
REFLEXÃO SOBRE O CUIDADO: VISÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Com a necessidade de estudos multidisciplinares para atender o estado da arte, 

principalmente na área da saúde, surgiu e estão surgindo cada vez mais programas de pós-

graduação com esse caráter multidisciplinar, como por exemplo, o Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO) da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

É neste ambiente que diferentes áreas podem interagir e discutir entre seus 

conteúdos e contribuir com o avanço da ciência, quebrando paradigmas. A relação cuidar e 

o cuidado vêm sendo estudada e aplicada na área da enfermagem há muitos anos. Contudo, 

o cuidado pode ser estudado e aplicado em qualquer outra área da saúde das 14 

reconhecidas pelo Conselho nacional de saúde (FRAGA; WACHS, 2007), inclusive na 

educação física, onde observamos claramente esta relação. 

Segundo Boff (1999), a palavra cuidado deriva do latim cura (coera) e era usada em 

contextos de relações de amor e amizade. Expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de 

preocupação e de inquietação pela pessoa ou objeto estimados. O sentido é similar ao de 

cura: ter atenção, interesse, atitude de desvelo e preocupação. Logo, o cuidado se apresenta 

quando algo ou alguém tem importância para nós. A dedicação e a disponibilidade de 

participação, o sentimento de zelo e a responsabilidade fazem acontecer o cuidado. 

Entretanto, para Figueiredo e Machado (2009) os conceitos de cuidado não são os 

únicos a serem utilizados, eles são definidos por nós a partir de experiências práticas e 

cientificas, por que um conceito imutável, definido de uma única posição, tira do conceito a 

possibilidade de novas redefinições, encarcera idéias, fazendo com que se perca a 

possibilidade de movimento e de novas incursões sobre eles. Tomando por base este 

conceito, refletiremos um pouco mais na perspectiva da educação física. 

Um dos cuidados na educação física é o cuidado com o corpo (estética corporal), 

que ao longo da história foi adaptando seu padrão de beleza de acordo com a evolução da 

sociedade. A mulher é o melhor exemplo de alteração de padrões de beleza, no inicio do 

século XX por conta da busca por espaço no mercado de trabalho, até então ocupado 

apenas por homens, elas se vestiam como eles, começando a usar nesse período o sutiã 

para disfarçar seus seios (ANDRADE, 2003). Hoje temos como padrão de beleza para as 

mulheres, corpos tonificados e utilizando roupas que favorecem a visão não apenas de 

seios, mas de glúteos avantajados pelo treinamento físico. Esta nova perspectiva levou os 



profissionais de educação física em cuidar do corpo de seus alunos/clientes muitas das 

vezes apenas com o cuidado do corpo numa visão estética. 

Nem só de cuidado corporal estético vive a educação física. Para muitos 

profissionais dessa área o cuidado, a atenção, o zelo, a prevenção com a saúde corporal 

vem em primeiro lugar. Uma nomenclatura que resume esse cuidado a saúde é conhecido 

como fitness, que muitas vezes é traduzido erroneamente como condicionamento físico ou 

aptidão física. O fitness é a interação, adaptação do corpo ás suas necessidades numa visão 

macro de cuidado, pois como dimensões do fitness têm a social, emocional, intelectual e 

física (DANTAS; BEZERRA; MELLO, 2009). 

Assim o cuidado do corpo deixa de ser micro, por pensar no corpo apenas como 

biológico e estético, e passa a ser um cuidado macro, pois o corpo tem interações sociais 

nos seus diversos grupos na sociedade, lida com emoções positivas e negativas que 

influenciam em suas decisões, precisa de conhecimento para resolver os mais diversos 

problemas na vida, além de nossa saúde depender também dos nossos hábitos diários 

como a prática de exercício físico e nutrição adequada (DANTAS; BEZERRA; MELLO, 

2009). 

Este conceito de cuidado macro do corpo vai ao encontro do utilizado na 

enfermagem, de que o cuidado do corpo não é só físico-biológico, mas também o corpo 

pode ser um fenômeno Bio-psico-espiritual-emocional (FIGUEIREDO; MACHADO, 

2009). Em termos práticos, esse cuidado macro do corpo na enfermagem pode ser a 

enfermeira cuidando do paciente levando em consideração a experiência de vida dele, assim 

como suas crenças, costumes e família. Na educação física isso se aplica da mesma forma, 

levando em consideração os itens citados no momento de prescrever o treinamento, a 

condução das conversas durante as aulas e criando um vinculo de confiança, já que o 

aluno/cliente confia o cuidado da sua saúde ao profissional de educação física.    

Outra preocupação da enfermagem é o cuidado do ambiente, sempre zelando para 

que o ambiente em que houver o cuidado com o corpo tenha luz agradável, seja limpo, ar 

puro, água limpa e ruídos desagradáveis amenizados (FIGUEIREDO; MACHADO, 2009). 

Nas academias de treinamento físico, há sempre o cuidado com acidentes, músicas e 

ambiente limpo para os alunos/clientes terem o maior conforto e prazer em estar naquele 

ambiente. Contudo, as pessoas estão preferindo sair desse micro ambiente das academias 

para o macro ambiente, ou seja, realizar exercícios físicos na natureza. Esse cuidado com o 

ambiente vem sendo cada vez mais comum na educação física, sempre se cuidando para 



que os alunos/clientes e até mesmo os profissionais de educação física tenham o melhor 

conforto e prazer na prática física. Assim como as enfermeiras, sempre cuidando para não 

só os pacientes, mas familiares e seus colegas de trabalho tenham um ambiente confortável 

e na medida do possível prazeroso. 

Para Carvalho (2007) a utilização da palavra cuidado não esta na educação física, 

mas aplicamos sempre o cuidado ao corpo e ambiente em suas perspectivas micro e macro. 

Desta forma, podemos observar o quanto o cuidado esta ligado na prática da educação 

física, seria interessante e importante mais discussões sobre esse tema a fim de implementar 

o estudo do cuidado em pesquisas cientificas na educação física. 
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