
Imprimindo: 
Este pôster tem 70 cm de largura 
por 100 cm de altura. Ele foi 
projetado para ser impresso em 
uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o 
Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
Para adicionar ou remover 
marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 

Almir Zandona Junior 

Resumo 
 
O labirinto da estética corporal é o resultado de um 
projeto integrador realizado no Instituto Federal de 
Goiás, Câmpus Uruaçu, entre as áreas de 
construção civil e Educação Física. O objetivo do 
projeto era de aliar os conhecimentos técnicos de 
edificações com discussões de relevância social, e 
assim, integrar conhecimentos para ampliar o 
debate para os demais componentes da instituição 
sobre o padrão de beleza e suas resultantes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Padrão estético, Ensino 
técnico, Formação integral. 
 

Trata-se de um relato de experiência de um projeto integrador realizado numa 
turma de terceiro ano do curso técnico em edificações integrada ao ensino médio 
do Câmpus Uruaçu do Instituto Federal de Goiás. O projeto surgiu a partir de 
debates pedagógicos sobre interdisciplinaridade na instituição, e neste caso, 
contou com a articulação do conhecimento teórico realizado pela Educação 
Física sobre padrões estéticos do corpo com os conhecimentos técnicos da 
construção civil sobre planejamento, orçamento e construção. 
A constatação de que os mecanismos sociais para a definição do padrão de 
corpo utilizam de meios que visam a desorientação proposital dos indivíduos, de 
modo que, a indústria cultural surge como elemento norteador das escolhas e 
das ações dos indivíduos. Dessa forma, o labirinto foi visto como instrumento 
simbólico que representa essa busca incessante pelo padrão de beleza. 
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Metodologia 

Como metodologia os professores envolvidos realizaram reuniões para 
elaboração do projeto integrador, bem como, discussões teóricas sobre 
a importância das atividades de ensino acontecerem de forma 
integrada. 
Assim, definiu-se que a arquiteta, dentro da disciplina de desenho 
arquitetônico, desenvolveria os seus conteúdos sobre o layout do 
labirinto com os alunos; por sua vez, o engenheiro, na disciplina 
orçamento e planejamento de obras, discutiria com os alunos sobre a 
definição da estrutura e dos materiais a serem utilizados no labirinto. Já 
o professor de Educação Física produziria materiais (textos, imagens, 
painéis, instrumentos) que remetessem a discussão sobre o padrão 
estético do corpo para a ornamentação do labirinto.    
 

Com base no desenvolvimento destes conceitos acima descritos foi pensado um projeto integrador que 
ampliasse e articulasse o conhecimento técnico profissionalizante em edificações e o conhecimento crítico 
propedêutico.  
Os alunos avaliaram que o projeto foi muito interessante e evolvente, pois desde o planejamento do layout até 
a escolha do material, levou-se em conta os conceitos do padrão de corpo. Dessa forma, os temas definiam o 
desenho do labirinto, a ideologia rígida da indústria cultural foi representada pela estrutura e materiais 
utilizados. 
Por fim, houve uma grande adesão da instituição, estudantes, professores e técnicos sobre o projeto que 
ficou exposto no pátio do IFG por uma semana. E na avaliação dos professores envolvidos, a execução do 
projeto labirinto possibilitou a contextualização dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, propiciando a 
formação integrada dos alunos.  
 

Gustavo Henrique Almeida 
Quirino 

Revisão Teórica 

O corpo tem sido ao logo do tempo um local em que se 
inscreve o arcabouço dos significados e representações da 
sociedade. E pelo o estudo do corpo e, consequentemente, 
de suas técnicas e práticas, tem-se plena condição de 
interpretar o movimento histórico, cultural, político e 
econômico da sociedade em que se está inserido 
(SOARES, 2001). 
Dessa forma, ao se deparar com o corpo ao longo da 
história, da Grécia antiga até a sociedade contemporânea 
as concepções e significados dados ao corpo e suas 
práticas passaram por várias mudanças.  
Na consolidação da nossa atual sociedade capitalista, 
conforme Barbosa et al (2011), em seu princípio o corpo 
estava intrinsecamente vinculado à produção, e por assim 
ser, a educação do corpo era dada pelo o domínio de força 
e preservação da saúde, nos dias atuais, diante de um 
imenso aparato tecnológico e da resultante da condição de 
superprodução do capital, o corpo é projetado para o 
mercado como objeto consumidor e a ser consumido.    
Neste contexto, pautado pela indústria cultural, o corpo tem 
sido um dos grandes motores que fomenta o consumo, 
sendo que a busca pelo belo tem contribuído com esta 
perspect iva. As determinações mercadológicas 
relacionadas ao corpo belo nos pressionam com bastante 
eficácia, contribuindo para a internalização de valores e 
modelos estéticos pré-estabelecidos, encontrando nos 
aparatos da indústria cultural um forte aliado (BANDEIRA E 
ZANOLLA, 2007). 
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