. 

Somente no ano 2000, a partir da edição v. 7 n. 1, a revista sofre uma reformulação em 

seu formato passando a publicar um número maior de artigos, onde podemos observar 

uma espécie de padrão de 8 artigos por edição, que prosseguiu até o último volume 

publicado (v. 10 n. 2). Além dos artigos, estava presente em quase todas as edições as 

normas para publicação na revista, que podiam ser encontradas ao final da mesma; e os 

Editoriais que apresentavam um breve panorama dos assuntos abordados em edições 

anteriores, para em seguida expor ao leitor, de forma resumida, os assuntos que seriam 

abordados na respectiva edição da revista.  

Na análise referente ao período de 10 anos em que a revista foi veiculada, partindo 

do início de suas publicações (no ano de 1993) até o ano de 1996, verificamos na revista 

a ausência de quaisquer publicações referentes à temática a partir da perspectiva 

objetivada nessa pesquisa. Somente quatro anos depois, na edição v. 4, n. 2, de 1997, 

encontramos a primeira publicação relacionada à temática “corpo”. Em seguida, no v. 5, 

n. 1, de 1998, também foi encontrada somente uma publicação. Já em 1999, na edição v. 

6, n.1, duas publicações foram selecionadas em relação à temática. Adentrando aos anos 

2000, na edição v. 7, n. 1, mais uma vez somente uma publicação. Nos anos seguintes 

esse número aumenta, pois já no ano de 2001 foram encontradas três publicações na 

edição v. 8, n. 2. Em 2002, quatro publicações, sendo duas no v. 9, n. 1, e outras duas no 

v. 9, n. 2. Por fim, em 2003, ano em que a revista encerra suas publicações, temos dois 

artigos selecionados nas duas edições desse ano, uma no v. 10, n. 1 e outra no v. 10, n. 

2. 

A seguir, seguem alguns gráficos e tabelas que apresentam de forma quantitativa 

os dados acerca das informações encontradas nas produções da revista. 

 

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

Ano Artigos Artigos sobre Corpo 
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totais n % 

1993 47 0 0,0% 

1994 24 0 0,0% 

1995 11 0 0,0% 

1996 18 0 0,0% 

1997 13 1 7,7% 

1998 49 1 2,0% 

1999 18 2 11,1% 

2000 16 1 6,3% 

2001 16 3 18,8% 

2002 15 4 26,7% 

2003 17 2 11,8% 

TOTAL 244 14 5,7% 

 

Conforme mencionado anteriormente, ao todo foram selecionados 14 artigos 

referentes à temática “corpo” na revista Motus Corporis, desde a edição cujo primeiro 

artigo sobre a temática foi encontrado, no ano de 1997, até o ano da última publicação, 

em 2003. Assim, conforme apresentou a Tabela 1, o número de artigos encontrados 

equivale a apenas 5,7%
3
 da produção total da revista, o que demonstra que apesar da 

produção do conhecimento sobre o corpo ter avançado, conforme apontam Sacardo et 

al. (2013. p. 245), 

[...] ainda se faz necessária análises mais concretas que leve em consideração 

seus determinantes mais amplos (históricos, filosóficos, econômicos e 

sociais) os quais determinam e condicionam a construção histórica tanto de 

fenômenos sociais quanto dos conhecimentos produzidos por um campo 

científico. 

 

Observa-se, desse modo, que a produção do conhecimento sobre o corpo situada 

no âmbito de outras perspectivas que não a biologicista ainda carece de pesquisas que 

tomem o corpo de forma mais ampla.  

                                                 
3
 Para que se perceba que tal percentual não foi exclusividade apenas da Motus Corporis, cabe aqui 

destacar a recente pesquisa que estamos realizando, desta vez com a Revista UEM (1989-2012). Nela, os 

dados encontrados apontaram que, a relação da produção geral da revista (620 publicações) com a 

quantidade de artigos selecionados sobre a temática (26), também representaram apenas 4% da produção 

total da revista. Esse fato ilustra que, apesar de tanto o recorte temporal quanto a produção geral da 

revista terem sido maiores se comparados com a Motus Corporis, ainda assim, os dados percentuais 

encontrados seguiram o mesmo caminho.  
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Figura 1 - Distribuição dos artigos selecionados por Tipologia 

 

Segundo podemos observar na figura 1, que apresenta as tipologias dos artigos 

selecionados, foram encontrados 12 artigos correspondentes a artigos originais (86%) e 

dois caracterizados como ensaio (14%). Esses dados apontam para uma realidade que 

responde a lógica atual da produção científica do conhecimento, onde ocorre uma 

valorização dos artigos originais, fato esse que encontra-se retratado em várias edições 

da Motus Corporis que, ao final da revista, ao especificarem as normas para publicação, 

destacavam a exigência de textos originais e inéditos.   

 

 

Figura 2 – Quantidade de autores por artigo 

 

Em relação à autoria dos artigos, conforme apresenta a Figura 2, nove artigos 

foram de autoria individual, representando assim a maioria dos artigos (64%); dois 
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artigos com 2 autores, representando 14% e três artigos com 3 autores, representando 

21%. Desse total, dez homens e doze mulheres, ou seja, dos vinte e dois autores 

encontrados, responsáveis pelas quatorze publicações em análise, percebe-se que, apesar 

de uma diferença mínima, houve um nível maior de produção por parte do gênero 

feminino. Além disso, vale destacar que, entre os artigos selecionados, Alexandre 

Fernandez Vaz aparece como o autor que mais publicou sobre a temática, tendo três 

artigos publicados, sendo que, dentre estes, dois são de autoria individual e um de 

coautoria com mais dois autores. Os demais autores dos onze artigos apareceram com 

uma publicação apenas, cada um.  

 

 

Figura 3 - Distribuição regional das instituições que os autores estão vinculados 

Os dados da Figura 3 indicam uma concentração regional entre os 14 artigos 

selecionados, com predominância nas regiões Sul (40%) e Sudeste (55%), sendo que 

somente em relação a um autor não foi mencionada a Instituição/Região (5%). Não foi 

identificado nenhum autor que fosse vinculado a outras regiões do Brasil. Dessa forma, 

podemos perceber que essa centralização reflete o modo como está organizado o 

sistema de pós-graduação no Brasil cujos programas de formação continuada ainda 

apresentam maior concentração nessas regiões.
4
  

                                                 
4
 Sobre os desafios da expansão da pós-graduação em Educação Física no 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, ficando os programas 

de pós-graduação concentrados em pontos diferenciados do País [...]”. 
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A tabela abaixo demonstra a distribuição dos autores das instituições da região 

Sul segundo seus vínculos institucionais e Estados. 

 

Tabela 2 - Distribuição da vinculação institucional da Região Sul 

 

Estado 
Ocorrências 

por Estado  
Instituições 

Santa 

Catarina 
5 

Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC (5) 

Rio 

Grande do 

Sul 

4 

Universidade Feevale (1), 

Escola Superior de Educação 

Física/Universidade Federal de 

Pelotas - ESEF/UFPel (3) 

 

Conforme observamos na Tabela 2, a região Sul apresentou nove ocorrências, 

distribuídas entre dois estados brasileiros: Santa Catarina (5 ocorrências) e Rio Grande 

do Sul (4 ocorrências). Assim, através do quadro ilustrado acima, é possível identificar 

que a Universidade Federal de Santa Catarina aparece como a instituição que apresentou 

o maior número de ocorrências da região, entretanto, cabe destacar que essas 

ocorrências encontram-se distribuídas entre três artigos, onde todos são de autoria de 

Alexandre Fernandez Vaz, mencionado anteriormente pelo maior número de 

publicações na presente revista.  

A seguir, a tabela 3 apresenta a distribuição dos autores das instituições da região 

Sudeste também segundo seus vínculos institucionais e Estados. 

 

Tabela 3 - Distribuição da vinculação institucional da Região Sudeste 

 

Estado 
Ocorrências 

por Estado 
Instituições 
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Rio de 

Janeiro 
3 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ (1), Universidade 

Gama Filho - UGF (1), Universidade 

Castelo Branco - UCB (1) 

Espírito 

Santo 
1 

Universidade Federal do Espírito 

Santo - UFES (1) 

São 

Paulo 
6 

Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP (2), 

Universidade Estadual Paulista - 

UNESP (4) 

Minas 

Gerais 
2 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora - UFJF (1), Universidade Federal 

de Ouro Preto - UFOP (1) 

 

A tabela acima corrobora com o que foi exposto anteriormente sobre o 

predomínio na região Sudeste. Com um total de doze ocorrências distribuídas entre: Rio 

de Janeiro (3 ocorrências), Espírito Santo (1 ocorrência), São Paulo (6 ocorrências) e 

Minas Gerais (2 ocorrências), é possível observar que, entre a região Sudeste, São Paulo 

configurou-se com o maior número de ocorrências, embora sem uma concentração em 

uma mesma instituição, como é o caso da UFSC na região Sul. 

 

Figura 4 - Distribuição dos autores por titulação 
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Em relação aos autores dos artigos, encontramos alguns problemas no momento 

de categorizá-los quanto à titulação. Nesse sentido, um fato importante detectado na 

revista se refere à inexistência de informações quanto à titulação acadêmica dos autores, 

tendo em vista que vários artigos não especificavam exatamente essa informação, 

havendo, assim, uma omissão parcial ou integral da titulação do(s) autor/autores. Em 

alguns casos, os artigos informavam somente que o autor em questão era docente na 

instituição a qual estava vinculado ou, então, era informado somente a instituição de 

vínculo, havendo ainda casos onde um mesmo artigo, que apresentava mais de uma 

autoria, não informava titulação de todos seus autores. Sendo assim, optamos por 

contabilizar, nas análises quantitativas, somente os autores(as) os quais era possível ter 

clareza de sua titulação. O restante foi contabilizado na categoria “Informação não 

especificada no artigo” (45%), totalizando, assim, 10 dos 22 autores encontrados. Desse 

modo, a distribuição dos autores por titulação apresentada pela figura 4, nos permite 

observar que a maioria dos autores encontrados são Doutores(as) (22%) e Mestres(as) 

(14%), tendo ainda entre esses Mestrandos e Graduados (5% cada) e alunos em 

processo de graduação (9%).  

Assim, os indicadores bibliométricos apresentados nos possibilitaram a 

identificação e mapeamento do modo como estava distribuído as produções encontradas 

acerca da temática “corpo” na Revista Motus Corporis, cujas análises mais 

aprofundadas que serão apresentadas a seguir, nos permitirá uma melhor visualização 

acerca das discussões centrais que foram abordadas em relação ao corpo.  

3.2 ANÁLISE DA TEMÁTICA “CORPO” NA REVISTA 

3.2.1 Principais problematizações 

 

Para a segunda etapa de análise, conforme explicitado inicialmente na 

metodologia do trabalho, a fim de possibilitar uma conversão entre os textos, 

agrupamos os artigos selecionados segundo seus principais núcleos comuns. Desse 

modo, ao analisarmos as principais problematizações discutidas nesses artigos, 

percebemos que estas apontaram para dois núcleos comuns principais: cultura estética e 

disciplinamento corporal. Na tabela a seguir, apresentamos as principais discussões 

observadas dentro dos núcleos comuns apontados. 
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Tabela 4 – Agrupamento das principais problematizações dos artigos selecionados 

segundo os núcleos comuns  

 

 

 

 

 

 

 

Problematizações 

Núcleos comuns      Principais discussões 

Cultura estética 

(4 artigos) 

 Aparência estética do corpo 

 Representação da imagem 

corporal 

 Estética enquanto expressão para 

o “outro” no contexto esportivo 

Disciplinamento 

corporal 

(8 artigos) 

 Escolarização dos corpos 

 Normatização das condutas nos 

espaços escolares 

 Controle corporal na escola 

Outros 

(2 artigos) 

 Representação histórica do corpo 

feminino e a sua inserção no 

esporte 

 Esporte/corpo na obra “Dialética 

do Esclarecimento” 

 

Os artigos enquadrados no núcleo da cultura estética corporal, ao discutirem como 

os valores estéticos se sobressaem quando o assunto é o corpo, demonstraram a 

existência de um ideal estético presente no discurso contemporâneo, cujas reflexões 

apontaram que a cultura estética do corpo encontra-se movida, principalmente, pela 

aparência. Os apontamentos levantados acerca dessa discussão ocorreram em diferentes 

espaços, como escola, universidade e, também, fora do contexto escolar, como nas 

academias e no esporte. Exemplos desse tipo de problematização podem ser 

encontrados nos artigos 1, 3, 6 e 13.
5
 O artigo 1 apresenta essa questão do fenômeno da 

aparência ao mostrar os resultados de seu estudo sobre academias brasileiras, no qual 

                                                 
5
 Optou-se aqui pela utilização de números quando nos referenciarmos aos artigos, para assim preservar 

seus respectivos títulos e autores. Essa numeração é decorrente da ficha de catalogação na qual cada 

artigo encontra-se enumerado. 
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"constatou-se então, que a ‘Aparência’ estética do corpo aflora como um dos fatores de 

motivação dos atores sociais em academias de ginástica".   

No artigo 6 esse assunto também é abordado, porém de forma diferente. Na 

pesquisa dos autores feita com mulheres de meia-idade, o fator aparência esteve 

embutido no discurso das mulheres entrevistadas quando estas, ao se referirem aos seus 

corpos no tempo passado, demonstravam a representação de um corpo ideal, onde o 

descontentamento com a imagem corporal atrelava-se a preocupação exacerbada com a 

aparência na manutenção de um corpo jovem, evidenciando, assim, que “a 

representação do corpo apresenta-se, portando, inegavelmente associada à representação 

do envelhecimento” (sic). Assim, problematizando a construção da imagem corporal 

que se dá através da idealização estética, os artigos mostraram que o corpo, como lugar 

do bem-estar e elemento indispensável para sustentação da aparência estética, acaba 

tornando-se um meio de aceitação social pelo qual os indivíduos constroem suas 

identidades; conforme evidencia o artigo 13, ao dizer que as instituições que cuidam da 

aparência e saúde dos corpos configuram a estética dos corpos como forma de 

construção de identidades. Além disso, ao enfocar especialmente a terceira idade, 

período em que através do corpo as marcas do envelhecimento são expressas, o artigo 

revelou como esses indivíduos têm recorrido à prática de atividades físicas em busca de 

manter a “jovialidade”, demonstrando assim a preocupação que há com relação ao 

envelhecimento de seus corpos. Dessa forma, ao problematizarem o quanto a estética 

atravessa as questões corporais, os discursos presentes nos artigos mostraram uma visão 

de corpo como uma obra de arte, que para ser apreciado pelo outro e chegar a seu 

potencial máximo, precisa estar visualmente saudável, ou seja, em boa forma, seja ele 

um indivíduo jovem ou de meia idade. 

Nesse contexto é que os artigos que compõem o referido núcleo indicam que a 

cultura estética do corpo tornou-se, então, algo característico de nossa sociedade atual, e 

essa estética, que atravessa vários campos, encontra espaço até no meio esportivo. Ao 

buscar a beleza aparente da execução perfeita, o atleta visa mostrar aos outros o 

resultado de seus esforços; nesse sentido, o artigo 3 tece algumas considerações em 

torno dessa afirmação ao mostrar que “[...] a estética dos gestos apresenta-se embutida 

nos resultados. O corpo performance, o corpo treinamento, transforma-se no corpo obra 

de arte, que é apreciado pelo ‘outro’[...]”, e é aí que presenciamos uma estética dos 
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gestos na eficácia do gesto esportivo. Assim, ao ter como discussão central a estética 

associada às práticas corporais suaves, o artigo mostrou que o corpo tornou-se o objeto 

de atenção no qual os valores estéticos se sobrepõem, exercendo influência no universo 

das atividades corporais.  

Ademais, esse questionamento acerca da preocupação com a aparência também se 

fez presente em um dos artigos que discutiam o disciplinamento nos espaços escolares
6
. 

No artigo 4, ao colocarem o corpo como vetor de construção de identidades, os autores 

apresentam um fato encontrado durante suas observações de campo em uma escola: o 

fortalecimento da "necessidade" de uma boa imagem corporal. Indivíduos com 

sobrepeso/obesos eram tratados por adjetivos pejorativos, além de não obterem bom 

desempenho durante determinadas atividades nas aulas de educação física. Tal 

discussão foi levantada no artigo para mostrar como os modelos sociais impõem uma 

determinada aparência e como essa estetização dos corpos incide na busca por um 

padrão corporal que seja socialmente aceitável e que se adeque aos modelos de beleza 

propagados pela sociedade. Dessa forma, ao contextualizar o lugar do corpo no 

ambiente escolar, o artigo em questão evidenciou como está presente a influência do 

olhar estético na construção da autoimagem. 

No que condiz ao núcleo do disciplinamento corporal, que compreende a maioria 

dos artigos que teve como discussão central as questões relacionadas ao corpo, podemos 

observar que as problematizações dos artigos aqui classificados, foram apresentadas 

sobretudo no vínculo com o espaço escolar. Tratam-se de trabalhos cujas 

problematizações buscaram mostrar como o disciplinamento, presente nesse ambiente, 

pode afetar as relações dos indivíduos com seus corpos. Entre as principais discussões 

dos artigos desse núcleo destaca-se a preocupação em demonstrar e discutir como o 

corpo é disciplinado dentro do ambiente escolar. Além disso, suas problematizações 

evidenciaram a existência de um poder disciplinar que a escola exerce sobre os corpos, 

conforme podemos observar no artigo 2, quando este afirma que "[...] a forma da escola 

controlar e disciplinar o corpo está ligada aos mecanismos das estruturas do poder, 

resultantes do processo histórico da civilização ocidental [...]". Esse tipo de 

problematização também foi pano de fundo do artigo 5, que ao tratar do assunto por um 

viés mais filosófico, utilizou-se da metáfora "mimo" como uma analogia para mostrar 

                                                 
6
 Conforme podemos observar, o fato dos artigos analisados terem sido agrupados em núcleos comuns 

não significa necessariamente que estes não possam apresentar articulações entre eles. 
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“[...] como práticas de controle e disciplina enfraquecem o apetite, tornam fracos os 

indivíduos em relação à vida, da mesma forma que uma criança mimada tem dificuldade 

para potencializar desejos aguerridos [...]”, questionando dessa forma as práticas 

escolares, e buscando, assim, provocar uma reflexão sobre essa formação educacional 

normativa e disciplinadora que torna submissos e dóceis os corpos dos sujeitos inseridos 

nesse espaço.  

Ainda, o artigo 4, ao tratar dos rituais e disciplinamentos das crianças, presentes 

nas aulas de educação física, revelou os procedimentos disciplinares que ocorrem nas 

aulas no que condiz aos rituais de entrada e as práticas tradicionais da educação física, 

destacando-se, por exemplo, que  

[...] os processos de disciplinamento expressavam-se também na relação entre 

meninos e meninas, e deles/as com o professor. Em praticamente todos os 

momentos, tanto de entrada quanto de saída da aula, os rituais de 

disciplinamento reforçavam ainda mais a divisão por gênero [...]. (ARTIGO 

4) 

 

Além disso, entre outros apontamentos discutidos em relação ao disciplinamento 

no referido artigo, é importante ressaltar a constatação da figura do professor como 

autoridade mantenedora da ordem, inclusive, durante o horário do recreio. Essa questão 

foi levantada pelo artigo para demonstrar a necessidade que as escolas tem de monitorar 

os alunos até mesmo em seu horário livre, revelando assim a preocupação dos autores 

em relação ao espaço escolar que enfatiza a disciplina como meio de controle. Nesse 

sentido, o artigo em questão demonstrou como esse espaço se constitui normalizador na 

busca da manutenção da ordem ao recorrer a mecanismos disciplinares a fim de formar 

sujeitos produtivos para o futuro. Assim, nesse plano que remete ao processo de 

escolarização dos corpos, é pertinente ainda destacar o que o artigo 2 indica acerca da 

instituição escolar, ao evidenciar que “[...] há uma lógica no sistema escolar de que as 

crianças não podem raciocinar se movendo, não podem refletir jogando e não podem 

pensar fantasiando. Para que se tornem ‘inteligentes’ e produtivas precisam ser 

‘engordadas e confinadas’
7
[...]”. Nesse cenário, o artigo revelou que no espaço escolar 

não cabe então pensar o ensino e aprendizado através do movimento, pois, muitas vezes, 

ele é visto como indisciplina, e sendo assim, “deve” ser reprimido. 

                                                 
7
 Essa expressão foi utilizada no artigo em referência ao “método de confinamento e engorda”, de João 

Batista Freire, método esse que faz analogia entre o contexto educativo de crianças na escola com 

animais, para tratar do controle corporal e confinamento nas instituições escolares como forma de 

“adestramento”.  
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Dessa forma, as questões comumente apresentadas nos artigos destacaram a busca 

por uma normatização de condutas nos espaços escolares na tentativa de enquadrar 

esses corpos aos padrões considerados adequados ao ambiente educacional, espaço esse 

onde através de rituais de disciplinamento o desenvolvimento livre torna-se limitado e, 

assim, promovem a dominação e submissão dos corpos pela perspectiva da prática 

educativa. Tal análise pode ser observada através de alguns discursos, conforme 

podemos destacar o artigo 12, ao apontar que “[...] nossos corpos são arcaicos. Para o 

controle e o disciplinamento desses corpos é que se dirige uma parte significativa dos 

esforços pedagógicos que o mundo ocidental tem empreendido [...]” (grifo do autor). 

Através desse e outros apontamentos que discutem o caráter disciplinar imposto aos 

corpos no ambiente escolar, destaca-se ainda o artigo 14, que também discutiu tal 

assunto ressaltando a importância de se privilegiar o movimento corporal, pois 

Na escola, ou em qualquer outro lugar, é assim que se domina o corpo, 

controlando seu espaço e tempo (Foucault,1987), por meio de regulamentos, 

hábitos e até mesmo conteúdos. Controla-se o presente com a argumentação 

de prepará-los para o futuro. E como ‘somos’ um corpo e não ‘temos’ nosso 

corpo quando este é controlado por outro, a pessoa pode ser dominada por 

inteiro. (ARTIGO 14) 

 

Em vista disso, é que estes apontam que, no espaço escolar, todos os corpos se 

tornam alvos do disciplinamento, e que, seja na educação física ou no ambiente escolar 

em geral, não podemos calar o corpo, posto que, a linguagem corporal também é um 

meio de comunicação. Desse modo, tal exposição acerca do disciplinamento corporal 

nos leva ao encontro do que fora exposto no artigo 10, ao enfatizar que  

[...] os modelos e padrões levam o corpo à superfície tanto das sensações 

quanto do seu entendimento; além disso o corpo está submerso e não depende 

só da razão para ser compreendido. É preciso deixar o corpo chorar, ter 

medo, amar, sonhar, correr, ouvir música, sentir o sol, o vento, a chuva, 

enfim...viver. Nossas atividades corporais não podem dar conta só de 

explicar, mas necessitam também deixar que as pessoas vivenciem seus 

próprios corpos. (ARTIGO 10) 

 

Logo, o artigo deixa clara a importância da relação dos indivíduos com seus 

corpos, reconhecendo que é preciso vivenciá-lo e deixá-lo se expressar livremente, 

principalmente quando falamos desse corpo inserido no contexto escolar. Nesse sentido, 

destaca-se novamente o artigo 14 que, aponta a importância de se buscar conteúdos que 

tenham significado para a criança, ressaltando o papel do professor em “[...] criar 

espaço para a vivência de múltiplas possibilidades de movimentação, o que permitirá 
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que a criança reconheça seus limites e suas possibilidades [...]”, privilegiando, dessa 

forma, o movimento em detrimento do disciplinamento corporal e da padronização.  

Ademais, gostaríamos de destacar também dois artigos que não se vincularam a 

nenhum dos núcleos comuns expostos por apresentarem problematizações distintas 

destas que destacamos: um artigo que contextualiza as representações atribuídas ao 

corpo feminino ao longo dos séculos, discutindo historicamente questões de gênero e 

papel social e apresentando a busca da mulher pela inserção no contexto esportivo; e 

outro artigo que trata do tema esporte segundo a análise dos postulados de Theodor W. 

Adorno e Max Horkheimer, apresentando uma discussão baseada na obra “Dialética do 

Esclarecimento”. Nessa discussão, evidenciou-se “[...] um tratamento às vezes ambíguo 

dado ao esporte, visto ora como destrutivo e associado à maquinização do corpo, ora 

como possível momento reconciliatório e antibarbárico” (ARTIGO 7). 

Dessa forma, considerando as análises acerca das problematizações apresentadas, 

no que tange as reflexões sobre o corpo, podemos identificar que os artigos que trataram 

da cultura estética evidenciaram o modo como ela influencia na concepção/construção 

da imagem corporal dos sujeitos, perpassando os mais diversos ambientes, refletindo 

inclusive no meio escolar. Por outro lado, os artigos que abordaram as discussões de 

disciplinamento corporal nos apresentaram como os rituais de disciplinamento e 

controle corporal encontravam-se, e ainda se encontram, presentes no espaço escolar. 

Assim, suas recorrentes discussões acerca da preocupação com a forma com que a 

educação nos espaços escolares tem restringido o corpo em virtude da preparação de 

sujeitos normalizados procuraram demonstrar como a escola vem construindo a 

corporeidade dos sujeitos através de uma série de normas, sejam elas implícitas ou 

explícitas, recorrendo ao controle corporal como meio de organização do espaço 

escolar. 

3.2.2 Principais metodologias utilizadas 

 

Em relação às metodologias utilizadas nos artigos, observa-se que estas 

caracterizam-se em, sua grande maioria, como artigos de fundamentação teórica
8
, sendo 

                                                 
8
 Bracht et al (2011, p. 31) salientam que, na década de 90, a Educação Física passava por um momento 

de crise identitária, e, é nesse contexto, que os autores apontam que essa ênfase em artigos de 

fundamentação teórica “[...] foi interpretada por Bracht e Caparroz (2007) como um movimento da 

didática (entendida como um conjunto de técnicas de ensino) para a pedagogia (vista como teoria da 

educação) [...]”. 
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este o principal meio que os autores utilizaram para construção de uma base para suas 

reflexões e argumentações. A seguir, a tabela 5 apresenta a distribuição das 

metodologias utilizadas nos artigos selecionados, de forma a melhor visualização dos 

princípios metodológicos adotados.  

 

Tabela 5 – Distribuição dos artigos segundo suas metodologias  

 

 

 

 

 

Metodologias 

 

 

   

Fundamentação teórica 

 Teóricos-

conceituais (5 

artigos) 

 Ensaios (2 artigos) 

 Revisão de 

literatura (3 artigos) 

 Análise de conteúdo 

(1 artigo) 

Estudos de campo 3 artigos 

 

Assim, seguindo a distribuição das metodologias acima dispostas, os artigos 1, 3, 

5, 9, 11, 12, 13 e 14 se caracterizam como estudos de natureza teórica, os quais 

dividem-se entre estudos teóricos-conceituais, ensaios e análise de conteúdo; já os 

artigos 2, 7, 8 caracterizam-se como revisão de literatura.  

Outros artigos tiveram como princípio metodológico os estudos de campo, dos 

quais podemos citar: um artigo de caráter exploratório, que teve suas observações 

orientadas por um roteiro; um artigo, desenvolvido por meio de entrevistas para coleta 

de dados trabalhando através de análise de conteúdo e um artigo, que através de estudo 

etnográfico, utilizou como técnica de pesquisa observações e relatos para reunir as 

informações discutidas no trabalho.  

3.2.3 Principais orientações teóricas 

 

Quanto às orientações teóricas presentes nos artigos, verificamos uma grande 

variedade de autores em relação às principais fontes utilizadas nas discussões 

vinculadas ao corpo. A tabela abaixo apresenta quais os principais autores utilizados 
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como embasamento teórico para sustentar e nortear as questões referentes à temática 

aqui em análise.  

 

Tabela 6 – Distribuição das principais orientações teóricas dos artigos selecionados 

 

 

 

Orientações teóricas 

Principais autores  Quantidade de citações  

em artigos distintos 

Michel Foucault 3 vezes 

Theodor W. Adorno/Max Horkheimer 2 vezes 

João Batista Freire 2 vezes 

 

Além destes, estiveram presentes ainda autores como Merleau-Ponty, Crespo, 

Lipovetsky, Santin, Del Priore, Schwartz entre outros, que foram citados apenas uma 

vez em artigos distintos. O artigo 1, por exemplo, ao abordar as preocupações 

relacionadas ao estudo do corpo, apresentando inicialmente a discussão de vários 

autores, cita, entre eles Merleau-Ponty, ao falar da concepção de integração do corpo e 

espírito, sentido e consciência feita na obra Fenomenologia da Percepção. Já Lipovetsky 

e Del Priore aparecem como as principais referências teóricas utilizadas no artigo 8, que 

desenvolve o mote de sua discussão em diálogo com as reflexões desses autores.  

Conforme já apresentado na tabela 6, entre os referenciais teóricos que figuraram 

como as maiores aparições, em artigos distintos, estão: Michel Foucault (3 vezes), 

Theodor W. Adorno/Max Horkheimer (2 vezes) e João Batista Freire (2 vezes). 

Foucault, tomado como o referencial teórico mais citado nos artigos ao discutir a 

questão do corpo no espaço escolar, foi utilizado para discussões acerca do poder 

disciplinar sobre os corpos, conforme demonstrado no artigo 5, no qual os autores, ao 

apresentarem a forma como opera a disciplina sobre os corpos na relação para análise 

do “mimo”, se utilizaram de Foucault para apontar que, no contexto escolar, “[...] a 

disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis (...). Ela aumenta 

as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essa mesma força do 

corpo (em termos políticos de obediência). (ibid.) [...]”. 

Adorno e Horkheimer, citados em conjunto em dois artigos, destacam-se pela 

discussão do conceito da relação de amor-ódio pelo corpo. No artigo 12, observamos 
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esse assunto apresentado na ótica do espaço escolar que estrutura-se por hierarquias, 

onde “[...] nelas prevalece o que Max Horkheimer e Theodor W. Adorno chamaram de 

amor-ódio pelo corpo, que o louva como objeto de desejo, para ao mesmo tempo 

desprezá-lo e recalcá-lo, violentamente, como tabu. (Horkheimer & Adorno, 1997, p. 

265-269)”. Além disso, o mesmo artigo, ao tratar dos castigos corporais presentes nos 

ambientes educacionais, apoiou-se em Adorno salientando que "[...] os castigos que 

incidem sobre o corpo continuam, mesmo que não nos apercebamos deles. Destaque-se 

ainda que o sofrimento é, sempre, corporal (Adorno, 1997 c, p. 203)".  

Outras conceituações vinculadas ao corpo foram tratadas também no artigo 7, 

visto que o referido artigo trata de uma análise do tema esporte por meio dos trabalhos 

de Adorno e Horkheimer. Entre elas, podemos destacar a relação corpo e mímesis, onde 

o autor do artigo apresenta que, na capacidade mimética "[...] entendida como imitação, 

representação e reelaboração do mundo pelo sujeito [...]", segundo Adorno e 

Horkheimer, o corpo terá papel fundamental, pois "[...] o corpo inteiro é um órgão de 

expressão mimética [...]" (ARTIGO 7). 

Já no artigo 10, João Batista Freire é citado na discussão que delega à educação 

física a tarefa de percepção do "ser corpo" dos indivíduos. Em outro artigo, dessa vez no 

artigo 2, J. B. Freire também fora mencionado, ao utilizarem sua perspectiva do 

"método de confinamento e engorda" para tratar da questão do controle corporal, 

colocando o corpo como estrutura a ser desenvolvida no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente na Educação Física, pois  

Se a Educação Física não sabe, o poder sabe, e muito bem, como educar a 

motricidade das crianças, como educar-lhes o caráter e as idéias. [...] O corpo 

acaba por ser como o poder: imóvel, conservador, rígido, tenso, asséptico e 

frio. (ARTIGO 2) 

 

Assim, ao analisarmos as questões apresentadas, podemos identificar a 

preocupação que tem ocorrido em relação às dinâmicas pedagógicas que vem sendo 

desenvolvidas no espaço escolar, tendo em vista que, entre os autores mais citados, a 

discussão comum que se fez presente girou em torno do tratamento dado ao corpo no 

vínculo com os processos de controle e disciplinamento corporal. 

 

3.2.4 Principais conclusões 
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Considerando as problematizações apresentadas dos núcleos comuns 

identificados, os artigos analisados apontaram então algumas perspectivas e conclusões, 

conforme indica a tabela 7: 

 

Tabela 7 – Principais conclusões apresentadas nos artigos selecionados  

 

 

 

Conclusões 

Núcleos comuns       Principais apontamentos 

 

Cultura estética 

 Modelações sociais sofridas pelo corpo 

 Construção da representação corporal 

 

Disciplinamento 

corporal 

 Restrição da linguagem corporal 

 Necessidade de reformulação das práticas 

desenvolvidas na escola 

 

Em relação aos 4 artigos que abarcam a discussão da cultura estética do corpo, em 

comum às suas principais considerações estão os apontamentos acerca de como o corpo 

sofre inúmeras modelações sociais e, consequentemente, como isso reflete na maneira 

dos sujeitos interpretarem e significarem seus corpos. No tocante a esse processo, cabe 

porém observar que “[...] a aparência estética pode não permanecer como aferição final 

do valor de um indivíduo; ela constitui, entretanto, sempre o ponto inicial das avaliações 

e da conduta no que se refere ao relacionamento interpessoal [...]” (ARTIGO 1). 

Contudo, suas conclusões ainda indicam que esse fenômeno das aparências interfere na 

construção da representação corporal dos indivíduos na forma de reconhecerem e 

aceitarem seus corpos, na qual a mídia pode aparecer como um dos fatores que 

influenciam na busca pelo corpo belo, pois conforme evidencia o artigo 6, o padrão de 

beleza disseminado hoje é  

[...] ter um corpo bem feito, como os modelos das telenovelas, dos anúncios, 

das dicas de beleza fartamente divulgadas pelos meios de comunicação e da 

mídia, que demonstram, além da ditadura do corpo, o massacre da indústria e 

do comércio que prometem e alimentam o ‘mito do corpo jovem a qualquer 

preço’. (ARTIGO 6) 

 

Nesse sentido, ao falar do corpo que sofre com as ações do tempo, destaca-se o 

artigo 13 ao revelar que os velhos esportistas encontram no esporte um meio de manter 

seus corpos “jovens”, ativos e saudáveis para viver com bem-estar e, assim, dissociar a 

visão de velhice ligada à perda de autonomia, doenças e sedentarismo.  
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Já nos artigos que trataram do disciplinamento corporal, é possível observar que 

suas conclusões seguiram por diferentes caminhos na tentativa de apresentar "soluções" 

para o problema em questão. De forma geral, três artigos apresentaram em suas 

conclusões que os rituais de disciplinamento presentes no espaço escolar, ao serem 

impostos por meio do estabelecimento de regras e normas de conduta a fim de orientar o 

comportamento dos sujeitos, tem feito com que se restrinja a linguagem corporal dos 

indivíduos, como apresenta o artigo 4 que, ao expressar suas conclusões acerca do que 

foi encontrado durante seu estudo de campo, destaca o que pode ser observado no 

fragmento a seguir: 

Se parece haver de fato uma multivocalidade do corpo nos ambientes 

educacionais, nossas observações aqui descritas indicam que as vozes dos 

corpos, suas linguagens, permanecem caladas, ou quando muito, invocadas 

de maneira dispersa, fragmentária, no conflito tenso com os rituais de 

disciplinamento. (ARTIGO 4) 

 

Esses estudos apontaram então para a necessidade de pensar sobre a padronização 

da educação corporal que tem ocorrido no interior dos espaços escolares. Assim, para 

que a mudança ocorra, “[...] há de se propiciar a leitura e a escuta corporal da criança 

nas aulas de educação física. Leitura e escuta de um corpo expressivo, de um corpo 

falante. Corpo criança que manifesta, em toda a sua totalidade, a corporeidade infantil 

[...]” (ARTIGO 14). 

Nesse contexto, na tentativa de romper essas barreiras corporais impostas e ir 

além da educação física tradicional, ainda muito pautada pelo modelo 

biologicista/esportivista, 5 artigos buscaram, de formas diferentes, postular a 

necessidade de uma reformulação das práticas, principalmente corporais, desenvolvidas 

no âmbito escolar, onde as aulas de educação física possam possibilitar uma formação 

mais integral dos alunos, por meio do movimento humano, sem deixar de levar em 

consideração aspectos afetivos e emocionais no processo de escolarização. É no cerne 

desse debate que os artigos revelam a importância de se compreender o indivíduo por 

inteiro propiciando novas formas dele perceber o próprio corpo, e que isso ocorra não 

somente nas aulas de educação física, mas conforme assevera o artigo 9, "[...] é preciso 

que haja uma preocupação por parte de todos os profissionais da educação [...] porque, é 

com o corpo inteiro que se aprende efetivamente [...]”. 

Além disso, cabe destacar as conclusões dos dois artigos citados anteriormente 

nas problematizações que não se vincularam às discussões dos núcleos comuns: em um 



 

 

 

29 

 

desses artigos observou-se que o corpo feminino, que antes era visto como profano e 

sofria com o poder da Igreja, hoje traz em si as marcas da luta das mulheres em nossa 

sociedade, na busca pela autonomia e ocupação de seu lugar de direito, superando as 

barreiras impostas pela sociedade; outro artigo, que apresentou uma análise do esporte 

segundo Adorno e Horkheimer, cujas conclusões apontaram críticas em relação ao 

esporte enquanto fenômeno social. Neste revelou-se o posicionamento passivo e 

irreflexivo do público esportivo em relação à Indústria Cultural, e, ao indicar uma 

esportivização da sociedade, constatou-se que o esporte interfere na relação que os seres 

humanos estabelecem com o seu corpo, pois até mesmo uma prática que tecnicamente 

seria de lazer, estaria sendo usada em prol do mundo do trabalho, levando, assim, à 

maquinização do corpo.  

Desse modo, ao analisarmos as principais conclusões apontadas nos artigos, 

podemos observar as inquietudes apontadas com relação às ações e influências externas 

que o corpo sofre. Nesse cenário, aparece em destaque a importância da prática 

pedagógica da Educação Física no trabalho com a corporeidade, onde, faz-se uma 

aposta na tentativa de possibilitar que os indivíduos vivenciem plenamente seus corpos, 

seja no meio escolar ou fora dele, permitindo, dessa forma, a ressignificação de seus 

corpos frente aos padrões postos pela sociedade.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As análises permitiram caracterizar diacronicamente, a partir da coleta de dados 

empíricos, quais as discussões existentes em torno da produção do conhecimento sobre 

a temática, na revista Motus Corporis, podendo assim contribuir para futuros estudos 

relacionados ao “corpo” no campo da Educação Física. Os resultados encontrados 

indicam que a publicação de artigos voltados à temática corpo, sob a perspectiva das 

humanidades, não foi uma prática privilegiada na referida revista, durante o período em 

que esta foi veiculada.  

Além disso, cabe ressaltar também, dois pontos principais observados sobre as 

características bibliométricas encontradas, as quais nos forneceram uma visão acerca da 

produção da temática na revista: 1) Com relação à autoria dos artigos, identificamos 

uma predominância de artigos de autoria individual, dentre os quais o autor Alexandre 
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Fernandes Vaz apareceu em destaque, tendo sido responsável por dois dos nove artigos 

encontrados de autoria individual. 2) Notamos também, entre as publicações, uma 

concentração regional nas regiões Sul e, principalmente, Sudeste, no que tange as 

discussões sobre o corpo. Nesse sentido, levando em conta o período analisado da 

revista (1993-2003), percebe-se que tal disparidade na regionalização da produção do 

conhecimento, conforme explica Loyola (1996 apud SOUZA; PEREIRA; 2002, p. 165), 

indica que “[...] a excessiva concentração de programas e recursos no Sudeste e em 

algumas poucas universidades da região é uma distorção que acompanha o 

desenvolvimento da pós-graduação[...]”.  

Já a análise qualitativa da temática na revista possibilitou identificarmos quais as 

principais problematizações abordadas nos artigos encontrados, além de, quais os 

referencias teóricos mais utilizados nas discussões referentes ao tema corpo. Assim, 

pelos artigos analisados, observamos que os textos que englobavam a discussão do 

corpo, pensando-o através de termos estéticos, revelaram que em uma sociedade 

pautada pela imagem, a imagem corporal torna-se um importante elemento no processo 

de construção da identidade dos indivíduos. Ademais, ao levantarem reflexões quanto à 

forma de se pensar e viver o corpo, destacando a relação corpo e estética, esses estudos 

demonstraram que essa idealização do corpo encontra-se ancorada pela necessidade dos 

sujeitos em corresponder aos padrões corporais disseminados, fato esse que desencadeia 

a constante insatisfação corporal. 

No que concerne à discussão do corpo dentro do espaço escolar, verificamos que 

quatro dos oito artigos que desenvolveram seus trabalhos nesse contexto e cujas análises 

foram aqui apresentadas, sofrem claras influências foucaultianas ao discutirem questões 

do disciplinamento e controle corporal, que podem ser melhor compreendidas na 

famosa obra “Vigiar e Punir: história da violência nas prisões”, de Michel Foucault. Em 

seu livro, o autor apresenta alguns pressupostos disciplinares e a utilização destes no 

processo de fabricação de corpos dóceis, falando assim das relações de poder que 

envolvem o corpo, e ao relacionarmos tais apontamentos com as problematizações 

levantadas pelos artigos, podemos perceber que esses elementos da abordagem 

foucaultiana foram incorporados em alguns desses artigos para interpretar as estratégias 

e os mecanismos de controle para aprisionar o corpo no contexto escolar, como por 

exemplo, por meio da utilização de penalidades como caráter punitivo. Nesse sentido, as 
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discussões problematizadas em geral, a luz do que aponta Foucault, levantaram 

reflexões do modo como se constitui o ambiente escolar e as dinâmicas disciplinares 

que são desenvolvidas nesse espaço. Assim, ao demonstrarem que nossos corpos são 

afetados pelas dinâmicas das relações estabelecidas pelo meio que nos cerca, os artigos 

que trataram do disciplinamento corporal revelaram que o corpo, como modo de 

expressão, tem sido oprimido na escola que não acolhe o movimento, recorrendo a 

mecanismos de disciplinamento corporal a fim de modelar os corpos e comportamentos 

dos sujeitos ali inseridos. 

Desse modo, considerando as análises apresentadas, observa-se que, o que se 

destacou entre os artigos que abordaram as discussões tanto da cultura estética do corpo 

quanto do disciplinamento corporal, foi que estes apontaram, de forma geral, como os 

sujeitos inseridos nos mais diversos espaços são levados a se enquadrarem em padrões 

de modo a se adequarem/encaixarem ao convívio social. 
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