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Conhecimento Científico e Estética Corporal: Um Estudo de Caso a Respeito 
da Opinião de Alunos Formandos em Educação Física 

 
 

1. RESUMO 
 

Atualmente observa-se uma relação próxima entre os profissionais de Educação 
Física e a estética devido às informações transmitidas pelas mídias em reforçar o 
padrão de beleza. Assim, o objetivo do presente estudo é verificar qual a 
característica é mais importante para os alunos de educação física do último ano 
cursando bacharelado em Educação Física.  A pesquisa parte de uma dúvida 
sobre a contratação dos profissionais desta área de atuação levando em 
consideração a estética ou apenas ser o conhecimento específico uma 
característica importante sem ser considerado o fator estético primordial para 
conseguir um emprego. Esta é uma pesquisa de campo realizada através de um 
questionário e entrevista com vinte alunos, além da revisão de literatura em livros 
e artigos científicos. Concluímos que o bom profissional se destaca na forma de 
pensar e agir nas mais variadas situações e também como se aprofunda e lida 
com as adversidades independentemente de ter ou não o padrão de beleza que 
sempre existirá. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Qualidade de vida é o ótimo funcionamento mental, físico, social e de 

desempenho incluindo a saúde, as condições físicas, satisfação, bem estar e 

relações sociais. (BOWLING, 1995). Neste contexto torna-se importante a busca do 

conhecimento dos profissionais da Educação Física em torno das áreas que 

abrangem a relação da saúde, a alimentação e a estética. 

Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS) saúde não é apenas 

ausência de doenças mais o perfeito bem estar, físico, mental e social. Pensando 

nisto sabemos a importância dos alimentos para buscar o bem estar e segundo 

Ramalho e Saunders (2000), a seleção dos alimentos é muito complexa sendo 

influenciada por vários fatores além do conhecimento nutricional e acesso aos 
alimentos. Sabe-se que quando os alimentos não estão disponíveis é provável haver 

uma deficiência nutricional, por outro lado obter estes alimentos em abundancia não 

significa possuir uma nutrição saudável devido, sobretudo, pelo comportamento que 

determina a escolha dos alimentos. 
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O reforço dado pela mídia em mostrar corpos atraentes, faz com que parte 

da sociedade se lance na busca de uma aparência física idealizada. (RUSSO, 

2005). Pensando nisto, no presente estudo serão discutidas as relações de saúde e 
alimentação com os estudantes de educação física, bem como, aspectos 

relacionados à saúde e estética. 

 
3. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral é verificar a opinião de alunos formandos do curso de 

Educação Física – Bacharelado em relação à característica mais importante em um 

profissional que atua nesta área: estética ou conhecimento específico. 

Como objetivo específico será apresentado uma discussão relacionando a 

importância do conhecimento específico aplicado no ambiente profissional do 

educador físico. 
 
4. METODOLOGIA 
 

Este trabalho é uma pesquisa de campo realizada com vinte alunos do 

ultimo ano de educação física do curso de bacharelado, a técnica utilizada para a 

coleta de dados foi através de entrevista com dez perguntas abertas sobre 
alimentação e medicamentos e um questionário com dez perguntas fechadas sobre 

saúde e estética, foi realizada também uma revisão da literatura em livros e artigos 

científicos sobre os temas. Os resultados são apresentados a partir das discussões 

sobre o tema e em forma de gráficos através dos dados obtidos.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

Algumas pesquisas apontam que quanto mais próximo o corpo estiver de 

sua juventude, beleza e boa forma mais fácil é seu valor de troca 

(FEATHERSTONE, 1991). As pessoas avaliam o próprio corpo através da interação 

com o ambiente, e a auto-imagem é desenvolvida e reavaliada durante a vida inteira. 

Com isso as necessidades sociais deixam de lado as necessidades 
individuais e para chegar neste tipo físico perfeito, imposto pela sociedade, muitas 
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pessoas acabam recorrendo à alimentação errada sem prescrição médica como 

dietas e o uso de anabolizantes e esteróides (BECKER, 1999).  

Por este motivo são importantes pesquisas sobre este tema devido à 
quantidade de informações transmitidas pelos meios de comunicação, a pressão 

social e psicológica para participar de um grupo o que faz aumentar a procura por 

educadores físicos. (WITTI E SCHENEIDER, 2011).  

Contudo a pressão que o educador físico recebe para ter este estereótipo de 

“corpo perfeito” pode influenciar no seu bem estar, nas suas relações pessoais e na 

sua carreira profissional segundo Querido (2013). 

 
A alimentação 
  
Para alcançar o corpo ideal e com saúde podemos praticar exercícios físicos 

tendo um acompanhamento de um profissional qualificado e controlando a 
alimentação. 

Segundo Daniel e Cravo (1989), a escolha pelo alimento se diferencia com a 

idade, situação social entre outras variáveis. Para cada faixa etária encontramos 

uma alimentação entendida como apropriada, porém ela varia em relação ao sexo e 

papéis sociais. Existe um comportamento alimentar mais apropriado a diferentes 

segmentos da sociedade.  
Portanto, encontramos questões que variam entre o poder aquisitivo dos 

segmentos sociais e as oscilações entre comer aquilo que é ditado pela nossa 

cultura ou aquilo que é entendido como saudável. Mas, nem todos conseguem 

seguir um padrão de alimentação saudável ou realizar todas as refeições 

diariamente como nos explica Jomori et. AL. (2008), sobre a necessidade de alguns 

indivíduos realizarem as refeições fora de casa por motivos de trabalho, educação 

ou lazer que são reflexo do mundo globalizado e falta de tempo. Em seu estudo 

mostrou a diferença na escolha alimentar de homens e mulheres já que a maioria 

das mulheres prefere cuidar da estética e saúde e os homens se alimentam 

pensando no prazer e na satisfação tornando a refeição um hábito saudável ou não. 

Conforme Mota e Penna (1991), devemos diferenciar tabus alimentares dos 

hábitos alimentares porque os hábitos refletem os padrões culturais e 
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socioeconômicos dominantes de uma determinada sociedade e mudam quando há 

modificação nesses padrões.  

Em um estudo Witt e Schneider (2011), comentam sobre as mulheres que 
desejam ter o corpo dito como padrão ideal de beleza e para alcançar seus objetivos 

fazem uso de práticas inadequadas como dietas, o uso de laxantes e medicamentos. 

 
Medicamentos 
 

Quando falamos de saúde segundo a OMS pensamos no bem estar físico 

podemos pensar nos aspectos que podem colaborar para que isso ocorra como a 

boa alimentação citada acima ou neste caso a utilização de medicamentos. 

Ribeiro (2001) aponta os casos de homens que buscam através de 

anabolizantes e esteróides melhorar a aparência física e em conseqüência a auto-

estima, mesmo que estes tragam riscos a sua saúde.  
Contudo o problema é o uso inadequado destes medicamentos 

principalmente por que é utilizada sem prescrição médica a justificativa para tal 

problema é relatada pelas pessoas como sendo a pressão social e o culto pelo 

corpo como valor principal da sociedade, expectativas em ser símbolo sexual, falsa 

aparência de ser saudável, aceitação do grupo e perspectiva de novas 

oportunidades. (RIBEIRO, 2001).  
Quando falamos em “corpo perfeito” pensamos na estética corporal e em 

como alcançar este padrão de beleza desejado, porém nem sempre fatores 

saudáveis são adotados para estes fins. 

 
Estética 
  
A OMS coloca que saúde também se relaciona ao bem estar mental e social 

para isso acontecer o indivíduo deve sentir-se bem consigo mesmo e com a 

sociedade. 

Atualmente existe um crescimento pela busca do corpo perfeito, da beleza, 

da juventude propostos pelo segmento da moda, pela indústria cultural e pelos 

meios de comunicação que se encarregam de criar desejos e reforçar a imagem de 
modelos perfeitos padronizando os corpos. (WITTI E SCHNEIDER, 2011). 
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A cirurgia estética tem como objetivo melhorar a forma deixar mais belo o 

corpo, talvez por isto o Brasil é um dos campeões em cirurgia estética e em 2004 

foram mais de 600.000 cirurgias plásticas sendo 59% estética conforme a Sociedade 
Brasileira de cirurgias Plásticas. (LEAL et al, 2010). 

Mesmo quem já fez cirurgias estéticas para obesidade mórbida devem 

manter os exercícios em dia, pois estudos relatam que os exercícios físicos tornam a 

cirurgia mais eficaz além de diminuir a prevalência da doença e os gastos com a 

mesma. (ATHAYDES, 2010). 
 
Educador Físico 
 
Pensando nisso há um aumento na procura dos serviços prestados pelo 

educador físico sem deixar de lado a questão da estética e o paradigma “O corpo 

belo”, cada vez mais esse busca frenética pelo corpo ideal é massificada e as salas 
de musculação e ambiente onde estes profissionais atuam são cada vez mais 

estereotipados.  

Nesta linha de pensamento encontramos com os relatos de Querido (2013), 

um exemplo que a estética é um fator importante é que o profissional em boa forma 

tem a facilidade em adquirir maior sucesso nas academias devido aos alunos terem 

os professores como exemplo.  
Contudo o bom profissional se destaca na maneira de pensar e agir, em 

como se aprofundar e lidar com as adversidades entre outros, independente do seu 

corpo. (QUERIDO, 2013). 

 
6. RESULTADOS 
 

Através da entrevista realizada com os discentes do último ano do curso de 

bacharelado em educação física verificamos através do gráfico 1 que dezenove dos 

vinte alunos entrevistados dizem se importar mais com o conhecimento do que com 

a estética, evidenciando assim a atenção profissional ao conhecimento científico, 

porém dezesseis alunos freqüentam academias, nove alunos já consultaram 

médicos endocrinologistas, seis alunos já fizeram cirurgia estética e cinco alunos 
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pensam em fazer cirurgia estética, deixando evidente a atenção também a imagem 

corporal.  

Este mesmo gráfico nos aponta que quinze alunos abririam mão da estética 
por causa da saúde sendo que apenas um dos alunos já causou prejuízos a sua 

própria saúde por causa da imagem corporal desejada e nenhum dos vinte alunos 

entrevistados fez ou faz tratamento para emagrecer. 

Com relação à alimentação, os cuidados apresentados são normalmente 

relacionados a cuidados com a saúde ou hábitos rotineiros, segundo respostas 

abertas da mesma pesquisa, onde quinze alunos realizam todas as refeições 

diariamente sendo que sete alunos fazem por causa da saúde e oito por ser um 

hábito e apenas cinco alunos não realizam todas as refeições diariamente por 

relatarem falta de tempo.                         

 

 
Gráfico 1. Pesquisa sobre Estética e conhecimento 

 
 

Quando a pergunta foi sobre quem faz ou já fez dieta três alunos 

responderam que sim, porém não com fins estéticos, mas sim por conta de 

competições esportivas e que para suas respectivas modalidades são exigidos dos 

mesmos um peso pré-determinado, sete alunos disseram que já fizeram ou fazem 
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dieta por causa de estética e dez alunos relataram que nunca foi necessário fazer 

uma dieta.  

Dos alunos entrevistados dois possuem alguma patologia e quatro alunos 
utilizam medicação por causa de patologias. Outro ponto importante na pesquisa foi 

o relato de um individuo que faz uso de esteróides e doze tomam suplementos 

alimentares, porém somente dez relataram já terem consultado um nutricionista. 

Estes dados divergem das respostas iniciais, e apontam um cuidado e atenção 

especial para os fins estéticos, os indivíduos fazem dieta, utilizam suplementos e até 

fazem uso de esteróides anabólicos para “melhora” da imagem corporal. 

Conforme as perguntas e respostas da entrevista oito alunos relataram que 

todos os procedimentos realizados com relação à estética tiveram efeitos positivos, 

nove alunos obtiveram efeitos positivos com relação à saúde e três alunos obtiveram 

resultados negativos para sua saúde, portanto mais uma vez a saúde é colocada em 

segundo plano, pois mesmo sabendo a presença dos riscos, procedimentos com fins 
estéticos foram utilizados. 

Os dados do questionário realizado com os vinte alunos relacionado à 

estética nos apontam que seis alunos já fizeram cirurgia estética e cinco pensam em 

fazer, ou seja, mais da metade dos alunos tem esta pretensão ou já utilizaram 

destes meios, um dos alunos relatou já ter prejudicado sua saúde por causa de 

estética. Dos vinte alunos quinze não abririam mão de cirurgias para alcançar seus 
objetivos estéticos. Como mostra no gráfico 1 também verificamos que sete alunos 

fazem ou já fizeram dieta para atingir fins estéticos. 

Já os dados referentes à importância do conhecimento dezenove alunos 

disseram que para eles o conhecimento científico é mais importante do que a 

estética corporal, este é um resultado expressivo, porém as respostas anteriores nos 

mostram que a estética também é um objetivo destes alunos. 

Com relação à saúde constatamos que quinze alunos abririam mão da 

estética por causa da saúde e nove alunos já se consultaram com endócrino, porém 

metade dos vinte alunos entrevistados faz dieta com fins estéticos e outros quinze 

alunos fazem todas as refeições diariamente e cinco alunos reclamaram não fazer 

por falta de tempo. 

Quanto à prática de atividades físicas, dezesseis alunos fazem academia, e 
sete abririam mão dos exercícios para atingir seus objetivos estéticos preferindo 
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assim medicação ou cirurgias como relataram na entrevista, reforçando mais uma 

vez a grande importância a este tema. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com esta pesquisa podemos perceber que mais da metade dos alunos 

entrevistados se preocupam com a boa alimentação diária, freqüentam academia 

praticam atividades físicas e já se consultaram com médicos especialistas. Tendo 

em vista que buscam uma boa qualidade de vida nestes aspectos que segundo 

(Bowling 1995) eles estão buscando o bom funcionamento da saúde, melhores 

condições físicas, boa satisfação, bem estar físico, mental e melhorando assim as 

relações sociais. Também mais da metade destes alunos se preocupa com sua 

beleza buscando cirurgias e dietas para atingirem o padrão de beleza esperado por 

eles e imposto por nossa sociedade, porém, sem deixar de dar prioridade para a 
saúde como vimos segundo a Organização mundial de Saúde (OMS) saúde não é 

apenas ausência de doenças mais o perfeito bem estar, físico, mental e social. 

Em relação aos futuros profissionais da área de educação física sabemos 

como a mídia reforça o modelo do corpo perfeito e a forma que a sociedade busca 

pelo o corpo ideal. Desta forma aumenta a procura dos nossos serviços e a estética 

acaba sendo fator primordial porque o profissional em boa forma tem a facilidade em 
adquirir maior sucesso nas academias como também nos outros locais em que atua 

devido aos alunos terem os professores como exemplo a ser seguido.  

A beleza é importante, a boa aparência física é um fator a ser considerado 

na hora de conseguir um emprego e de se manter no mercado de trabalho, mas ela 

por si só não vai capacitar nem o melhor dos funcionários se este não buscar pelo 

conhecimento melhorando suas habilidades para isso é necessário ter uma boa 

empregabilidade levando consigo suas competências profissionais. Pensado nisto 

concordo com Querido (2013) o bom profissional se destaca na sua maneira de 

pensar e de agir, em como se aprofundar e lidar com as adversidades entre outros, 

independente do seu corpo.  

Contudo o padrão de beleza sempre existirá e o interesse pela busca do 

conhecimento só depende do individuo cabe a nós como futuros profissionais saber 
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conciliar a estética e o conhecimento científico, sendo exemplo para os alunos 

através das nossas ações. 

 
Parecer de Aprovação de Comitê 
 
Nesta seção deve ser apresentada (se for o caso) o parecer de aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou do Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA). Usar o texto padrão apresentado a seguir. Se o trabalho não foi submetido 

a nenhum comitê de ética, retirar essa seção.  

Pesquisa autorizada pelo Comitê Tal (indicar o CEP ou o CEUA, por 

extenso) da Anhanguera Educacional – (CEUA ou CEP)/AESA - em dd/mm/aaaa por 

meio do parecer: número/ano. 
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