
O IMAGINÁRIO COLETIVO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA SOBRE VIDA SAUDÁVEL 

CONCLUSÕES 
A pesquisa aponta para uma tendência bastante forte à 

responsabilização do indivíduo por sua condição de saúde/doença e 
de, simultaneamente, negar importância a tudo o que é coletiva e 

ambientalmente construído. Nesta linha, a saúde seria uma espécie 
de bem, a ser obtido por cada um, de modo isolado individual, a 

partir da manutenção de certas rotinas de vida, que poderiam ser 
observadas independentemente do meio ambiente. Deste modo, as 

problemáticas sanitárias, que derivam de fatores tais como a 
poluição do ar e das águas, ou políticas públicas de prevenção de 

moléstias infecto-contagiosas, são simplesmente ignoradas, o 
mesmo ocorrendo com os elementos psicológicos envolvidos. O 

campo da “responsabilidade individual” opera no sentido do 
fortalecimento da cidadania, o que certamente gera bons resultados 

numa expressiva parcela da população, que já alcançou certa 
maturidade pessoal. Por outro lado, pode trazer consigo, como 

efeito colateral, uma visão daqueles que adoecem como 
inerentemente culpados por seus sofrimentos, o que pode 

eventualmente se traduzir como atitude de menor compaixão e 
solidariedade.  
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OBJETIVO 

Inserindo-se num conjunto de pesquisas psicanalíticas sobre imaginários coletivos, 
desenvolvidas no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e na PUC -Campinas, o 

presente trabalho tem como objetivo investigar o imaginário coletivo de estudantes de 
Educação Física sobre o que seria uma vida saudável. Justifica-se na medida em que o exercício 

dos profissionais, nas áreas de saúde e educação, depende não apenas de conhecimentos 
científicos, mas também de crenças imaginárias, nem sempre conscientes, que podem 

interferir significativamente nas práticas junto à população.  

METODOLOGIA 

Vinte e sete estudantes do curso de Educação Física foram convidados a participar de 
entrevistas articuladas ao redor do uso do Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, nas 

quais lhes foi solicitado que desenhassem “uma pessoa que leva uma vida saudável” e que 
inventassem uma história sobre a figura desenhada. As produções foram consideradas à luz do 

método psicanalítico em termos de identificação do conteúdo manifesto e de captação 
interpretativa dos campos de sentido afetivo-emocional subjacentes.  

RESULTADOS 
Foram predominantemente apontados, como aspectos determinantes na 

conquista de uma boa condição de saúde, a prática de exercícios físicos e uma 
alimentação adequada. De forma bastante menos enfática e freqüente, 

ocorreram, também, referências ao contato com a natureza, religiosidade, 
meditação e manutenção de vínculos sociais e amorosos. Tais idéias podem 

ser interpretativamente consideradas como emergentes de um campo de 
sentido afetivo-emocional, ou inconsciente relativo, que denominamos 

“responsabilidade individual”, organizado ao redor da crença de que a saúde é 
um estado que depende, fundamentalmente, daquilo que cada pessoa, como 

agente individual, pode realizar.  


