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RESUMO:  Ao  ministrar  aulas  de  Educação  Física  para  o  Ensino  Médio, 
percebe-se a dificuldade dos adolescentes em participarem, ficando evidente 
que alguns não participam, principalmente das aulas práticas, por ficarem 
expostos  ao  olhar  dos  demais  alunos  e  do  professor.  A  partir  desta 
constatação,  deu-se  início  a  este  estudo.  Primeiramente,  realizou-se  um 
estudo teórico acerca do corpo, de modo a entender o corpo, suas relações e 
inter-relações através dos tempos históricos da humanidade. Após, com os 
objetivos de identificar as dificuldades dos alunos, pesquisar o que os eles 
entendem por  “seu”  corpo  e  verificar  conteúdos  específicos  da  Educação 
Física  que  pudessem  minimizar  estas  dificuldades,  solicitou-se  em  três 
turmas  de  Ensino  Médio  do  Colégio  pesquisado,  sendo  duas  no  período 
matutino, um primeiro e um segundo ano e uma no período vespertino, um 
terceiro ano, perfazendo um total de 107 alunos, que redigissem um texto 
relatando questões voltadas ao seu corpo, sob o título: O corpo na concepção 
de estudantes do Ensino Médio.  A seguir,  todos os textos redigidos  pelos 
alunos foram lidos minuciosa e criteriosamente. Optou-se, então, devido aos 
enriquecedores relatos, pela utilização do método de pesquisa qualitativa, na 
modalidade estudos de casos, realizando uma análise indutiva dos dados. Ao 
final  do  estudo,  concluiu-se  que  os  adolescentes  pesquisados  têm muita 
dificuldade  em  aceitar  o  seu  corpo,  a  grande  maioria  dos  adolescentes 
pesquisados acredita que o corpo ideal, o modelo padrão é o corpo imposto 
pela mídia e que todos os esforços para se chegar a este corpo devem ser 
realizados  para  que  a  sociedade  os  aceite.  O  estudo  aponta  para  a  real 
necessidade  da  disciplina  de  Educação  Física,  no  Ensino  Médio,  aplicar 
conteúdos teóricos e práticos que minimizem as problemáticas encontradas. 
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ABSTRACT: When teaching Physical Education classes at High School, it is 
noticed how difficult it is for teenagers to participate, and it’s clearly seen 
that some teenagers don’t participate, especially when it’s a practice class, 
for being exposed to the look of others and also the teacher’s. Since that, this 
study was started. At first, a study of the body was done to understand its 
relations and inter-relations through the humanity history. Then, to identify 
the students difficulties, to study what the students understand for “ their 
body”,  and also to identify some subjects in Physical Education that could 
minimize these difficulties, High School  students from the first, second and 
third grades, some who studied in the morning and some who studied in the 
afternoon, were asked to write a composition under the title : The body in the 
conception  of  High  School  students.  107  students  wrote  the  composition. 
After  that,  all  the  compositions  were  carefully  read.  Then,  regarding  the 
richness of details mentioned by them, it was decided to use the qualitative 
research  method,  in  the  modality  of  case  study,  to  make  an  inductive 
analysis  of  the  data.  At  the  end  of  the  study,  it  was  realized  that  the 
researched teenagers have a great difficulty  in  accepting their  body,  and 
most of them believe that the ideal body is the one imposed by the media, 
and  that  all  efforts  to  achieve  that  body  must  be  made,  in  order  to  be 
accepted  by  society.  The  study  points  to  the  real  need  of  the  Physical 
Education  Subject  at  High  School,  to  present  subjects  and  practices  to 
minimize the problems shown.
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1. INTRODUÇÃO

            Na escola de Ensino Médio, percebe-se a cada ano que a disciplina de 

Educação Física encontra mais dificuldades em trabalhar com os alunos pelos 

mais  variados  motivos.  Há  muita  falta  de  interesse  em  aprender  os 

conteúdos específicos da disciplina que, conforme as Diretrizes Curriculares 

da  Educação  Básica  da  Secretaria  do  Estado  da  Educação-2006,  são: 

GINÁSTICA, ESPORTE, DANÇA, LUTAS E JOGOS e o que abrange todos os seus 

elementos articuladores. Além disso, têm dificuldade de vivenciar as práticas 
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corporais interligadas a esses conteúdos por, muitas vezes, passarem pelo 

Ensino  Fundamental  e  não  trazerem  aprendizado  efetivo  dos  mesmos. 

Percebe-se que os alunos não valorizam a Educação Física como disciplina 

importante para a sua formação se comparada às demais disciplinas. Muitas 

vezes,  vêem  a  Educação  Física  como  uma  aula  voltada  apenas  para  a 

recreação, para diminuir o stress, sem significação de conhecimento, ou seja, 

ainda  como  o  “velho”  estigma  do  simples  ato  motor,  movimento  pelo 

movimento. Também é notória a falta de comprometimento e a letargia com 

o que se refere à escola, sobretudo em Educação Física. Ao lado disso, é 

evidente que no, Ensino Médio, um dos problemas dos adolescentes, senão o 

maior,  é  a  exagerada  preocupação  com o  corpo,  considerando o  que  os 

outros pensam do seu corpo, como os outros vêem o seu corpo, porque o seu 

corpo é diferente dos outros corpos, o que fazer para ter um corpo igual ao 

corpo do outro,  que marcas colocar no corpo, ter vergonha do corpo e não 

reconhecê-lo como seu, o que fazer para ter o corpo cultuado pela mídia, a 

qual impõe padrões inimagináveis de corpo,  que muitos de nossos alunos 

buscam acima de tudo e acabam sofrendo a cada aula de Educação Física; 

um sofrimento lento por compararem seu corpo ao corpo do outro, não se 

aceitando  como  verdadeiramente  são.  A  partir  destas  problemáticas  dos 

estudantes do Ensino Médio, torna-se necessário realizar um estudo teórico 

acerca do CORPO nos seus mais  variados contextos  históricos,  religiosos, 

culturais  e  sociais;  como  o  CORPO  serve  e  serviu  a  interesses  em 

determinadas épocas, como a visão de CORPO modifica-se de acordo com os 

interesses  da classe dominante  e,  principalmente,  da real  importância  de 

entendermos o nosso corpo que é, sim diferente um do outro e, por isso, tão 

especial,  tão único,  tão cheio de significados,  que aparecem em todas as 

nossas formas de expressões, de gestos e de atitudes.

2. OBJETIVOS DA PESQUISA
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• Identificar até que ponto as dificuldades de aprendizagem, vivência e 

participação  nas  aulas  de  Educação  Física  no  Ensino  Médio  estão 

explicita ou implicitamente relacionadas às questões que envolvem o 

corpo.

• Pesquisar a efetiva compreensão do corpo dos adolescentes da escola 

de  Ensino  Médio  do  Colégio  Estadual  pesquisado,  dentro  das 

dimensões  histórico,  cultural  e  social,  relacionando-o  e  inter-

relacionando-o com o mundo e com os outros.

• Identificar  conteúdos  específicos  da  disciplina  Educação  Física,  que 

propiciem aos alunos sentir, perceber, expressar, entender, respeitar e 

vivenciar o corpo plenamente, partindo do respeito ao seu corpo e ao 

corpo do outro; considerando o princípio da alteridade.

3. BREVE HISTÓRICO SOBRE O CORPO DESDE O HOMO SAPIENS ATÉ 

A

    CONTEMPORANEIDADE

           Pode-se afirmar que a história do corpo e a história do homem 

evoluíram juntas.  Dos primatas  antigos  até o  Homo Sapiens,  foram cinco 

milhões de anos e do Homo Sapiens a atualidade mais ou menos uns 40.000 

anos de evolução (COMBLIN, 1985, p.91).   Na verdade, no início,  o Homo 

Sapiens era um ser uno,  integrado e entregue ao mundo, ele e o mundo 

eram um só, tudo se relacionava direta e rapidamente com sua vida concreta 

e com a natureza, para a manutenção de sua sobrevivência. Para a caça, por 

exemplo, o homem, para sobreviver, contava com suas percepções, com a 

agilidade dos seus movimentos, das suas reações corporais, da sua força, ou 

seja, da ação do seu corpo como um todo integrado com a natureza.
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            Ao longo da história, no decorrer da sua evolução, o homem mostrou 

variações no que diz respeito à concepção e ao tratamento do corpo, nas 

formas de comportar-se corporalmente, revelando que há modificações de 

acordo  com o  contexto  social  em que está  inserido.  Em cada sociedade, 

variam a maneira de andar, de falar, de correr, as posturas, os gestos, as 

expressões,  os  valores  da  ética  corporal,  ética  voltada  às  idéias,  aos 

sentimentos  que  recaem  sobre  a  aparência  do  corpo,  como  o  pudor,  a 

vergonha, os ideais de beleza, as maneiras de controlar os impulsos e as 

necessidades do corpo. Ressaltam-se aqui as diferentes visões de corpo nas 

civilizações orientais e ocidentais através dos tempos. Na primeira, a relação 

do  homem  com  seu  corpo  envolve  o  homem  como  um  ser  corporal  e 

sensível, voltado às tradições místicas do pensamento e na intuição direta 

com  a  natureza.  Na  segunda,  volta-se  para  o  pensamento  racional, 

menosprezando  a  intuição  e  os  sentimentos,  enraizado  ao  corpo  (e  a 

educação física), desde a antiguidade grega.

           Aqui faz-se necessária uma intervenção, de cunho filosófico, sobre o 

corpo e as diferentes visões filosóficas acerca deste corpo. Os filósofos desde 

a  Antiguidade  Grega,  sempre  fragmentaram  o  ser  humano.  Sócrates 

proclamava o mundo da razão em detrimento do mundo corpóreo. Platão fez 

uma ruptura entre o mundo do sensível e do inteligível, separando o corpo da 

alma como se o corpo servisse apenas para aprisioná-la. “Platão entendia o 

corpo como ato de apartar o mais possível alma do corpo. Este era, segundo 

ele, o verdadeiro exercício do filósofo: libertar a alma e separá-la do corpo” 

(AHLERT, 2003, p.40). Para Aristóteles, o homem era razão e contemplação. 

Assim,  menosprezava  todas  as  atividades  ligadas  à  matéria  (corpo); 

afirmando  que  seu  aspecto  servil,  era  a  própria  negação  da  natureza 

humana.  Nenhum destes filósofos da Antiguidade Grega, ousou pensar as 

relações do homem com seu corpo de forma concreta (GONÇALVES, 1994, 

p.44).  O  cristianismo  trouxe  uma  nova  visão  de  homem  e  de  universo, 

subvertendo o mundo da civilização grega.  Na Idade Média, o cristianismo, 

com seus dogmas da criação, nos apresenta homem e mundo como criação 
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de Deus,  com história  e  destino transcendendo à  vida terrena,  lógico,  se 

seguisse um código moral revelado por Deus. Ao contrário do desprezo pelo 

corpo e enaltecimento da razão que os filósofos gregos sempre pregaram, no 

evangelho cristão tudo no homem é corpo, espírito e alma, não existe nada 

fora  do  corpo.  Os  sinais  (curas,  milagres,  etc)  de  Jesus,  sua  missão  e 

dignidade referem-se aos corpos, evidenciando a presença da corporeidade. 

Entretanto, também os cristãos ficaram expostos ao dualismo de Platão e 

Aristóteles, quando entram em contato com o mundo grego. Desde a Idade 

Média até a Idade Moderna, a teologia cristã tenta resolver esse problema. 

Para os estudiosos da teologia cristã, evidenciou-se, às vezes, sob diferentes 

aspectos,  que  a  consciência,  o  pensamento  (alma)  eram  superiores  à 

atividade  manual,  enquanto  que,  o  corpo,  o  trabalho  eram  tidos  como 

inferiores. Este dualismo da teologia foi o que justificou a tortura praticada na 

Inquisição, levou o cristianismo a colaborar com a escravatura, dizimando ou 

reduzindo índios a condição de servos, possibilitando, assim, a exploração 

das pessoas das mais variadas maneiras para o bem da cristandade e em 

nome da fé. Segundo Comblin, o corpo do brasileiro traz, historicamente, as 

marcas da dominação a que foi submetido, tanto pelos dualismos filosóficos 

quanto pelos da teologia cristã. Torturar o corpo, tirar a liberdade do corpo 

podia justificar-se porque o corpo, de certo modo, ficava exterior à pessoa 

humana, como o seu instrumento (1985 p.82).

          No início  da Idade Moderna,  o empirista  francês Francis  Bacon 

começou a discutir a união da ciência, da técnica, do corpo e do espírito, 

para dominar a natureza. Neste pensamento o corpo tornou-se uma máquina 

que age estimulada externamente e a alma deixou de ser a força vital que dá 

vida e movimenta ao corpo. Já Locke, pensador do século XVII, em uma visão 

reducionista, ditou que o corpo deve ser forte e saudável, e que a Educação 

Física  deve  voltar-se  para  a  saúde  e  preocupar-se  em  desenvolver  as 

destrezas corporais, a formação do caráter e da moralidade. René Descartes, 

representante da corrente racionalista, criou um abismo entre a matéria e o 

espírito,  ao mesmo tempo em que deu uma nova direção ao pensamento 
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filosófico. Descobriu a subjetividade, a consciência, o Eu. Contudo, esse Eu 

descoberto por Descartes é um Eu somente pensante. Descartes excluiu do 

Eu o sentir e o agir, dividindo o homem em corpo e alma, tratando o estudo 

do corpo separado dos fatos psíquicos e fisiológicos, ignorando a globalidade 

do homem, para que tudo fosse realizado sob o jugo da razão. Jean Jacques 

Rousseau reconheceu o homem como um ser espiritual e histórico, possuidor 

de razão e livre arbítrio, é um ser corpóreo que tem necessidades e paixões. 

Para  Rosseau,  a  educação  se  faz  através  da  experiência,  para  o 

desenvolvimento, primeiro da sensibilidade, para mais tarde submeter-se à 

razão,  para  o  exercício  da  liberdade  moral,  estando  o  conflito  não  entre 

homem e corpo, pois estes eram tidos como integrados, mas entre homem e 

cidadão,  sendo  que,  para  Rosseau  somente  a  educação  e  a  política  o 

levariam a reconciliar-se com a natureza e com a história. A esta visão de 

homem  e  de  natureza  aproximou-se  Emmanuel  Kant,  contudo  de  forma 

divergente, quando prioriza a disciplina no campo educacional, minimizando 

a atuação da escola no que diz respeito à instrução. Já Hegel, quando fala do 

corpo do homem, o faz sempre ligando-o ao trabalho, pois para Hegel é o 

trabalho  que  permite  ao  homem  elevar-se  da  sua  natureza  animal, 

satisfazendo  não  as  suas  necessidades,  mas  as  dos  outros,  para  assim, 

humanizar-se. (GONÇALVES, 1994, p.56).

          Sob o ponto de vista de Karl Marx, o homem é um ser histórico, que é 

real, mutável e, através de suas condições materiais e concretas efetivará 

sua existência,  sendo a dialética,  o  ponto de ligação entre o homem e a 

realidade. Para Marx, a atividade produtiva é essencialmente humana, isto 

distingue o homem dos animais e se codimensiona com todo o seu ser. Por 

meio do trabalho, o homem se exterioriza e imprime ao objeto sua vontade, 

sua consciência (idem, 1994, p.60). O elo entre o homem e a natureza, para 

Marx, é o trabalho, pois, trabalhando, o homem transforma-se em si mesmo 

e, ao mesmo tempo, aliena-se de si mesmo, sob muitos aspectos, o trabalho, 

passa a ser perverso e alienado. Marx afirma que a sociedade burguesa se 

funda na exploração e  na  opressão da maioria  pela  minoria,  porém essa 
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sociedade legitima-se construindo mecanismos que ocultam esta exploração, 

transformando o trabalhador em mercadoria, assim a alienação econômica 

torna-se a base de todos os tipos de alienação e, neste sentido, buscar que o 

corpo  subsista  como  força  de  trabalho  é  o  único  objetivo  do  capital.  O 

processo de trabalho alienou o homem de sua corporeidade e criatividade, 

deixando  de  ser  um corpo  vivo  para  tornar-se  um corpo  mecanizado.  O 

conhecimento que Marx produziu sobre a natureza da exploração capitalista 

e a sua crítica das formas ideológicas que recobrem a dominação de classe 

burguesa – a liberdade e a igualdade formais – abrem a possibilidade de uma 

ultrapassagem dessa mesma sociedade burguesa, possibilitando entender a 

escola  e a educação física,  sem perder de vista os  desafios  da realidade 

histórico-social brasileira (BARBOSA, 2005, p.124). 

           Segundo Gonçalves, uma nova direção no pensamento antropológico 

nos  é  mostrada  por  Maurice  Merleau-Ponty  o  qual  afirma  que  o  sensível 

reveste-se  de  uma  significação  central  na  vida  humana,  buscando  a 

compreensão do homem de forma integral. Alguns estudiosos da educação e 

da educação física em particular se fundamentam em Merleau-Ponty para 

enfatizar  a  importância  de  se  discutir  a  Educação  Física  Escolar,  mais 

particularmente  o  corpo  dentro  dessa  perspectiva  de  homem  como  ser 

integral (1994 p.64,66).

        Para Merleau-Ponty o homem é um ser-no-mundo, um homem ambíguo, 

porque nele, estão o mundo do corpo e o mundo do espírito, o interior e o 

exterior, o sujeito e o objeto, corpo e espírito, natureza e cultura; ou seja, a 

própria vida, a própria história, em que a relação homem-mundo estabelece-

se em contato direto com as coisas – é o olhar, são as mãos, são os pés, a 

linguagem, a percepção,  enfim,  todos os  nossos sentidos  nos  revelam ao 

mundo,  buscando  a  unidade  do  homem,  vivenciada  na  percepção  e  na 

motricidade,  nas  relações  do  homem com  os  outros  e  com o  mundo.  O 

pensamento  de  Merleau-Ponty  é  um pensamento  da  ambigüidade  do  ser 

humano  com  intencionalidade,  com  consciência  e  corpo,  desvelando  sua 
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unidade a partir da raiz do sensível, corpórea e da experiência original de 

ser-no-mundo (idem, 1994, p.71).

          Buscando explicitar a dimensão do corpo dentro de um contexto 

cultural-antropológico,  pode-se  afirmar  que  a  história  do  homem  é  uma 

história de cultura, o que implica em afirmar que desde sua origem o homem 

produziu cultura, a qual é produto da sociedade e da coletividade, em seu 

sentido antropológico não existe homem sem cultura. As atividades corporais 

são produtos de origem cultural e a cultura dita normas em relação ao corpo, 

que é afetado pela religião,  pela família,  pela classe social,  pelo trabalho, 

pela vida social, pelas crenças, pelos sentimentos, pelas tecnologias e por 

tudo que envolve o homem e a sociedade. Sabe-se que, biologicamente, a 

vida humana começa no ato da concepção, somos marcados ao nascer pelos 

nossos pais e por tudo o que eles já carregam de marcas sociais, porquanto 

são produtos de uma evolução biológica e histórica, na medida em que se 

desenvolve a dependência biológica vai se tornando cultural, ou seja, o corpo 

é  apropriado  pela  cultura  e  este  corpo  é  preparado  para  conviver 

socialmente,  é  necessário  aprender  regras  para  o  convívio  social,  as 

instituições assumem seus papéis, o homem começa a ser educado, o que, 

muitas  vezes,  implica  em  colaborar  para  que  o  corpo,  o  homem  seja 

“modelado” e reprimido.

         Epistemologicamente, segundo Santin, (2003, p.99) a antropologia 

definiu  o  homem  como  um  ser  racional,  dotado  de  dois  princípios,  a 

animalidade  e  a  racionalidade.  Essa  perspectiva  sempre  privilegiou  a 

racionalidade,  passando  o  discurso  humano  a  ser  o  discurso  do  que  é 

racional e a educação se apropriou deste monopólio racionalizante do qual a 

educação física teve/tem (consciente ou inconscientemente) que submeter-

se, como se o corpo, no que diz respeito as suas posturas corporais, seus 

movimentos,  suas  tensões,  suas  paixões,  ou  seja,  sua  vivência,  ficasse a 

margem da razão, do intelecto, do psíquico e do espiritual. Na atualidade, a 

educação física vem tentando romper com essas divisões buscando entender 

o homem como um ser integral e indivisível, entendendo que toda a gama de 
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comportamentos humanos é determinada culturalmente e que a sociedade 

determina corpos  diferentes  porque  são sociedades  diferentes.  Essa nova 

visão acredita que, no corpo,  o biológico,  o histórico,  o antropológico e o 

cultural  estão tão imbricados que não podemos limitar onde aparece um, 

onde aparece o outro, portanto, procurar entender o homem como um ser 

total e em unidade com o mundo, é tarefa árdua, porém, incondicional  à 

educação  como  um  todo,  entretanto  à  educação  física  em  particular, 

principalmente  no  que  refere-se  aos  movimentos,  as  emoções,  as 

expressões,as relações,  as percepções e as vivências do aluno no âmbito 

escolar.

          Por tudo isso, o corpo, na sociedade contemporânea, traz consigo toda 

a história do homem e da humanidade em seus diferentes momentos, seja 

na  história,  na  filosofia,  na  antropologia  com  todos  os  seus  atenuantes 

culturais  e  religiosos.  O  corpo  carrega  resquícios  dos  idealismos,  dos 

dualismos,  dos  determinismos,  dos  cientismos,  (COMBLIN,  1985).  De uma 

forma ou de outra, é cada vez mais escravo do capital e a tudo o que a ele se 

relaciona, do trabalho, da tecnologia, da ciência, da globalização e da mídia 

que o marca e o rotula, sendo designado conforme sua utilização em corpo-

mercadoria ou em corpo-objeto, a serviço ora de uns, ora de outros, em uma 

luta  incessante  para  sobreviver,  não  libertando-o,  mas  submetendo-o  no 

sentido de sua dependência. Nessa perspectiva, a alguns cabe o papel de 

dominar e a muitos o de dominados, sendo neste caso, nesta sociedade o 

dominador,  aquele  que  aliena,  que coisifica  o  homem,  o  protagonista  da 

história e o dominado, o alienado o antagonista da história, o que vem a 

caracterizar, a grosso modo, essa inversão de valores que é “normal” e que 

banalizou-se na contemporaneidade.

          O homem tornou-se escravo de todas essas formas de dominação até 

nossos dias. A grande maioria sequer consegue usufruir dos benefícios que a 

modernidade trouxe e, ao mesmo tempo, para a minoria que dela usufrui, 

traz resquícios de submissão, pois da mesma forma que acomoda o homem, 

também o domina e, dominando-o, domina o meio ambiente, ameaçando sua 
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integridade física e espiritual, despersonalizando-o, restando-lhe somente o 

trabalho alienado, fator gerador de violência e miséria. Nesta sociedade, a 

dominação tecnológica é agregada a dominação política, colaborando para 

que o homem continue a ser um escravo das forças produtivas, então, pode-

se afirmar que o corpo continua sendo governado, pois controlar os corpos é 

governar a sociedade e à maioria dos corpos são dadas apenas condições 

mínimas para que supram suas necessidades básicas,  simplesmente para 

sua sobrevivência.

          Porém, não é só o processo de produção que aliena o corpo,  o 

processo de consumo o faz igualmente,  com o auxílio,  principalmente,  da 

publicidade,  que tem o corpo como “carro-chefe”,  se saudável  o  ligam à 

natureza, se está dentro dos padrões pré-estabelecidos o erotizam, se fogem 

dos padrões (aqui se encontra a absoluta maioria) o ridicularizam e, via de 

regra,  o  fazem  com  a  intenção  de  cultivar  o  mito  de  colaborar  para  a 

manutenção de uma sociedade mais humanizada.

         A partir de todo este referencial teórico, entende-se que a Educação 

Física no âmbito da escola deve, em consonância com os alunos, ensinar e 

discutir; ouvi-los e entendê-los sob a perspectiva do corpo. Enfatiza-se que, 

para que este entendimento se efetive, o corpo em todas as suas dimensões 

deve ser primeiro resgatado/compreendido no decorrer de toda a sua história 

para que possamos entendê-lo melhor na atualidade.

 

4.  A  ESCOLA DE ENSINO MÉDIO,  O ADOLESCENTE  E A EDUCAÇÃO 

FÍSICA

         As questões que se referem à adolescência no âmbito escolar estão 

diretamente relacionadas aos estudantes de Ensino Médio. De acordo com 

dados  da  OMS –  Organização  Mundial  da  Saúde,  a  fase  da  adolescência 

ocorre  entre  os  10  e  20  anos;  a  faixa  etária  entre  os  10  e  14  anos  é 
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denominada  pré-adolescência  e  a  dos  15  aos  19  de  adolescência 

propriamente dita, sendo esta última a faixa etária predominante nos cursos 

do Ensino Médio. Já para o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

vigência no Brasil, a fase da adolescência vai dos 12 aos 18 anos.

       Abordar questões que envolvem a adolescência ou, neste caso, mais 

diretamente o adolescente, requer muita análise, reflexão, responsabilidade 

e sensibilidade porque o conceito de adolescência como período evolutivo, 

no qual ocorrem transformações biopsicossociais ocorrem, determinando um 

momento de passagem do conhecido mundo da infância ao tão desejado e 

temido mundo adulto somente se organiza no século XX, entre duas guerras 

mundiais  constituindo-se,  portanto,  um  fenômeno  bastante  novo  e  que 

necessita  de  muitos  estudos.  (WEINBERG,  2001,  p.14).  A  adolescência, 

segundo esta autora, requer, acima de tudo de teorizações por ser um tema 

muito recente. 

          Em contrapartida, para Mirian Heidemann (2006, p.17), é impossível 

determinar  quando  inicia  e  quando  termina  a  adolescência,  devido  as 

variações  de  adolescente  para  adolescente,  de  cultura  para  cultura  e  do 

período histórico que se analisa. O adolescer pressupõe o amadurecimento 

corporal,  sexual, cerebral, psicológico, social e profissional. A adolescência 

inicia-se  na  puberdade,  com  as  primeiras  alterações  corporais  e 

comportamentais  e,  provavelmente,  finaliza-se  quando  o  adolescente 

assume sua  identidade pessoal  e  profissional.  Para  a  referida  autora,  em 

nossa  sociedade,  a  adolescência  termina  junto  à  formação  escolar  e  à 

entrada no mercado de trabalho.

         Vale frisar que nas classes sociais menos favorecidas, a adolescência 

começa  mais  cedo  e  termina  mais  cedo  e,  nas  classes  sociais  mais 

favorecidas também inicia-se mais  cedo,  todavia termina bem mais tarde 

(WEINBERG,  2001,  p.24).  Neste  caso,  os  diferenciais  como  o  ambiente 

socioeconômico e cultural que envolvem o adolescente também devem ser 

considerados.  Enfatiza-se  que  o  processo  de  adolescer  envolve  toda  a 
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sociedade,  em  todas  as  suas  esferas  de  atuação,  com  todas  as 

características e problemáticas que lhes são inerentes.

         As questões relacionadas aos adolescentes da escola pública do Ensino 

Médio,  nas  aulas  de  Educação  Física,  na  atualidade,  apontam  para  a 

necessidade de entender as questões ligadas à relação do adolescente com o 

seu corpo e com o corpo dos outros. Entende-se que, mesmo tão diferentes 

sob todos os aspectos, viver em harmonia e com respeito é relevante e é 

possível. 

         No decorrer das aulas de Educação Física, no momento do Jogo, do 

Esporte, da Dança, das Lutas e da Ginástica, o adolescente, o aluno mostra-

se como ele realmente é. Ele não consegue mascarar suas atitudes ou pelo 

menos mascara menos. No momento das práticas corporais (na maioria das 

vezes) não há fingimento, pois o corpo todo se movimenta, exprime, grita, 

questiona,  ou  seja,  o  corpo  “fala”,  deixando  vir  à  tona  sentimentos  e 

emoções. Observa-se também que o fato de estarem expostos ao olhar dos 

colegas de turma e do professor, muitas vezes, os deixam envergonhados e, 

normalmente,  esta  “vergonha”  está  relacionada  ao  corpo.  Ficam  se 

comparando aos demais,  encontram desculpas para não participarem das 

atividades propostas por se acharem gordos, baixos, altos, magros, terem 

nariz grandes, pés, mãos, bunda, orelhas grandes, os cabelos lisos demais ou 

crespos  demais,  não  terem  a  roupa  da  moda  ou  tênis  da  moda,  enfim, 

acharem que estão muito longe do padrão de corpo e, conseqüentemente, 

de beleza impostos por todos os tipos de mídia, das quais os adolescentes 

também se tornam reféns. Acredita-se que os conteúdos da Educação Física, 

no  Ensino  Médio,  devem  abordar  temas  e  atividades  que  propiciem  aos 

alunos conhecerem e reconhecerem o seu corpo sob o ponto de vista da 

história, da cultura e da sociedade com criticidade sobre todos os apelos que 

a mídia impõe, compreendendo que estas relações se fazem necessárias e 

possíveis, inclusive sugeridas pelas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de 

Educação Básica, do Estado do Paraná, para a disciplina de Educação Física.  
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5. MATERIAIS E MÉTODO

5.1. Caracterização do estudo

   

        Para um melhor desenvolvimento da pesquisa utilizamos o método de 

pesquisa  qualitativa,  pois,  segundo  Chizotti,  (1991,  p.79)  a  abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

A  partir  desta  afirmativa,  percebemos  a  pertinência  da  utilização  deste 

método de pesquisa que, de forma fidedigna, abrangente e efetiva norteou a 

discussão  dos  resultados  da  pesquisa,  uma  vez  que,  a  priori,  houve  a 

necessidade de refletirmos e discutirmos acerca do corpo dos alunos, corpo 

que, de acordo com os relatos, não é passível de quantificação, o que, sem 

sombra de dúvida, implicaria em um certo grau de “empobrecimento” da 

pesquisa, já que os relatos dos alunos pesquisados são surpreendentemente 

reais e enriquecedores.

        Realizou-se, então, uma pesquisa qualitativa na modalidade Estudos de 

Casos, através dos relatos redigidos pelos alunos pesquisados, com a clara 

intenção  de  interpretar,  compreender  e  refletir  a  respeito  das  questões 

ligadas  ao  corpo,  considerando  que  esse  tipo  de  investigação  qualitativa 

aborda  valores,  crenças,  hábitos,  atitudes  e  opiniões  dos  indivíduos; 

contendo um alto grau de complexidade interna. Importante ressaltar que, 

neste tipo de pesquisa, os pesquisadores estão preocupados com o processo 

e não simplesmente com os resultados e o produto,  pois   os  relatos  são 

carregados de sentidos, preconceitos e juízos de valor; o pesquisador nesse 

caso, tende a fazer uma análise indutiva dos dados, o que, de acordo com o 

método, é permitido.
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         O instrumento utilizado na pesquisa efetivou-se através da solicitação 

da redação de um texto, para 03 (três) turmas de alunos do Ensino Médio do 

Colégio Estadual  pesquisado,  uma turma de 1ºano do Ensino Médio,  uma 

turma de 2º ano do Ensino Médio e uma turma de 3º ano do Ensino Médio. 

5.2 População e amostra

       Participaram dessa pesquisa três turmas de alunos do Ensino Médio do 

Colégio  Estadual  pesquisado,  na  região  oeste  do  estado  do  Paraná.  A 

amostra contou com a participação de uma turma de 37 alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, do período matutino, sendo 20 alunos do sexo masculino e 17 

do sexo feminino com idade entre 14 e 19 anos, uma turma de 40 alunos do 

2º ano do Ensino Médio, 16 alunos do sexo masculino e 24 do sexo feminino 

com idade entre 15 e 19 anos e uma turma de 30 alunos do 3º ano do Ensino 

Médio  do período vespertino,  10 alunos do sexo masculino  e 20 do sexo 

feminino com idade entre 16 e 19 anos.

Tabela 1 – 1º ano do Ensino Médio – Matutino

                   Tabulação por gênero e idade

Idade 14 

anos

15 

anos

16 

anos

17 

anos

18 

anos

19 

anos

Total 

de 

alunos
Feminin

o

05 10 01 00 00 01 17

Masculin

o

01 12 04 03 00 00 20

37
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       Ao  analisar-se  a  tabela  acima,  percebe-se  que  não  há  diferença 

significativa quanto ao gênero, a maioria dos alunos e alunas estão dentro da 

faixa  etária  normal  para  uma  1º  série  do  Ensino  Médio;  de  um total  de 

37(  trinta  e  sete)  alunos,  somente  9(nove),  por  motivos  que  não  são 

relevantes  neste  estudo,  encontram-se  fora  da  faixa  etária  para  o  1º  do 

Ensino Médio.                                         

Tabela 2 – 2º ano do Ensino Médio – Matutino

                   Tabulação por gênero e idade

Idade 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos Total  de 

alunos
Feminino 05 13 05 01 24
Masculino 02 08 02 04 16

40
 

                                                                                                       

       A  tabela  demonstra  que quanto ao gênero,  nesta  turma,  há uma 

quantidade maior de alunas, esse é um dado relevante para o estudo, porque 

estudos  comprovam  que  o  sexo  feminino  “sofre”  mais  com  as  questões 

ligadas ao corpo. Percebe-se também que a grande maioria (18 alunas e 10 

alunos) está dentro da faixa etária normal de idade para um 2º ano do Ensino 

Médio, enquanto 8 alunas e 6 alunos estão fora da faixa etária normal para a 

série.

Tabela 3 – 3º ano do Ensino Médio - Vespertino

                   Tabulação por gênero e idade

Idade 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos Total  de 

alunos
Feminino 05 11 04 00 20
Masculino 02 06 01 01 10
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30

         Constata-se pela  tabela  acima que,  quanto  ao gênero,  há  uma 

predominância do sexo feminino nesta turma de 3º ano do Ensino Médio, fato 

que  se  explica,  pois  os  meninos  normalmente  são  remanejados  ou 

transferidos para o período noturno, em virtude da entrada dos mesmos no 

mercado de trabalho. Contudo, a faixa etária da série continua normal para a 

maioria dos alunos, somente 6 alunos, sendo 4 alunas e 2 alunos estão fora 

da faixa etária normal para a série.

6. DISCUSSÃO E RESULTADOS

         Os adolescentes pesquisados tiveram o tempo de uma hora-aula para 

redigir o texto.Tanto na interpretação do enunciado, quanto na redação do 

texto  não  houve  nenhum  tipo  de  interferência  por  parte  do 

professor/pesquisador.  O  texto,  em  sua  íntegra,  ficou  sob  total 

responsabilidade  dos  alunos.  Os  quais  foram  orientados  que  estavam 

participando de uma pesquisa para o PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional,  devidamente  autorizada  pela  direção  da  escola,  para  a 

disciplina de Educação Física e que, a partir dos relatos contidos nos textos, o 

trabalho  de  pesquisa,  como  requisito  final  para  aprovação  no  PDE,  seria 

efetivado.

         O enunciado do instrumento contava com os dizeres abaixo:

“Na tentativa de entender melhor as atitudes, posturas, ações e reações dos 

adolescentes  da  comunidade  escolar  que  envolve  o  Colégio  Estadual 

pesquisado,  especialmente  nas  aulas  de  Educação  Física,  desenvolvo  um 

estudo abordando o seguinte tema: ”O corpo na concepção de estudantes do 

Ensino Médio”. E, neste momento, necessito do auxílio dos alunos e alunas 

para, verdadeiramente, avançar no campo teórico-prático da pesquisa. Por 
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isso, solicito que você redija um texto sobre a sua visão a respeito do SEU 

CORPO e a tudo que a ele esteja relacionado. Considere o tipo de sociedade, 

de cultura e de valores que temos e como o SEU corpo se relaciona com 

todas  as  problemáticas  da  adolescência  na  atualidade.”  O  cabeçalho  de 

instrumento  solicitava  a  série,  a  turma,  o  turno,  o  sexo  e  a  idade  do 

adolescente pesquisado.

         A leitura minuciosa dos textos redigidos pelos alunos e alunas foi o 

marco fundamental para o início da pesquisa propriamente dita, ressalta-se 

que,  nesta  leitura,  a  experiência  do  pesquisador  em  trabalhar  com 

adolescentes  que  estudam  no  Ensino  Médio  auxiliou  no  sentido  de  uma 

leitura  crítica  e  repleta  de  significados  expostos  pelos  adolescentes 

pesquisados  em  seus  relatos.  Reconhecendo  a  importância  dos  relatos, 

tornou-se necessário, por tratar-se de uma pesquisa qualitativa com estudos 

de  caso,  a  condução  da  pesquisa  dando  relevância  à  sensibilidade,  as 

expressões, os sentimentos, os traumas relatados pelos sujeitos pesquisados. 

A partir disso, optou-se pela utilização de trechos dos relatos para evidenciar-

se  como verdadeiramente  esta  geração de  adolescentes,  nessa  realidade 

escolar, vê o seu corpo.

         Nos relatos a seguir, os adolescentes evidenciam que o corpo é um 

bem  material,  emprestando-lhe  ou  mais  enfaticamente,  dando-lhe,  um 

sentido de objeto, de mercador/mercadoria comprovando a abordagem de 

corpo  de  Lino  Castellani  Filho  quando  afirma  que  corpos  duplamente  se 

mercantilizam  seja  como  porta-vozes  da  indústria  cultural  corporal,  seja 

revestindo-se ele mesmo da condição de mercadoria,  reificando-se (1992, 

pg. 5). 

Adolescente 1, 15 anos, sexo masculino: “Quando falamos em 
corpo, para os adolescentes é falar de sua principal arma social, 
principalmente com as garotas e vice-versa.  Todos adoramos 
um corpo magro, definidinho, para nós sempre queremos mais 
músculos e altura, já para com as garotas, queremos ver uma 
garota bonita, magra, bunduda e peituda”. 
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Adolescente  45,15 anos,  sexo feminino:  “Nos  dias  de hoje  o 
corpo é um bem material mais valorizado, ele influencia muito 
na vida das pessoas. Eu queria ser mais magra, pois acho que 
talvez assim gostariam mais de mim, na vida tudo se baseia 
basicamente em ser bela e ter um corpo perfeito”.

Adolescente 39, 16 anos, sexo feminino: “O corpo atualmente 
não passa de um objeto que a gente esculpe, ou tenta esculpir 
de acordo com nossos desejos ou a necessidade da sociedade. 
Nós somos muito influenciados pela sociedade, sempre passa 
uma  imagem  de  corpo  perfeito,  com  tudo  perfeito,  pele 
perfeita, cabelos e unhas...As vezes dá vontade de largar tudo, 
se  matar  de  comer  chocolate,  sair  na  rua  toda  desleixada, 
esquecer  a  balança.  Talvez  seríamos  mais  felizes,  se  nos 
aceitássemos do jeito que somos, e as pessoas também”.

        Percebe-se nos relatos acima que os adolescentes não são alienados, 

percebem que fazem parte de um contexto social que, muitas vezes, relega o 

corpo a um objeto, a uma mercadoria que ao mesmo tempo, é moeda de 

compra e é moeda de venda e que este corpo torna-se, nesta sociedade, 

uma mercadoria que é exposta e, exposta, está sujeita aos preconceitos e 

aos julgamentos pré-estabelecidos ou estabelecidos pela cultura na qual está 

inserido e aceitar ou não este julgamento que fazem (a sociedade) sobre ele 

(o seu corpo) é muito difícil e esta dificuldade, acredita-se que a disciplina de 

Educação  Física  tem a  obrigação  de  discutir  e  minimizar  em suas  aulas, 

principalmente, no Ensino Médio.

         Os relatos abaixo demonstram a preocupação exagerada com o corpo 

que “aparentemente” está acima do peso,  não é possível  delimitar  se os 

adolescentes pesquisados estão com sobrepeso ou acima do peso, isto nem 

mesmo  foi  fator  de  relevância  para  a  pesquisa.  Mas,  devido  aos  fatos 

relatados, existe grande possibilidade de casos de anorexia e bulimia, entre 

alguns dos sujeitos pesquisados. Neste contexto, é importante ressaltar que, 

de acordo com Mirian Heindemann (2006, p.95),  a anorexia caracteriza-se 

pela recusa em manter o peso corporal adequado à idade, a adolescente se 

acha obesa, mesmo estando com o peso abaixo do normal. A auto-imagem 
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corporal se modifica em função do medo da obesidade. Em contrapartida, 

segundo a referida autora, a bulimia se caracteriza pela ingestão de maior 

quantidade de alimentos em curto período de tempo. Ocorre sentimento de 

falta  de  controle  e  a  adolescente  recorre  ao  vômito,  uso  de  laxantes  e 

diuréticos,  ao  jejum  e  ao  exercício  físico  intenso.  Esses  dois  tipos  de 

transtornos alimentares acometem, na maioria dos casos, adolescentes do 

sexo  feminino  e  “aparecem”  explícito  ou  implícitos  nos  relatos  que  se 

seguem:

Adolescente 11, 19 anos, sexo feminino: “Eu acho difícil falar do 
meu corpo,  pois são poucas as partes do meu corpo que eu 
gosto,  pois sou um pouco gorda,  com isso as pessoas  ficam 
“zoando”  da  gente  fazendo  piadinhas  pelo  fato  de  eu  ser 
gorda...  Não gosto do meu corpo pelos excessos de gorduras 
que tenho, acho que um pouco é da minha cabeça, pois uso o 
mesmo número de roupa da minha amiga e ela é mais magra 
do que eu. Acho que isso foi se tornando repetitivo na minha 
cabeça por causa das piadinhas que as pessoas fazem de mim, 
e por isso não consigo me ver magra só cada vez mais gorda”.

Adolescente  24,  15  anos,  sexo  feminino:  “Hoje  o  padrão  de 
beleza  é  ser  magra,  ter  um corpo  escultural.  Gosto  do  meu 
corpo.  Já tive muitos problemas por ser fofinha. Coloquei em 
minha cabeça que tinha que emagrecer e fiz muitas coisas que 
não se deve fazer para emagrecer...  Não conseguia parar de 
comer e então comecei  a colocar  tudo o que eu comia para 
fora. Acho que se eu emagrecer serei mais feliz, pois estarei de 
bem comigo e  estarei  bem aos  olhos  dos  outros.  Apesar  de 
estar estragando minha saúde eu ainda vou emagrecer, quando 
eu emagrecer eu paro de fazer besteiras”.

Adolescente 35, 15 anos, sexo feminino: “... até estes dias atrás 
eu estava fazendo regime, eu me achava gorda em virtude das 
fantasias  e  tolices  do  meu  psicológico,  vieram  várias 
conseqüências  para  o  meu  corpo  como:  gastrite,  atraso  da 
menstruação, fraqueza e, agora, estou também com anemia”.

Adolescente  51,  16  anos,  sexo  feminino:  “...  não  tenho  um 
biotipo fácil. Não emagreço rapidamente e nem tonifico meus 
músculos.  Minha pressão cardíaca não é muito boa e já tive 
bulimia. Hoje em dia acho que estou curada e mais saudável. 
Eu  realmente  ligava  muito  para  os  olhares,  para  o  que  as 
pessoas falavam e pensavam de mim”.
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         Os relatos  anteriores  evidenciam que os  transtornos  alimentares 

anorexia e bulimia estão mais próximos da nossa realidade escolar do que 

imaginamos. A adolescência é a faixa etária em que estas doenças mais se 

desenvolvem e, infelizmente, muitas vezes, jamais serão totalmente curadas.

         Esta é uma problemática mundial, Fisberg, (2007, p.62) afirma em seus 

estudos  que  tanto  a  bulimia  quanto  a  anorexia  são,  na  atualidade, 

“epidemias silenciosas” e acometem, principalmente a adolescência porque 

é nesta fase da vida que a insatisfação com a imagem do corpo e a baixa 

auto-estima  resultarão  na  preocupação  excessiva  com o  peso  e  a  forma 

corporal,  expressa  pelos  adolescentes  através  do  medo  mórbido  de 

engordar. Os trechos abaixo confirmam esta triste problemática detectada 

na pesquisa.

Adolescente 52,  16 anos,  sexo feminino:  “As  pessoas  dizem, 
nossa você  é  magra,  você  é  linda,  mas  quando me vejo  no 
espelho  vejo  uma  menina  gorda  e  feia  como  dizem  um 
“dragão”. Mas sei que isso é algo que tenho na minha mente e 
não vou poder mudar”.

Adolescente 55, 16 anos, sexo feminino: “O corpo é um tema 
muito discutido hoje.  Em volta dele estão as propagandas,  a 
televisão,  o  jornal.  E  tudo  em  busca  da  perfeição.  Mas  na 
realidade,  no  cotidiano  ninguém  percebe  que  o  adolescente 
cada  vez  mais  está  ”gordinho”,  com  estrias,  espinhas  e  se 
sentindo cada vez mais lá embaixo por causa da sociedade. Um 
adolescente em crise quase sempre recorre ao uso da “escova 
de dente”. E assim a crise do vai e volta sempre continua”.

        Na seqüência, seguem relatos de adolescentes que enfatizam que são 

ou foram discriminados, ridicularizados por amigos, colegas e familiares, por 

terem partes do corpo que, de alguma maneira, chamam a atenção. Neste 

sentido, Weinberg (2001, p.46), explica que a sensação do estranho a ser 

conhecido começa no próprio corpo. Que nariz é esse? E esse cabelo? Ter de 

carregar as pernas finas ou grossas em cima de pés que cresceram demais... 

As incertezas em relação ao eu tornam o adolescente frágil e vulnerável.

21



      Trechos de alguns relatos deixam transparecer situações que podem 

tornar-se verdadeiros traumas. Nesta categoria, destacam-se os “apelidos” 

que,  sem  sombra  de  dúvida,  psicologicamente,  podem  trazer  problemas 

muito  sérios  aos  adolescentes,  principalmente  no  que  refere-se  a  auto-

estima. Nos relatos, aparecem muitas questões de cunho cultural e social 

ligadas  à  vergonha  do  corpo.  O  adolescente  necessita  entender  que  o 

tamanho do seu nariz, suas orelhas, seus pés, pernas, etc...; do seu corpo 

todo  está  intimamente  relacionado  ao  seu  histórico  familiar,  ou  seja,  as 

heranças herdadas por seus familiares.

Adolescente  12,  15  anos,  sexo  masculino:  “Eu  sou  um cara 
muito  magro,  mas  não  tenho  nenhuma  doença.  Eu  já  fui 
discriminado  até  por  professores,  dizendo  que  eu  tinha  que 
colocar pedras no bolso pra não voar. O meu único problema é 
minha magreza”.

Adolescente  23,  15  anos,  sexo  masculino:  “Sou  um  pouco 
discriminado  pelo  meu  nariz  muito  grande.  Não  sou  o  mais 
bonito, nem aquele gostosão, mas eu gosto de mim porque sei 
que tem pessoas bem mais feias do que eu”.

Adolescente 25, 15 anos, sexo feminino: “Eu sou discriminada 
porque eu sou gorda, a sociedade tira sarro porque eu tenho 
pés grandes e porque sou gorda”.

Adolescente  26,  15  anos,  sexo  feminino:  “Muitas  vezes  me 
discriminam porque sou baixa, e por isso inventam apelidos”.

Adolescente 28, 14 anos, sexo feminino: “Eu sou alta e às vezes 
sento ou fico um pouco torta para ficar na altura dos outros. Me 
chamam de girafa, eu detesto”.

       Ressalta-se, ainda, que esta problemática, neste estudo, acomete mais 

os  adolescentes  do  sexo  masculino  do  que  do  sexo  feminino,  o  que  de 

alguma maneira foi surpreendente, pois são “normalmente” as meninas que 

se  mostram  mais  sensíveis,  o  que  pode  comprovar  que  os  meninos,  na 

tentativa de mascarar a situação, sofrem mais “internamente” e as meninas 

(já  que  a  sociedade  permite)  expõem  mais  os  seus  sentimentos, 
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externalizando-os. Os dois relatos abaixo comprovam esta constatação de 

maneira direta e marcante.

Adolescente  31,  idade  15  anos,  sexo  masculino:  “...  minha 
cabeça é muito grande e os meus amigos também acham isso e 
por isso ela se tornou um símbolo de gozação, me chamam de 
cabeção, cabeça de abóbora. Por causa disto eu queria ter uma 
cabeça menor.”

Adolescente  32,  14  anos,  sexo  masculino:  “Nunca  tive 
problemas  sérios  com  apelidos,  até  porque  não  levo  isso  a 
sério, senão eu já teria ”matado” um ou dois. Já fui chamado de 
tripa, vara de “cutucá” onça, entre outros.” 

       Nos relatos a seguir,  os adolescentes nos levam a refletir  sobre as 

questões recorrentes a religião em relação ao corpo.  Alguns adolescentes 

buscam explicações  na  religião  para  a  aceitação  do  corpo  e,  em alguns 

casos, até mesmo no sentido da sua própria resignação em relação ao corpo; 

principalmente ao relatarem que o corpo que eles “têm” é o corpo que Deus 

quer  que  eles  tenham.  Comblin  (1985,  p.82)  aponta  para  esta  direção, 

sobretudo em seus estudos referentes às religiões cristãs, quando afirma que 

o corpo dos brasileiros foi também submetido aos dualismos, tanto filosóficos 

quanto teológicos, em relação ao corpo. Os trechos dos relatos apontam que, 

mesmo em escala menor, a relação religião e corpo; está ainda arraigada em 

nossa  sociedade.  Recorre-se  novamente  a  Comblin,  (1985)  para  enfatizar 

que para as religiões cristãs a salvação consiste em emancipar-se do corpo 

para viver a alma.

Adolescente 40, idade 17 anos, sexo feminino: “No meu corpo 
se encontram uma alma, um espírito que me move, o corpo é 
algo de Deus, é ele que nos representa aqui na terra... o que 
todos devem é amar você como você é, e acima de tudo, se 
respeitar e respeitar o outro... a partir do momento que houver 
amor e respeito as coisas mudam”.

Adolescente  45,  15  anos,  sexo  feminino:  “Hoje  em  dia  a 
televisão  ou a  sociedade  meio  que  exige  que  a  pessoa  seja 
magra, senão fica excluída, eu acho isso uma bobeira, cada um 
deve ser como Deus quer”.
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Adolescente 27, 14 anos, sexo feminino: “Todos temos defeitos 
que nós não gostamos, mas também temos muitas coisas que 
são boas, alegrias que contagiam a todo mundo, todos podem 
ter certeza de uma coisa, que Deus não escolhe, nem raça, nem 
cor,  nem  nada.  Todos  somos  filhas  e  filhos  dele,  feios  ou 
lindos”.

        Em muitos relatos, torna-se claro que os adolescentes ao participarem 

das aulas práticas de Educação Física, explicitam sua vergonha ao realizá-las 

porque  comparam  o  seu  corpo  ao  dos  demais  colegas  de  sala  e,  nesta 

comparação, sempre saem perdendo, ou seja, “vêem” o corpo do outro, na 

maioria  das  vezes  sempre  mais  “bonito”  que  o  seu.  Em  vários  trechos, 

evidenciam o poder de todos os tipos de mídia tendo o que eles denominam 

de “corpos perfeitos” como carro-chefe da maioria de anúncios a que são 

submetidos,  para  consciente  ou  inconscientemente  usufruírem.  Soares,

(  2001,  p.121)  leva-nos  a  refletir  acerca  desta  problemática  ou  deste 

enfrentamento que nossos  adolescentes  travam consigo mesmos,  quando 

afirma que a fixação no corpo e pelo corpo apresenta-se como um ato quase 

desesperado  de  posse  de  algo  em  que  é  possível  transformar-se,  não 

importando muito as condições para a realização da transformação.  

Adolescente 107, 16 anos, sexo feminino: “Na Educação Física 
na  escola,  eu  gosto  da  prática,  mas  prefiro  a  teoria,  pois 
ninguém estará te avaliando, além do professor”.

Adolescente  46,  18  anos,  sexo  feminino:  “Nas  aulas  de 
Educação Física, não me sinto muito bem com relação ao meu 
corpo, pois sou baixinha e desengonçada. Quando é para fazer 
algum exercício diferente, que envolve o corpo sinto vergonha”.

Adolescente  86,  17  anos,  sexo  feminino:  “Atualmente  na 
sociedade  em que  vivemos  muito  ”se  olha”  pelo  corpo  que 
determinada  pessoa  tem.  Tenho  um corpo  que  para  mim é 
bom,  mas  sempre  têm  aqueles  que  acham  algum  defeito, 
principalmente nas  aulas  de Educação Física.  Algumas vezes 
não faço por causa de outros que estão me olhando, reparando 
no meu corpo, assim, muitas vezes fico constrangida e prefiro 
ficar sentada”.
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       Nesses relatos percebe-se o quanto “o olhar” do outro, seja do professor 

ou  dos  colegas  de  turma,  muitas  vezes,  “incomodam”  os  adolescentes, 

parece  mesmo  que  na  percepção  deles,  no  momento  da  realização  das 

atividades práticas, no decorrer de uma aula de Educação Física, todos os 

olhares  voltam-se  única  e  exclusivamente  para  ele,  os  sentimentos  de 

vergonha,  constrangimento,  insegurança,  baixa  auto-estima,  entre  outros; 

são  fatores  que,  segundo  os  relatos,  privam-os,  consciente  ou 

inconscientemente, de participar de todos os momentos das aulas ou da aula 

toda,  o  que  os  fazem  optar,  muitas  vezes,  por  ficarem  sentados,  sem 

participar da aula de Educação Física do que se exporem e “sentirem-se” 

avaliados pelos olhares dos demais. 

Adolescente 68, 16 anos, sexo masculino: “As pessoas têm o 
mau  costume  de  fazer  comentários  sobre  as  pessoas,  ficam 
falando sobre a maneira que jogam, a maneira que andam, a 
maneira que correm, enfim tudo, não deixam passar nada em 
“branco”.

Adolescente 97, 18 anos, sexo masculino: “Estamos vivendo em 
uma sociedade em já tem ”esteriotipado” todos os padrões de 
beleza, das formas, do corpo.. Como que só aquele é o “certo”, 
ou que todos tem que chegar aquele nível de beleza... no meu 
caso por exemplo que estou um pouco acima do peso “ideal” 
como todos os que estão fora do padrão de beleza sou taxado 
de gordo, bola, fofo...”

       Entre os 107(cento e sete) adolescentes pesquisados, há uma minoria de 

relatos de adolescentes que estão contentes com o corpo que têm, esses 

normalmente,  consideram  que  seu  corpo  é  “normal”,  ou  seja,  magro  e 

saudável, portanto um corpo que não é gordo e, acima de tudo, está dentro 

dos padrões impostos pela sociedade. Em contrapartida, a grande maioria 

acredita realmente que seu corpo está fora dos padrões e necessita adequar-

se para ser aceito pelos colegas, amigos, família, enfim, pela sociedade como 

um todo.  Relatam que necessitam fazer regime, freqüentar academias ou 

outras atividades que colaborem para a manutenção de um corpo saudável, 
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no contexto dos adolescentes,  sempre associado ao corpo padrão, aquele 

que não é gordo, tanto para nos adolescentes do sexo feminino quanto os do 

sexo masculino. 

       No entendimento da maioria dos adolescentes pesquisados, eles teriam 

bem menos problemas de ordem afetiva, cultural e social se fossem magros, 

o que demonstra que, para muitos adolescentes, magreza é sinônimo de belo 

e  saudável  e  ser  gordo é sinônimo de corpo doente  ou em vias  de ficar 

doente  e  de  feiúra,   corpo   que  fica  à  margem  da  sociedade,  sendo 

ridicularizado,  imitado  e  motivo  de  gozação  em  alguns  ou  em  vários 

momentos  de  suas  vidas.  A  partir  dessa  constatação,  percebe-se  o  quão 

importante é o papel da disciplina de Educação Física, no Ensino Médio, e, ao 

tentar minimizar todas as problemáticas encontradas nos relatos, torna-se 

imprescindível  que  o  professor  de  Educação,  busque referenciais  teóricos 

para que  tenha um respaldo científico a fim de efetivar suas práticas, ou 

seja, que também ele acredite que entender o corpo do aluno, é entender o 

aluno como um todo; o que acarretará em mudanças benéficas, propiciando 

aos alunos passar essa tão conturbada fase da adolescência rumo a vida 

adulta com mais segurança em suas tomadas de decisões.  

   

    

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

       O estudo realizado foi uma verdadeira incursão em direção ao corpo dos 

adolescentes na atualidade. Sob o ponto de vista dos alunos pesquisados, 

com cada relato acerca do corpo apontando para uma “riqueza” de opiniões 

que, muitas vezes, infelizmente, apareceram sob a forma de angústia, medo, 

vergonha, sofrimento e a não aceitação do corpo, de sentir-se “o diferente” 

na aula  de Educação Física.  Para  este pesquisador  foi,  de certa  maneira, 

surpreendente a responsabilidade que os adolescentes colocam em modelos 

impostos por todos os tipos de mídia para as questões ligadas ao corpo. O 

estudo comprovou através dos relatos, o quanto os adolescentes do Ensino 
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Médio  do  Colégio  pesquisado  necessitam  de  auxílio  para  entender  e 

diferenciar com criticidade os apelos midiáticos em relação ao seu corpo. 

         Como situar  a escola,  e em específico  a Educação Física,  neste 

contexto, que atinge principalmente os adolescentes do Ensino Médio, em 

sua  excessiva  preocupação  com  o  corpo  e  com  os  problemas  que  isto 

acarreta  aos  nossos  alunos? Como os  professores  podem auxiliar  se eles 

também estão inseridos nesta problemática? Sabe-se que a Educação tem 

um papel  a  cumprir,  ou  quem sabe,  a  descumprir,  (lembremo-nos  que a 

escola tem colaborado para o “controle dos corpos” através dos tempos). 

Talvez,  a  Educação  Física,  saindo  do  lugar  comum,  possa  colaborar  para 

informar os alunos sobre esses assuntos com maior criticidade, com maior 

respaldo  teórico,  colaborando  para  uma  desalienação  da  sociedade,  ou 

melhor, dos corpos (homens) que vivem nesta sociedade e, assim, propiciar 

estudos para  possíveis  questionamentos,  culminando  com  mudanças 

benéficas,  embasadas  tanto  na  teoria  quanto  na  prática.  O  que  já  foi 

evidenciado por Soares (2001, p.121), conforme a citação que se segue:

A Educação Física Escolar necessita refletir  sobre sua adesão 
cega a modismos do deus mercado, sobre sua ingenuidade e 
omissão  frente  à  indústria  do  corpo.  Precisa  discutir  os 
fatalismos biológicos de fases de desenvolvimento e de faixas 
etárias  que  determinam  o  que  se  ensina  em  uma  aula  de 
Educação Física na escola e sobre a responsabilidade de suas 
escolhas ante as xuxas,  tiazinhas,  tchans  e outras  coisas  do 
gênero  que,  infelizmente,  fazem  muito  sucesso  nas  escolas 
brasileiras.

     Conclui-se, através do estudo, que a disciplina de Educação Física no 

Ensino  Médio,  necessita  voltar-se  para  conteúdos  que  envolvam  as 

problemáticas  ligadas  ao  corpo  e  para  a  necessidade  da  disciplina 

desenvolver  em seus  conteúdos  teóricos  e  práticos,  questões  ligadas aos 

transtornos alimentares como bulimia, anorexia e obesidade, ao bullying, ao 

corpo e a mídia, ao corpo e o adolescente, a história do corpo através dos 

tempos  até  a  contemporaneidade;  buscar  dinâmicas  que  facilitem  ao 
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adolescente  expressar  seus  sentimentos,  medos,  angústias,  alegrias, 

percepções no sentido de melhorar sua auto-estima e, conseqüentemente, 

seu bem estar psicológico e físico de forma prazerosa, benéfica e saudável e, 

ao mesmo tempo, dotá-lo de conhecimentos que o auxiliem a entender que 

ele é seu corpo, que ele é único e é diferente e que isto é normal; para que 

ele possa, a partir deste entendimento, viver bem e auxiliar que outros vivam 

bem. 

       Neste sentido, o professor de Educação Física deve ir muito além dos 

conteúdos  pertencentes  a  sua  área  de  atuação,  do  movimento  puro  e 

simples,  mas,  acima  de  tudo,  procurar  com  suas  aulas  promover  uma 

retomada no que se refere  a  sensibilidade,  a  emoção,  a  solidariedade,  a 

diferença, como uma forma de tentar humanizar e dotar o homem(corpo) de 

conhecimentos,  para a cidadania digna,  que possibilite  a busca do prazer 

saudável e a justiça social.

       Enfatiza-se a necessidade de se desenvolver aulas de Educação Física de 

maneira a minimizar as dificuldades de aprendizagem que mantêm relação 

direta  com  o  corpo,  facilitando  para  que  o  aluno  busque  uma  efetiva 

compreensão  do  seu  corpo  nas  dimensões  histórico,  cultural  e  social, 

primeiro, respeitando o seu corpo para, depois, respeitar o corpo do outro, 

considerando  sempre  o  princípio  da  alteridade,  entendido  neste  estudo 

(GONZALES e FENSTERSEIFER, 2005, p. 22) como o princípio de que todos 

somos únicos e todos somos diferentes, permitindo a percepção do indivíduo 

na  sua  integralidade  e,  ao  distingui-lo  do  outro,  respeitarmos  sempre  as 

diferenças que estão implícitas nesta relação.

  

8. REFERÊNCIAS

28



AHLERT,  Alvori.  A eticidade da educação:  o discurso de uma práxis 

solidária/universal. 2ed. Ijuí (RS): Unijuí, 2003.

BARBOSA,  Cláudio  Luis  de  Alvarenga.  Educação  Física  e  Filosofia  –  A 

relação necessária. 1ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

BRUHNS,  Heloísa  Turini  (  Org.).  Conversando  sobre  o  corpo.  4ed. 

Campinas –SP: Papirus, 1991. 

CHIZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: 

Cortez, 1991.

COMBLIN, José. Antropologia Cristã, Petrópolis – RJ: Vozes,1985. 

Diretrizes  Curriculares  da Rede Pública  de Educação Básica  do Estado do 

Paraná.  Educação  Física.  Secretaria  Estadual  de  Educação.  Curitiba  –  PR. 

2006 

FILHO, Lino Castellani. Pelos Meandros da Educação Física. Apostila para 

o Programa de Aperfeiçoamento de Professores da Rede Estadual de Ensino. 

São Paulo, 1992.

FISBERG,  Mauro.  Reflexos  Distorcidos.  O Olhar  Adolescente.  São  Paulo: 

Duetto Editorial, v.1, p. 62-70, 2007. 

GONÇALVES, Maria Augusta Salin.  Sentir, Pensar e Agir – Corporeidade 

e Educação. 6ed. Campinas – SP: Editora Papirus, 1994.

GONZALES,  F.  J.;  FENSTERSEIFER,  P.  E.  Dicionário Crítico de Educação 

Física.

1ed. Ijuí, RS: Unijuí, 2005.

HEIDEMANN, Mirian. Adolescência e saúde: uma visão preventiva. 1ed. 

Petrópolis,RJ: Vozes, 2006.    

Livro  Didático  Público.  Educação  Física  –  Ensino  Médio.  Secretaria 

Estadual da Educação. Curitiba – PR. 2006.   

MEDINA, João Paulo S. Medina.  O Brasileiro e seu corpo. Campinas –SP: 

Editora Papirus, 1987.

MOREIRA,  Wagner  Wey.  (Org.).  Educação  Física  &  Esportes  - 

Perspectivas para o século XXI. Campinas – SP: Editora Papirus, 1992.

29



SANTIN,  Silvino.  Uma  abordagem  filosófica  da  corporeidade.  2ed. 

revisada. Ijuí – RS: Editora Unijuí, 2003. 

SOARES,  Carmen  (Org.).  Corpo  e  História.  Campinas-SP:  Autores 

Associados, 2001.

WEINBERG,  Cybelle  (Org.).  Geração  delivery  –  Adolescer  no  mundo 

atual. 2ed. São Paulo: Sá, 2001.

30


