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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta as concepções de corpo dos estudantes do CEFD/UFES, sendo 

estes alunos iniciantes e finalistas dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação 

Física. O caráter investigativo do trabalho, em suma, possibilitou encontrar nas falas e 

posicionamentos, entre alunos iniciantes e finalistas, que, ainda há uma valorização do corpo 

em forma física e estética. Foi possível notar pouca relação entre os cursos e os ensinamentos 

mobilizados por estes, sob as concepções apresentadas, o que foi evidenciado muito mais nos 

alunos em fase final da graduação. O método de entrevista semi-estruturada usado para colher 

as concepções dos alunos, contribuiu muito no decorrer das análises e aclarou, mesmo que de 

forma indireta, a grande influência de compreensão dos alunos sobre um corpo segregado e 

fortemente estrutural, mesmo que determinadas falas tenham demonstrado esforço em apontar 

o corpo buscando considerar sua totalidade. 

 

Palavras chave: CORPO, CONCEPÇÃO, ALUNOS, EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

This article presents the body conceptions of the CEFD/UFES's freshman and senior year 

students of the bachelor and the licentiate degree courses in Physical Education. The 

investigative character of the work made it possible to find in those speeches and positions, 

among freshmans and seniors, that there is still a valuation of the body in physical and 

aesthetic way. It was possible to notice the small relation between the courses and the 

teachings mobilized by them, under the conceptions presented, which was much more 

evidenced in the students in final phase of their graduation. The semi-structured interview 

method used to collect those students conceptions contributed a lot during the analysis and 

clarified, even indirectly, the great influence of students comprehension of a segregated and 

strongly structural body, even if in certain lines, but in less numbers, they have demonstrated 

effort in pointing the body seeking to consider its totality. 

  

Keywords: BODY, CONCEPTION, STUDENTS, PHYSICAL EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En este artículo presenta las concepciones de cuerpo de los estudiantes del CEFD/UFES, 

siendo estos, alumnos iniciantes y finalistas de los cursos de Educación Física. El carácter 

investigativo del trabajo, en definitiva, hace que sea posible encontrar en las declaraciones y 

posiciones, entre los alumnos iniciantes y finalistas, que todavía hay una valorización del 

cuerpo en forma física y estética. Se observó poca relación entre los cursos y los 

enseñamientos movilizados por ellos, bajo los conceptos presentados, los cuales fueron 

evidenciados más en los estudiantes en las etapas finales de la graduación. El método de 

entrevista semiestructurada utilizado para recoger las opiniones de los estudiantes, ha 

contribuido mucho en el curso del análisis, y aclaró, aunque sea indirectamente, la gran 

influencia de comprensión de los estudiantes sobre un cuerpo segregado y fuertemente 

estructural, aunque ciertos diálogos, pero en números reducidos, han demostrado esfuerzo en 

señalar  el cuerpo buscando considerar su totalidad. 

  

 Palabras clave: CUERPO, CONCEPCIÓN, ALUMNOS, EDUCACIÓN FÍSICA. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde minha inserção no curso, muitas questões que antes não faziam sentido pensar e refletir 

começaram a ter novos significados e aos poucos tomando novas formas. A cada contato com 

disciplinas, mesas de debates, conversas com professores, isso se tornava mais evidente para 

mim. Foi procurando compreender o que de fato busca formar o curso de Educação Física e 

sua importância na sociedade que alguns conflitos começaram a surgir. 

 

Referindo-me ao nome Educação Física, inicialmente minhas impressões eram de que os 

estudos da área se concentravam na parte física, como o rendimento do corpo e, no caso da 

Educação Física escolar, dar oportunidade ao aluno, de promover a sua saúde e de não torna-

lo sedentário. Até porque o contato com Educação Física Escolar que tive baseava-se em 

meramente um espaço para sair do formato “cadeira e sala de aula” e, então, nos era 

disponibilizado um espaço com alguns materiais para jogar um ou outro esporte, sendo na 

maioria das aulas quase uma extensão do recreio. E ao me perceber no curso 

e ter o contato com o mesmo, me encontrei numa realidade diferente em que apriori me 

acompanhava. Além do contato com os conhecimentos da Biologia, Anatomia e 

Comportamento Motor, pude ter na minha grade curricular discussões de outros “ângulos”, 

numa visão mais da Ciências Sociais, por meio de disciplinas como “Educação Física, 

Educação e Reflexões Filosóficas”, ‘Psicologia da Educação”, “Corpo, Movimento e 

Escolarização”. 

 

Nestas idas e vindas e ao me perceber professor de Educação Física, as disciplinas “Educação 

Física, Corpo e Movimento”, do primeiro período, e “Educação Física, Educação e Reflexão 

Filosófica”, do segundo período, ambas do Currículo da Educação Física licenciatura, versão 

2006/21, me chamaram atenção sobre a temática “Corpo e Educação Física”; questões como 

pensar o que é corpo e, neste mesmo “gancho”, que concepção de corpo a Educação Física 

busca e pretende formar. 

 

A partir das pesquisas e reflexões sobre o corpo, os estudos de Mondin (1980), Mauss (2003),  

Le Breton (2007), dentre outros, apontam que, historicamente, houve um crescimento e, de 

                                                
1 Versão do Curso de Educação Física licenciatura. Lei nº 3.868/61 de 30/01/61, publicada no D.O.U. de 

30/01/61, renovada pela Portaria nº 1.098/15. 
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certa forma, empoderamento nas visões de corpo que tangem sua totalidade2. As discussões 

sobre o corpo podem ser vistas em muitas ciências e áreas de ensino, como, por exemplo, na 

Filosofia, Sociologia, Medicina, Biologia e, também, Educação Física.  

 

O corpo, antes entendido como mero recipiente da alma e uma estrutura física do pecado 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011), logo mais passa a ser de interesse da Educação Física 

também a partir dos conhecimentos das Ciências Sociais, possibilitando compreender o corpo 

como uma composição que o torna um. A ênfase do corpo dualista, visão de Descartes entre 

alma/mente e o físico/corpo, passa não se deter como única verdade, considerando nesta 

composição unitária também o meio social, mais a frente chamado de aspectos socioculturais 

(LE BRETON apud DANTAS, 2003; SILVA et al., 2009; DELLA FONTE, 2010; 

MARTINELI; MILESKI, 2012). 

 

Na Educação Física podemos elencar alguns estudos que fazem uma leitura sobre estas 

influências na área e como o corpo vem sendo então entendido, como os estudos “Educação 

física, educação e reflexão filosófica” (DELLA FONTE, 2010), “O corpo na Educação Física: 

desafios epistemológicos” (ZOBOLI; SILVA, 2011) e “Educação Física, corpo e 

Epistemologia: uma leitura com o Filósofo José Nuno Gil” (ALMEIDA, 2012), dentre outros. 

 

Além do contato com os textos dos autores apresentados, o fato de estar no curso de Educação 

Física, me levou enxergar o corpo por um aspecto em que comparo ao de Daolio (1994), 

quando ele expressa compreender que em todas as realizações humanas podem ser 

encontradas as dimensões sociológicas, psicológicas e fisiológicas e que são tais dimensões 

que constituem uma unidade, o corpo. Isso me levou a construção de uma concepção, que sou 

um corpo e não que o tenho, o que se intensificou no decorrer da graduação, e então, nos 

levantamentos literários que fiz para pensar o corpo, objetivando trabalhar o mesmo como 

tema do trabalho de conclusão de curso.  

 

Entre estudos e reflexões, dúvidas começaram a surgir, sobre o que os meus colegas 

professores em formação estão ou não construindo sobre o corpo. E assim, como, muito o que 

compreendo foi basedo dos conhecimentos adquiridos no curso de Educação Física 

                                                
2 Para Mauss (2003), corresponde às dimensões: sociais, biológicas e psicológicas. O que gera a ideia de homem 

total. 
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licenciatura, o intúito de investigar a concepção de corpo dos alunos dos cursos de Educação 

Física surgiu. 

 

Neste sentido, o presente artigo apresenta as concepções de corpo de estudantes do curso de 

Educação Física. Para isso, pretendo responder a seguinte questão: Quais as concepções de 

corpo dos alunos iniciantes e finalistas dos cursos de Educação Física bacharelado e 

licenciatura da UFES. Além do objetivo central, o interesse se amplia em compreender os 

conhecimentos mobilizados por eles para “definir” o que pensam de corpo e se os 

conhecimentos oferecidos pelo curso exercem influência também no que compreendem.  

Considerando o corpo como uma parte dos eixos norteadores de pesquisa da Educação Física, 

compreendo a importância deste debate para os estudos afins da Cultura Corporal de 

Movimento, também será possível contribuir e potencializar estudos semelhantes através 

deste trabalho e fomentar novas discussões sobre a(s) concepção(ões) de corpo dos alunos que 

cursam Educação Física. 

 

Acredito que essa investigação consiste num pequeno recorte do quanto a Educação Física 

tem ou não avançado neste processo de formação dos sujeitos sobre o tema. Lima (1999) 

reforça que preocupações com o corpo poderão constituir-se no grande tema da Educação 

Física. Ainda de acordo com o autor, hoje nada se discute sem uma referência ao corpo. 

 

Le Breton apud Dantas (2003) ainda fala que, no fundamento de qualquer prática social, como 

mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as 

instâncias da cultura. Com base nestes argumentos, é possível compreender que, as discussões 

e reflexões do corpo são de grande relevância, não apenas para a Educação Física, mas para a 

sociedade. 

 

A pesquisa consiste em uma investigação qualitativa, de cunho descritivo-interpretativo. 

Conforme Triviños (1987, p. 120), a pesquisa qualitativa: 

 

[...] compreende atividades de investigação que podem ser denominadas específicas. 

E, por outro, que todas elas podem ser caracterizadas por traços comuns. Esta é uma 

ideia fundamental que pode ajudar a ter uma visão mais clara do que pode chegar a 

realizar um pesquisador que tem por objetivo atingir uma interpretação da realidade 

do ângulo qualitativo. 
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E com base na apresentação do autor e na intenção deste estudo que me inseri na pesquisa 

qualitativa apropriando características descritivo-interpretativas, em que objetiva 

compreender (a partir das descrições) as características de uma determinada população, 

partindo de questionamentos. Para Flick (2004, p. 28), “[...] a mesma é orientada para análise 

de casos concretos em sua particularidade temporal e local, partindo das expressões e 

atividades das pessoas em seus contextos locais”. 

 

Nesse sentido, os sujeitos participantes do estudo são os alunos iniciantes e finalistas dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física do CEFD-UFES de 2016/2. Além 

do meu posicionamento aprsentado anteriormente, atribuí junto aos meus orientadores, a 

importância em investigar este público, pois acreditamos que fortalecerá e ampliará as 

discussões de ambos os cursos no que concerne a temática, além de ser um meio de analisar o 

que os professores em formação, sejam estes na área do lazer, esporte, saúde (bacharelado) ou 

escolar (licenciatura), compreendem de um dos seus objetos de trabalho, o corpo.  

 

Os únicos critérios para participar da pesquisa, era estar no primeiro e/ou no último ano da 

graduação, entre bacharelado e licenciatura. Apresentei o projeto inicial para as turmas que 

estevam dentro destes critérios, e os interessados logo se manifestavam, e dessa forma era 

agendada a entrevista. Ao todo foram 20 (vinte) alunos participantes, sendo, 5 (cinco) do 

primiero ano da licenciatura e 5 do primeiro ano do bacharelado, o que chomo de iniciantes, e 

também, 5 do último ano da licencitura e 5 do último ano do bacharelado. 

 

Ao analisar e interpretar o que é produzido e reproduzido sobre o corpo, em literaturas, artigos 

acadêmicos, textos e trabalhos, me atentei as questões ligadas ao(s) valor(es) e desvalor(es), 

classificação(ões) e concepção(ões) atribuídos ao corpo. O olhar estava voltado para os alunos 

iniciantes e finalistas dos cursos de Educação Física. Considerando, que, a possibilidade dos 

alunos iniciantes retratarem uma realidade de pensamentos e ideias provenientes do senso 

comum possa ser maior, partindo de premissa que o acesso às discussões sobre o corpo no 

meio acadêmico ainda é “limitado”, uma vez que os alunos ainda estão iniciando sua 

formação em Educação Física no ensino superior. E em relação aos finalistas, por conta do 

possível contato maior com o curso, provavelmente houve uma construção e modificação de 

pensamentos e concepções acerca da temática corpo.  
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A partir de trabalhos semelhantes a este, busquei qualificar e contribuir com a pesquisa. Com 

os estudos encontrados, “A concepção de corpo dos estudantes de graduação em Educação 

Física”, de Aranda et. al., 2012, “Formação em Educação Física: uma análise comparativa de 

concepções de corpo de graduandos”, de Silva, Silva e Lüdorf, 2011, “Visão de corpo dos 

graduandos em bacharelado do curso de Educação Física de uma instituição de ensino 

superior privada de Goiânia”, Souza et al., 2011, “Estudos comparativos entre as concepções 

de corpo dos acadêmicos de Educação Física – UEG e PUC-GO - de 1º e 8º períodos”, de 

Ferreira e Baptista, 2010, “A concepção de corpo dos acadêmicos do curso de Educação 

Física da Universidade Federal de Santa Maria/RS”, de Silva, 1998, que nos mostram a 

importância de estudos como este e se tornaram base para a realização deste.  

 

Os estudos encontrados utilizaram entrevistas semi-estruturadas e questionários como 

instrumento para coleta de dados, achei por bem seguir apenas com entrevista semi-

estruturada para coletar as concepções de corpo dos alunos do CEFD. Após leituras destes 

trabalhos foi possível compreender que, em uma entrevista semi-estruturada, os sujeitos têm a 

oportunidade de estarem livres em poder argumentar e se expressar. Triviños (1987, p. 146) 

afirma que a entrevista semi-estruturada:  

 

[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessária, enriquecendo a investigação. 

 

Se faz necessário compreender à função da entrevista semi-estrurada, pois esta não deve ser 

confundida com a entrevista não-diretiva (TRIVIÑOS, 1987, p. 146), seguindo esta ideia 

criamos um roteiro que nos auxiliou nas entrevistas, respeitando sempre a liberdade do 

entrevistado. 

 

O roteiro fora criado mediante as leituras de trabalhos existentes, os comparamos entre si e 

formulamos algumas questões, inicialmente, mais objetivas na tentativa de criar uma forma de 

“quebrar o gelo” e colher informações básicas do entrevistado, entretanto, em determinado 

momento do roteiro, as questões iam se modificando, e o aluno tinha a oportunidade de 

compartilhar suas opiniões, possibilitando respostas num caráter mais amplo. É possível ver 

os roteiros nos anexos 1 e 2. 
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Criei nomenclaturas para que não haja exposição dos alunos entrevistados, o que consistirá 

em numeração e iniciais: Aluno (Numeração) + Vertente do curso B (bacharelado) e L 

(licenciatura) + Estágio do curso I (iniciantes) e F (finalistas). 

 

O artigo está organizado da seguinte forma: uma breve apresentação do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) dos cursos. A seguir estão as análises da influência do curso ou não sobre a 

concepção de corpo dos alunos finalistas e já trazendo as falas que retratam as concepções de 

corpo destes sujeitos, em seguida, as expectativas dos iniciantes sobre a abordagem da 

temática corpo no curso, e da mesma maneira as concepções de corpo destes alunos. Por fim, 

as nossas considerações finais com base no exercício investigativo. 

O QUE OBJETIVA O CURSO? UMA BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO-CURRICULAR DOS CURSOS... 

 

Aprendi no Projeto Pedagógico Curricular (PPC), quais sujeitos os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado objetivam formar e os conhecimentos por estes mobilizados. Este mesmo 

exercício possibilitou a refletir sobre que disciplinas aguardam os alunos iniciantes na busca 

por atingir suas expectativas. Partindo desse pressuposto, fizemos um levantamento do PPC 

do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo - 

UFES (2016) e, no ponto “02. Objetivos”, anuncia-se que o curso busca formar profissionais 

para atuar com 

 

[...] principal possibilidade de ação a intervenção pedagógica, orientação essa que 

deve balizar suas opções políticas, éticas, técnicas e científicas no exercício da 

profissão que englobam tanto o planejamento, a prescrição, o ensino, a orientação, o 

assessoramento, a supervisão e avaliação de práticas corporais assim como a 

participação, assessoramento, coordenação, liderança e gerenciamento de equipes 

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas 

públicas e institucionais no campo da saúde, do lazer, do esporte, da educação, da 

segurança, do urbanismo, do ambiente, do trabalho, da cultura e todas as demais 

políticas que, direta ou indiretamente, com ela dialogam. 

 

A grade curricular do curso de bacharelado da UFES compreende grande parte de disciplinas 

de caráter biológico, do lazer e saúde (no sentido amplo da palavra), além de oficinas de 

esportes específicos, entre as disciplinas estão presentes “Educação Física, Lazer e 

Sociedade”, “Epistemologia da Educação Física”, “Educação Física, Saúde e Sociedade”, 
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“Corpo, Movimento e Conhecimentos Biológicos” e “Corpo, Movimento e Fisiologia 

Aplicada I e II”...  

 

O PPC do curso de licenciatura em Educação Física da UFES, mostra o seguinte, em relação 

ao profissional que se pretende formar, no ponto “4. Objetivos do curso”: 

 

O professor formado pelo Curso de Licenciatura em Educação Física estará 

habilitado a exercer a profissão docente/professor no âmbito escolar (rede pública e 

particular de ensino na educação infantil ensino fundamental e ensino médio), tendo 

como atribuições o contexto da prática escolar: Participar da construção do projeto 

político-pedagógico; assumir o planejamento pedagógico de aulas em todos os 

níveis de ensino; utilizar instrumental científico que constituí a formação específica 

da área para fundamental suas ações educacionais, tendo em vista a formação 

humana e transformação social; participar de iniciativas para o aprimoramento do 

sistema educacional, em especial o relativo à sua unidade escolar e à comunidade; 

identificar e agir em direção às necessidades regionais e locais relativas à Educação 

Física na busca de consignação das mesmas; projetar e valorizar sua atividade 

profissional no contexto político-econômico e sociocultural de seu tempo e espaço 

em que atua. 

 

O curso de Licenciatura possui uma grade curricular que enaltece os conhecimentos voltados 

para a Cultura Corporal de Movimento, fazem parte do currículo as disciplinas, como, por 

exemplo “Educação Física, Corpo e Movimento”, “Educação Física e Escola”, “Corpo, 

Movimento e Escolarização”, “Psicologia da Educação” e “Didática”...  

 

Os conhecimentos citados acima trazem uma base ampla para pensar o corpo. É possível notar 

disciplinas que irão tratar deste nas condições físicas, outras sociais, ou ainda nos aspectos 

psicológicos, etc. Não banalizando os conhecimentos prévios à passagem pelos cursos de 

Educação Física, a graduação tem o objetivo de formar, de ampliar o que está para além do 

senso comum. Minha visão é que o curso constrói e fomenta cidadãos críticos, que reflitam 

sobre o que está posto para nós no dia a dia. 

 

VISÃO DOS ALUNOS E AS INFLUÊNCIAS DO CURSO  

Realidades: apontamentos e posicionamentos dos alunos finalistas...  

 

Os alunos finalistas da licenciatura, 04 (quatro) apontam que o curso foi um espaço de 

formação ampla, o que contribuiu e modificou muitos conceitos a respeito do corpo. O Aluno 
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1LF, por exemplo, afirma que “Modificou minha visão, como já disse, de você vê o corpo 

como uma forma mais saudável, além disso, eu passei a dar menos importância... bater o olho 

na pessoa e querer fazer essa visão só vendo o corpo da pessoa, que às vezes não é só isso, às 

vezes é...”; “Com certeza teve, e o principal do que eu achava se manteve. Mas ampliou um 

pouco o leque, [...] eu entrei com a cabeça um pouco fechada e demorou um pouco pra abrir. 

[...] mas as discussões aqui ampliaram um pouco do que eu pensava.” (ALUNO 2LF, 2016); 

“Mudou, no quesito é... reflexivo acerca da história, reflexivo a cerca do indivíduo como 

várias concepções do indivíduo[...]” (ALUNO 3LF, 2016).  

 

Os finalistas entrevistados da licenciatura, em sua grande maioria mostraram que até mesmo o 

fato de estarem no meio acadêmico se torna um fator que contribui e agrega para uma 

inovação/mudança de pensamentos e atitudes, o Aluno 4LF chega a afirmar que antes da 

inserção em uma faculdade não tinha pensado sobre determinados assuntos, como pensar o 

corpo pelo viés amplo e integrado. Diferentemente dos posicionamentos anteriores 

apresentados, um exemplo de que o curso pode não ter uma boa influência, é o Aluno 5LF, o 

mesmo se recusa até responder sobre a contribuição do curso em sua concepção, ao ser 

questionado sobre este posicionamento, ele diz que o curso tem muitas lacunas e não aborda o 

corpo como gostaria. 

  

No curso de bacharelado, todos os 05 (cinco) alunos entrevistados destacaram a importância e 

a influência que o curso exerceu na concepção de corpo. O Aluno 4BF, expressa o seguinte 

pensamento:  

 

Mudou... Mudou só de entrar na Universidade cara, acho que a gente estar na 

Universidade p***... Só de estar na universidade já mudou, dando sensibilidade a 

minha vida, uma poética entrou na minha cabeça. Mas a gente reproduz muito né 

cara, quando você não está num espaço que consiga te libertar, dessa... dessa, enfim, 

dessa falta de ..., se você não tem espaço, você não fica pensando sobre aquilo [...] 

(ALUNO 4BF, 2016).  

 

O Aluno 1BF fala que a influência do curso foi sobre as questões de corpo/saúde, “[...] 

relação corpo/saúde, talvez... né? Acho que mais isso.” (ALUNO 1BF, 2016). Ele ainda fala 

que o curso “[...] acrescentou, mas nada tão drástico assim, uma mudança tão grande assim 

não.” (ALUNO 1BF, 2016). 
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Por meio de uma analise comparativa de todos os entrevistados finalistas, por menor 

relação/ligação que um ou outro queira fazer, é possível reconhecer o impacto causado pelos 

conhecimentos mobilizados no decorrer do curso. Mesmo que estes já tenham uma formação 

acadêmica anterior, como o caso do Aluno 5BF,  

 

Como eu venho da fisioterapia, eu tenho uma visão muito de reabilitar, tratar, ou o 

que está patológico para o normal, digamos assim. [...] a Educação Física me trouxe 

mais essa visão/discussão sobre corpo, sobre exercício e saúde, e os vários âmbitos 

da discussão do corpo. Porque foi o que eu falei no começo, o corpo biológico e 

fisiológico, eu discuto na fisioterapia, agora o corpo estético, o corpo psicológico, o 

corpo social, eu não discuto na fisioterapia, lá eu trato um doente, aqui eu discuto a 

concepção de corpo diferente da graduação que eu já tinha. Então me agregou novos 

pensamentos, novos conhecimentos sobre corpo (ALUNO 5BF, 2016).  

 

Refletindo ainda sobre a influência do curso, a análise se intensifica ao nos deparar com os 

seguintes discursos dos alunos finalistas do bacharelado: “Então, mudou muita coisa porque 

eu acho que eu cresci no curso, né, que eu entrei com 17 anos, então é tipo, adolescente. E aí, 

adolescente a meu ver, tem uma visão estética de tudo, a estética é muito forte [...]” (ALUNO 

2BF, 2016) e “Mudou completamente. [...] ainda mais, como, quando eu entrei aqui, com 18, 

19 anos... Você nunca ta lá fazendo uma atividade pensando que, no futuro você precisa de 

uma qualidade de vida [...]” (ALUNO 3BF, 2016). Segundo as percepções de alguns dos 

entrevistados, o curso ajudou a mudar suas ideias sobre o corpo, situação que conecta com a 

pesquisa de Ferreira e Baptista (2010), pois notaram em suas analises, que os cursos por eles 

pesquisados contribuíram muito no conhecimento e sobre as concepções de corpo dos alunos. 

Eles dizem... “[...] podemos afirmar que os cursos de Educação Física nas Universidades 

pesquisadas contribuem para o conhecimento sobre as concepções de corpo [...]” (FERREIRA 

E BAPTISTA, 2010, p. 142), o que até então não é uma realidade que abrange todos os 

finalistas entrevistados do CEFD/UFES. 

 

Outros autores também identificaram esta ação exercida dos conhecimentos mobilizados pelo 

curso, como Silva, Silva e Lüdorf (2011, p. 71) “Os resultados encontrados permitem 

constatar as particularidades que envolvem a formação de professores em Educação Física, 

em parte, decorrentes das diferentes grades curriculares adotadas [...]” e Aranda et al. (2012, 

p. 745) “Observou-se que os saberes e os fazeres disseminados no âmbito dos diferentes 

cursos de graduação influenciaram a construção da concepção de corpo/corporeidade dos 

estudantes.”. 
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De acordo com essas realidades é possível apontar como hipótese que o meio acadêmico e os 

conhecimentos mobilizados no curso, exerceram um impacto no processo formativo destes 

alunos, uma vez que, normalmente os anseios particulares entram em conflito neste espaço, 

oportunizando busca, reflexão, sistematização de novos pensamentos, o que impulsiona outros 

novos conhecimentos. Para Palegrini (2006), apud Barbosa, Matos e Costa (2011), o avanço 

científico e técnico produziu um apreço pelo uso da razão científica como forma de 

conhecimento, de maneira que ela, sem perder de vista outras formas de conhecimento, como 

o senso comum, é transformador e estimula o progresso da humanidade.  

 

 O Aluno 4BF expressa compreender o sujeito como ser social, ele diz: “Vejo um sujeito de 

direito, com qualquer pessoa, menino, menina ao mesmo tempo, velho, novo, com deficiência 

ou sem, Sacou?! Preto ou Branco... Entendo como ser de direito.” (ALUNO 4BF, 2016). 

Outros alunos expressam o seguinte: “Primeira coisa que eu vejo na pessoa, que tem aquela 

posição cultural e tudo mais, é o jeito, o jeito da pessoa a cultura que ela externaliza, é o como 

que ela se relaciona com o mundo, como que ela se socializa e eu esqueço que a pessoa é 

aquele ser de carne e osso[...]” (ALUNO 3LF, 2016); “Então eu acho que além do físico 

mesmo, do corpo propriamente dito, inclui todas essas coisas de pensamentos, de ideias, isso 

aí.” (ALUNO 4LF, 2016). Os alunos aparentemente demonstram ter uma concepção que vai 

além do comum, desconstroem uma visão estereotipada e fragmentada, buscam definir um 

sujeito/corpo no “todo”.  

 

Porém um número menor que o esperado, apontam de fato nas falas o conhecimento científico 

disponibilizado na formação, a respeito do corpo, o que pode ser notado nas respostas e 

posicionamentos dos Alunos 1LF, 2LF, 2BF e 3BF, que mostram posicionamentos limitados 

as questões estéticas e físicas, o que pode ser compreendido a partir das falas: “[...] eu 

relaciono muito pro lado da saúde.” (ALUNO 1LF, 2016); “[...] eu olho pra uma pessoa, eu 

tento imaginar o quê que ela pratica [...]” (ALUNO 2LF, 2016); “[...] quando eu não conheço 

a pessoa, eu acho que... ah, a gente é fútil, a gente repara a pessoa - Nossa, que sapato 

bonito!” (ALUNO 2BF, 2016) e “[...] estético, você vê só um corpo que tá andando e 

geralmente você repara, ás vezes... se é uma pessoa normal, assim de acordo com os padrões 

da sociedade, passa batido.” (ALUNO 3BF, 2016).  
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Aranda et al. (2012), compartilham de duas realidades em suas pesquisas, assim como os 

Alunos 4BF, 3LF e 4LF, os autores apresentam falas de alunos, em que o corpo é pensado no 

homem em sua totalidade, entretanto, o público em que notaram este posicionamento foram 

dos alunos da “licenciatura atual”. Já os alunos do curso, chamado pelos autores, de 

“licenciatura generalista”, destacavam o corpo pelos aspectos físicos (aparência; membros; 

estrutura formada por componentes biológicos e fisiológicos; união de órgãos; objeto; aspecto 

anatômico).  

 

Por base no que fora apresentado, nota-se uma contradição com relação ao posicionamento de 

alguns alunos. Pois independente do curso, licenciatura ou bacharelado em Educação Física, 

os conhecimentos mobilizados não se resumem a estética ou apenas as noções físicas, e 

considerando, que, os mesmos alunos que apontam o curso como influência, são os mesmos 

que “resumem” suas visões de forma segregada e limitada3. Em outras pesquisas, como a de 

Souza et al. (2011) com os alunos do bacharelado, se destacou a visão de corpo sujeito, 

relacionado pelos autores com o que se preocupa com o corpo e o trabalham de forma total. O 

que mediante as colocações dos alunos, foge da realidade encontrada no CEFD/UFES.  

 

Em partes, analisando todo o processo até aqui, a pesquisa de Silva, Silva e Lüdorf (2011), 

foram os achados que mais comparo ao CEFD/UFES, pois apontam que os estudantes 

finalistas relacionam muito suas compreensões e, assim, relações com o corpo, considerando 

os conhecimentos voltados a saúde e bem estar, alguns posicionamentos indicam a ideia do 

corpo como meio de comunicação e existência, aliado ao aspecto sociocultural, o que mais se 

aproxima da realidade   

  

Expectativas dos alunos iniciantes: curso e as discussões sobre o corpo... 

 

As informações colhidas e apresentadas nos possibilitaram comparar as realidades vividas e 

experienciadas pelos estudantes finalistas dos cursos de Educação Física com as expectativas 

de estudantes iniciantes nos cursos. Apriori, refletindo sobre os interesses e as expectativas 

                                                

3 Le Breton (2003) retrata que esta ideia se consiste o corpo, como simples suporte da pessoa, um estrutura 

dissociado do homem,  passível de ser modificada, cujas peças podem ser substituídas. 
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destes em relação à temática corpo, busquei conhecer e entender como se configura um 

indivíduo que acaba de ingressar em um dos cursos de Educação Física e que, em muitos 

casos, são os únicos e primeiros contatos com o mundo científico. Foi possível notar nas falas 

dos alunos da licenciatura, expectativas de que o curso pudesse proporcionar novos 

posicionamentos e visões sobre o corpo, oportunizando contato com discussões mais amplas, 

como expressam os depoimentos a seguir: “[...] eu quero ampliar é os meus pensamentos, eu 

quero então a reflexão sobre o corpo [...]” (ALUNO 1LI, 2016); “[...] acho super interessante 

você conhecer novas digamos áreas, né.” (ALUNO 3LI, 2016); “[...] a Educação Física 

envolve corpo, por mais que eu não goste de ficar pensando, eu acho que é necessário [...]” 

(ALUNO 5LI, 2016). 

 

Ao observar outras falas, percebe-se que já existe uma preocupação sendo gerada, também, 

muito em relação ao conhecimento que futuramente estes mobilizarão nas intervenções 

docentes. Como podemos ver nos relatos a seguir: “Pra gente ter como debater e explicar pros 

nossos alunos como que..., o quê que é o corpo, o que não pode [...]” (ALUNO 2LI, 2016); 

“[...] passar isso pra outras pessoas, até pra outros alunos, que a gente trabalha o tempo todo 

com corpo [...]” (ALUNO 4LI, 2016). Nos surpreende, ainda no primeiro período, a 

preocupação em transmitir conhecimentos e promover discussões sobre o corpo, com corpos, 

por meio das atividades docentes. 

 

Os alunos do bacharelado apontam grande interesse em um curso que os deem subsídios para 

pensar e refletir o corpo por diversos aspectos, como mostram as falas “[...] eu espero que o 

curso me motive a sempre pensar sobre o corpo e o que envolve corpo.” (ALUNO 1BI, 2016); 

“[...] a me ajudar a pensar mais sobre esse assunto, abranger mais assim, outras, outras 

coisas... sobre o corpo.” (ALUNO 3BI, 2016); “É, eu espero sim, é eu... num sei ainda como 

vai ser essa, esse ensinamento sobre o corpo [...]” (ALUNO 5BI, 2016).  

 

Partindo para uma ideia diferente das opiniões anteriores, está o argumento do Aluno 4BI, que 

se colocou da seguinte forma... 

 

Eu entendo o curso, mas, assim, não ser atleta, mas pensando mais pro lado do 

esporte, num é tanto o corpo! Não pensava assim dá academia, que é ficar 

trabalhando lá, do esporte mesmo. Mesmo que a gente tenha que saber tudo 

certinho, o corpo essas coisas..., mas não especificamente corpo, mais movimento, 

treino, essas coisas assim. (ALUNO 4BI, 2016).  
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Há certa confusão na fala do aluno, pois ao mesmo que expressa que o curso não é para ser 

atleta, nos leva a interpretar uma visão voltada às questões físicas.  

 

Deparo-me com outra opinião, que afirma o seguinte: 

 

Cara, eu espero muito. Começou muito bem né, que já começou essa... quebrar 

essas... paradigmas né. E eu espero que ele... não só fundamente esse sentido 

fisicamente, como a gente ta estudando em fisiologia e tudo, mas também, como é 

que a gente pode... aplicar na sociedade, pra tentar quebrar também esse... padrão 

imposto (ALUNO 2BI, 2016).  

 

Compreendo que há uma preocupação em não ter no curso apenas conhecimentos que tratem 

do corpo nas perspectivas biológicas e fisiológicas. É possível, ainda sim, analisar que o aluno 

não menospreza os conhecimentos que especificam a funcionalidade da estrutura física do 

corpo, mas este nos mostra uma preocupação de ter uma formação ampla, no sentido pensar o 

corpo buscando sua totalidade. 

 

No ato da entrevista, assim como fora feito com os finalistas perguntai sobre o que estes 

entendiam de corpo, e fora possível notar que algumas falas se assemelham aos dos alunos 

finalistas sobre um corpo social, pensante, em sua totalidade como pode ser observado nas 

falas, o corpo “[...] envolve tipo, a expressão né, a questão cultural, tudo isso.” (ALUNO 3LI, 

2016); revelando também um posicionamento não segregador sobre o corpo, o Aluno 4LI diz 

que “[...] tinha uma visão muito assim, superficial em relação ao corpo né, a gente vê muito a 

questão do físico, e hoje eu já entendo melhor essa questão [...]”. Nesta fala se torna possível 

compreender que há, sim, a presença da visão estrutural, mas ao expressar “[...] e hoje eu já 

entendo melhor essa questão [...]”, analiso, que este pensamento segregado é insuficiente para 

ele. Explicando seu pensamento anterior, este aluno ainda aponta que as visões superficiais 

surgem muito em detrimento ao capitalismo. Ele diz: “o capitalismo, né, tudo, consumo, essas 

coisas... acabam afetando muito essa questão do corpo.” (ALUNO 4LI, 2016). 

 

Contraponto as falas anteriores, mais da metade dos entrevistados limitam o corpo na sua 

forma estética e física, algumas falas, paracida com a dos demais, levam a essa compreensão, 

se expressam da seguinte forma... “[...] a gente visa primeiro é a estética, né. Como que a 

pessoa... se veste, como que é o corpo da pessoa, como ela cuida do seu corpo [...]” (ALUNO 

1LI, 2016); “[...] a primeira coisa que a gente percebe, é a aparência. Seu... se é, tipo assim, se 
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é malhado, se, se é magro, se é gordo.” (ALUNO 2LI, 2016); “Vem essa questão, né, de falar 

“pô, o cara tá com uma barriguinha, tá com não sei o que...” (ALUNO 2BI, 2016); “É um 

organismo que sofre muitas alterações né, dependendo de cada situação.” (ALUNO 5BI, 

2016). 

 

Nesta etapa de entrada no curso, em muitos casos apenas são mobilizados conhecimentos do 

senso comum e/ou aqueles “fornecidos” pela mídia, tornando assim, cada dia mais uma aliada 

muito presente no dia a dia. Lima, Lima e Carvalho (2016) elucidam que as pessoas 

normalmente se respaldam muito em discursos midiáticos. Barbosa, Matos e Costa (2011) 

ainda dizem que a mediação tecnológica das relações dos homens com o mundo, dos homens 

entre si e de cada um consigo mesmo, são cada vez mais fortes.  

 

Buscando um comparativo, os autores Ferreira e Baptista (2010) e Silva, Silva e Lüdorf 

(2011) em suas pesquisas, onde, um dos públicos eram os primeiros períodos, trouxeram 

posições parecidas com as ultimas ideias apresentadas dos iniciantes do CEFD/UFES, 

voltadas muito mais ao físico, estético e a saúde. Mas precisamos considerar que nestas etapas 

iniciais, os alunos estão em fase de contato com conhecimentos básicos na graduação, isso diz 

muito sobre a concepção, e assim podemos ver nos estudos acima, os alunos retratarem com 

maior destaque as dimensões físicas do corpo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa retratou a concepção de corpo dos alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado 

em Educação Física do CEFD/UFES. Para tal investigação me baseei em estudos com o 

mesmo objetivo, realizados, no entanto, em outras universidades brasileiras. Também me 

dispus de alguns autores como Jocimar Daolio e outros, para ajudar a compreender e 

interpretar o corpo, de forma ampla e na sua totalidade. 

 

Os passos para a construção deste trabalho, além das pesquisas como retratado anteriormente, 

foram também por meio da criação de um roteiro, que continha questões básicas como nome e 

o motivo de interesse no curso, até a questão que objetivou nosso estudo, ou seja, qual a 

concepção de corpo dos alunos e as influências do curso sobre esta. Na fase de interpretação 

das entrevistas busquei, no PPC dos cursos, apenas entender que sujeitos objetivam formar os 

cursos em Educação Física, por meio das disciplinas e conhecimentos mobilizados. 

 

As entrevistas mostraram uma gama de opiniões e ideias, que ora divergiam, ora se 

completavam e eram até mesmo semelhantes. Posso em termos, destacar alguns avanços nas 

concepções sobre o corpo, com base em algumas falas de alguns finalistas, as visões 

estruturais e limitadas sobre o corpo se mostravam menos potentes, mas ainda sim existem, 

alguns alunos, me deixou com uma sensação de contradição, no mesmo momento em que 

apontavam o curso como um local “transformador” de opiniões, as respostas sobre a 

concepção de corpo não contemplavam aquilo que eles mobilizavam e aprendiam nos cursos. 

Isso expressa que as noções de corpo em seu caráter segregador prevalecem, o que fortalece e 

prioriza apenas a visão biologicista.  

 

Nota-se que os alunos dos dois curso ainda estão fortemente ligados ao senso comum, o que é 

muito normal entre os iniciantes. No entanto, com maior ênfase os finalistas, ao se apropriar 

de outros conhecimentos, deveriam usar os saberes de forma a ampliar sua concepção e 

buscar, talvez, um equilíbrio. Compreendo a grande importância do senso comum, não há 

intenção de menosprezar um conhecimento e enaltecer o outro, mas é preciso pensar sobre 

uma espécie de complemento, em que ambos possam contribuir para a construção de novos 

saberes, e não restringi-los e segregá-los. 
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De forma não muito diferente da realidade dos finalistas, entretanto pendendo muito mais 

para a visão estrutural do corpo, se mostraram os iniciantes. Porém, cabe considerar que o 

contato que estes alunos tiveram, no que concerne à temática corpo, ainda é bem inicial e 

introdutório. Em suma, os alunos dos primeiros períodos estão em fase de adaptação; muitas 

discussões ainda parecem serem “superficiais” e a contribuição para construção de 

concepções e ideias que fogem dos padrões sociais não dependem apenas dos conhecimentos 

encontrados nas disciplinas do primeiro período. 

 

O quadro a seguir sintetizam os achados da pesquisa com aquilo que Silva, Silva e Lüdorf 

(2011) concluíram em seu estudo, ao organizar as concepções de corpo entre os estudantes do 

seguinte modo: Corpo à parte (objeto dissociado do homem, passível de ser modificado), 

Corpo Interativo (união do aspecto físico com outras dimensões como a mental, espiritual 

e/ou emocional) e Corpo Interativo-Social (o corpo é visto como um meio de comunicação e 

de existência, aliado ao aspecto sociocultural). Quantificando a pesquisa realizado no 

CEFD/UFES, seria: 

 

CATEGORIAS (Nº) LIC. 

INICIANTES 

(Nº) BAC. 

INICIANTES 

(Nº) LIC. 

FINALISTAS 

(Nº) BAC. 

FINALISTAS 

Corpo à Parte 2 3 1 2 

Corpo Interativo 2 1 1 1 

Corpo Interativo-

Social 

1 1 3 2 

Quadro 1 (Visão que se tem de um indivíduo/corpo) 

 

Com base nas discussões anteriores e no quadro, identifico um número expressivo na 

categoria “Corpo à Parte”, ideias semelhantes às de Descartes e outros, também um tanto 

midiática, elevando uma visão funcional, fisiológica e estética. Por outro lado, percebo um 

número diria, expressivo, apesar de não ser satisfatório para mim, pensando nos acessos 

amplos na graduação, dentre os entrevistados finalistas, que compreendem o sujeito por uma 

visão sociocultural, como de Le Breton e Daolio, entre outros. 

 

De modo geral, as falas dos alunos do CEFD/UFES possibilita interpretar que há um esforço 

de atribuir um conceito mais amplo ao corpo e foi possível identificar esse esforço em ambos 
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os cursos e períodos entrevistados, Mesmo sendo mínimo entre os iniciantes. Parte 

considerável, mas ainda sim, reduzida dos estudantes, mostram uma postura que pode ser 

comparada com a visão de Daolio, 1994 no livro intitulado “Da cultura do corpo”, em que o 

autor se baseia nos levantamentos feitos pelo Antropólogo Mauss, sobre a teoria da Técnica 

do Corpo. Daolio afirma que o homem não está restrito apenas ao nível biológico, mas, sim, 

construído culturalmente. 

 

Ainda que o curso possa ter suas falhas e lacunas, enquanto graduando finalista, e mais, 

enquanto professor de Educação Física, esperava que falas e ideias dos autores anteriormente 

apresentadas estivessem expressivamente presentes nas concepções dos alunos. Uma vez que, 

enquanto professores independente do local de intervenção, é preciso refletir sobre os 

significados do corpo e como este se apresenta nas diversas culturas e esferas da sociedade. 

Dessa forma, torna possível compreender o corpo para além da visão de menos ou mais, 

fomentando assim O CORPO. 

 

Este foi um período extenso de trabalho, muitos alunos se dispuseram assim que 

apresentamos a proposta do trabalho, outros nem tanto. Houve dias em que as entrevistas 

eram marcadas, e nenhum aluno aparecia, entre idas e vindas, e de certa forma em 

determinado período como pesquisador me senti fadigado. Porém, agora, mais do que antes, 

vejo a contribuição deste trabalho, não apenas para o curso, mas para mim e meus colegas 

nesta caminhada do ser professor, e ainda com grande responsabilidade, construindo 

conhecimentos e quebrando paradigmas por meio dos saberes da Educação Física, 

mobilizando o tempo todo ações, sejam essas no sentido exato ou não da palavra, com o 

corpo. 
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ANEXO 1 

Roteiro de perguntas para os últimos períodos 

 

1. Nome completo: 

 

2. Em  que  ano  e  semestre  você  ingressou  no  curso  de  Educação Física da UFES? 

 

3. Por que escolheu o curso de Educação Física? 

 

4. Qual é a vertente, Bacharelado ou Licenciatura? Justifique sua escolha. 

 

5. Qual sua relação com esta temática fora dos espaços da universidade? 

 

6. Que importância você atribui ao tema corpo? Se tivesse que categorizar de 1 a 10, 

onde estaria a importância deste e por quê? 

 

7. O tema corpo é abordado de diversas formas e em diversos lugares... Qual é a visão de 

corpo que mais lhe chama atenção e se compara a sua opinião? O que te influenciou 

nesta concepção? 

 

8. Quando você pensa, ou quando observa algum indivíduo, o que você atribui/atrela a 

este? Pensando que estamos discutindo sobre o corpo (independente do olhar 

biológico, social, filosófico, religioso, midiático...), relate o seu ponto de vista. 

 

9. Acha necessário pensar e refletir o corpo, por outros aspectos que não sejam apenas os 

midiáticos, fisiológicos, religioso, por exemplo, ou qualquer outro? Por que? 

 

10. Já participou de alguma discussão que envolvesse o corpo como temática, o que você 

pode relatar sobre esta experiência, modificou algo do que já pensava? 

 

11. Voltando-se para o curso, na sua opinião o curso dá importância a discussão do corpo? 

Qual vertente que mais este aborda (biológica, social, filosófico, religioso...)? O que o 

levou a esta conclusão? 

 

12. Fazendo um comparativo, você acha que sua concepção sobre o corpo, mudou com a 

entrada na Universidade? Explique... 
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ANEXO 2 

Roteiro de perguntas para os primeiros períodos 

 

1. Nome completo: 

 

2. Em que ano e semestre você ingressou no curso de Educação Física da UFES? 

 

3. Por que escolheu o curso de Educação Física? 

 

4. Qual é a vertente, Bacharelado ou Licenciatura? Justifique sua escolha. 

 

5. Já participou de alguma discussão que envolvesse o corpo como temática, o que você 

pode relatar sobre esta experiência, modificou algo do que já pensava? 

 

6. Qual sua relação com esta temática fora dos espaços da universidade? 

 

7. Que importância você atribui ao tema corpo? Se tivesse que categorizar de 1 a 10, 

onde estaria a importância deste e por quê? 

 

8. O tema corpo é abordado de diversas formas e em diversos lugares... Qual é a visão de 

corpo que mais lhe chama atenção e se compara a sua opinião? O que te influenciou 

nesta concepção? 

 

9. Quando você pensa, ou quando observa algum indivíduo, o que você atribui/atrela a 

este? Pensando que estamos discutindo sobre o corpo (independente do olhar 

biológica, social, filosófico, religioso, midiático...), relate o seu ponto de vista. 

 

10. Acha necessário pensar e refletir o corpo, por outros aspectos que não sejam apenas os 

midiáticos, fisiológicos, religioso, por exemplo, ou qualquer outro? Por que? 

 

11. Voltando-se para o curso, na sua opinião, você espera que o curso te dê subsídios para 

pensar e discutir o corpo? E como você espera esta abordagem? 

 

 


