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RESUMO 

 

Investiga como os escolares do Ensino Médio entendem o conceito de saúde, e por 

sua vez, entender como a escola e as aulas de Educação Física interferem na 

produção desse imaginário da saúde que se constrói nos alunos. Analisando as 

reflexões sobre os conceitos de saúde, questionamos qual é a contribuição da 

escola em relação à saúde do adolescente? Como a saúde tem sido apresentada na 

escola? Como as aulas de Educação Física influenciam na construção do conceito 

de saúde dos adolescentes? E o que eles entendem ser um indivíduo saudável? A 

base teórica que fundamenta essa investigação encontra-se nas contribuições dos 

estudos de Caponi (2003), Scliar (2007) e Palma (2009), no que diz respeito ao 

conceito ampliado de saúde. E para compreensão de como a saúde foi e é tratada 

na escola no decorrer da história, utilizamo-nos dos estudos de Figueiredo et al. 

(2010), Reis (2007), Darido (2003) e Castellani (2004). Trata-se de pesquisa de 

campo, de natureza qualitativa, exploratória e de cunho descritiva. Utilizamo-nos de 

questionário com perguntas abertas, composto por 14 questões. A pesquisa foi feita 

em uma escola de Ensino Médio da Rede Pública, que fica situada num bairro de 

classe média, na região continental da Grande Vitória. Para tratamento estatístico foi 

realizada análise descritiva de dados através de tabela e gráfico, tomando como 

base a conceituação de Bardin (2006). Por meio da análise dos dados foi possível 

concluir que a temática saúde ainda é pouco discutida na escola, o que leva os 

alunos a construírem noções de saúde a partir de diversas fontes de conhecimentos 

e experiências sociais.  

 

Palavras-chave: Saúde. Escolares. Educação Física. Ensino Médio. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Esse trabalho investiga como os escolares do Ensino Médio entendem saúde, e por 

sua vez busca entender como a escola e as aulas de Educação Física interferem na 

produção desse imaginário da saúde que se constroem nos alunos. Entendemos 

que, para analisar a discussão sobre a relação entre saúde e educação é 

necessário, antes de tudo, conceituar saúde, o que não é uma tarefa fácil, para isso 

recorreremos a alguns conceitos já existentes. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946), saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e, não meramente a ausência de doença 

e enfermidade. Já a VIII Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 1986) define 

saúde como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, acesso e posse da terra e 

acesso a serviços de saúde. Assim, podemos dizer que saúde antes de tudo, pode 

ser o resultado das condições que o sujeito tem para viver a vida na sociedade. 

A I Conferência Internacional Sobre Promoção Da Saúde (1986) realizada no 

Canadá, na cidade de Otawa, considera como condições necessárias para a 

existência de saúde: paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema 

estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Isso mostra que para se 

conseguir atingir um ótimo nível de saúde é necessária uma ação conjunta de vários 

setores sociais e econômicos juntamente ao setor de saúde.  

A constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante a saúde como 

direito do cidadão, conforme a Sessão II – em seu artigo 196, a qual estabelece que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e 

econômicas que visem reduzir o risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e 

recuperação. Pressupõe-se que esse direito se estende ao âmbito escolar, 

comunitário e hospitalar.   

A ONU (Organização das Nações Unidas) proclamou no dia 20 de novembro de 

1959, por aprovação unânime a “Declaração dos Direitos da Criança” que teve como 

principal objetivo proporcionar a todas as crianças e adolescentes uma infância feliz, 
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recorrendo a medidas legislativas e de outra natureza, instituídas progressivamente, 

em conformidade com os seguintes princípios: 

 

A criança tem direito à educação, que será gratuita e compulsória 
pelo menos no primeiro nível. Deverá se beneficiar de educação que 
contribua para sua cultura geral e lhe confira, em condições de 
igualdade, os meios para desenvolver suas faculdades, sua 
capacidade pessoal de julgamento e seu senso de responsabilidade 
moral social, tornando-se um membro útil para a sociedade. Os 
superiores interesses da criança serão a diretriz que norteará os 
responsáveis pela sua educação e orientação. Esta responsabilidade 
cabe, primeiramente, aos pais. A criança deve ter amplas 
oportunidades de se dedicar aos brinquedos e às atividades 
recreativas, que deverão ser orientadas no sentido visado pela 
educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão 
em promover o gozo desse direito. (Art. 7º, declaração dos direitos 
da criança). 

 

Foi a partir daí que o Brasil começou a organizar uma legislação que seguisse os 

princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança criando 

em 13 de julho de 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) que 

completa 27 anos e tem como principais objetivos da lei o detalhamento sobre 

direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, pais, gestores públicos, 

profissionais da saúde e conselhos tutelares. 

O estatuto define que crianças e adolescentes têm direito à vida, saúde, 

alimentação, educação, esporte, cultura e liberdade. Esses cidadãos têm direito, 

ainda, ao atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais e devem receber 

socorro em primeiro lugar no caso de acidente de trânsito, incêndio, enchente ou 

qualquer situação de emergência. Conforme observamos na legislação: 

 

Art. 7.º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência (BRASIL, 1990). 

 

Nesse sentido, a educação e a saúde passam a ser um direito de todos e a escola 

passa a ser a responsável por garantir isso, no sentido de ser “promotora de saúde”. 
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Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), encontramos objetivos 

considerados básicos para a educação da cidadania, com isso evidenciamos a 

relevância da saúde como um dos Temas Transversais, conforme podemos 

destacar: 

 

Entende-se Educação para a Saúde como fator de promoção e 
proteção à Saúde e estratégia para a conquista dos direitos de 
cidadania. Sua inclusão no Currículo responde a uma forte demanda 
social, num contexto em que a tradução da proposta constitucional 
em prática requer o desenvolvimento da consciência sanitária da 
população e dos governantes para que o direito saúde seja encarado 
como prioridade (BRASIL, 1998, p. 250). 

 

Vimos que os Parâmetros Curriculares Nacionais enfocam a saúde através dos 

Temas Transversais, e tem como objetivo compreender que a saúde é um direito 

de todos e uma condição essencial no crescimento e desenvolvimento do ser 

humano, portanto, devemos entender que os alunos/as trazem consigo um certo 

reconhecimento de comportamentos benévolos e desvantajosos a saúde, 

originária de sua convivência familiar, e de outros grupos ao qual faça parte e 

tenha uma relação direta, como a escola, então: 

 
O que se entende por saúde depende da visão que se tenha do ser 
humano e de sua relação com o ambiente, e este entendimento pode 
variar de um indivíduo para outro, de uma cultura para outra e ao 
longo do tempo. A diversidade de expressões idiomáticas e artísticas 
relacionadas ao assunto pode ilustrar a enorme variedade de 
maneiras de sentir, viver e explicitar valores e padrões de saúde ou 
doença. É necessário reconhecer que a compreensão de saúde tem 
alto grau de subjetividade e determinação histórica, na medida em 
que indivíduos e coletividades consideram ter mais ou menos saúde 
dependendo do momento, do referencial e dos valores que atribuam 
a uma situação (BRASIL, 1998, p. 250). 

 

Corroborando com os Temas Transversais, Scliar (2007), diz que o conceito de 

saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Nesse sentido 

vemos que o conceito de saúde é bem ampliado e diversificado, podendo ter muitas 

respostas diferentes para a mesma pergunta. Ou seja, saúde não representa a 
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mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, e da classe 

social que o sujeito está inserido. 

Caponi (2003), diz que nos dias de hoje, o que acontece com maior frequência é a 

ideia de que o conceito de saúde sempre depende de conceitos claramente pré-

estabelecidos pela comunidade científica. E que uma forma da ciência controlar 

essa situação, é a introdução da Bioestatística1 como forma de prevenir possíveis 

enfermidades e assim promover saúde à população. Contudo, a autora critica essa 

ideia de reducionismo da saúde, quando tal conceito diz que o “saudável se define 

pela busca de um código genético normal, sem alterações ou anomalias, e esse 

termo se define em frequência estatística: que se encontra em maior quantidade na 

média da população” (CAPONI, 2003, p. 56). 

É interessante destacar o que Palma (2009), afirma em seu estudo. De acordo com 

este autor, a literatura epidemiológicatem advogado a ideia de que o sedentarismo 

poderia promover a ocorrência de diferentes doenças. O autor apresenta questões 

pertinentes ao conceito de sedentarismo, o qual tem sido utilizado de diferentes 

maneiras, podendo ter variados significados. Ainda destaca as possíveis 

consequências do discurso que o atrela numa relação de causa-efeito, o 

“sedentarismo = doenças” e “exercício físico = saúde”. 

Outro ponto no tocante do trabalho que vale nossa atenção se refere à questão do 

apelo moral nos discursos produzidos pela bioestatística. Lupton (1997 apud 

PALMA, 2009) defende que esse discurso pode ser analisado sob duas perspectivas 

diferentes. Uma é quando se fala das ameaças externas à saúde da população e 

cita exemplos como a poluição do meio ambiente, onde os indivíduos têm pouca 

intromissão. Na segunda configuração o foco é o discurso de risco, e tem mais a ver 

com as opções individuais, ou seja, tem relação direta com o “estilo de vida” e que 

cada sujeito é responsável por gerir sua saúde, ou ter responsabilidade e 

autocontrole para gerenciar aquilo que pode ser nocivo à saúde. 

Nesse sentido, o termo sedentarismo carrega quase sempre um “que” de pejorativo, 

na qual o individuo que se enquadra nesse termo, na maioria das vezes, é tido como 

                                            
1 Define-se bioestatística: Aplicação da estatística sobre dados provenientes das ciências biológicas. 
Caderno de exercício de epidemiologia. (GIGANTE, 2006, p. 41). 
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preguiçoso, desleixado, sendo por vezes discriminado, e o resultado disso é um 

indivíduo que carrega dentro de si uma culpa. 

 

Interessante ressaltar que se o sedentarismo, a despeito da falta de 
critério para defini-lo, está atrelado a uma premissa moral, a qual 
designa o sujeito como preguiçoso e irresponsável, por outro lado, as 
promessas encontradas na ciência têm engendrado soluções simples 
e “miraculosas”, expressas nos incessantes e renováveis tipos de 
treinamento físico, dietas, cirurgias e produtos farmacêuticos 
recomendados (PALMA, 2009, p.189). 

 

Analisando as reflexões sobre conceitos de saúde apresentados até aqui, 

questionamos então qual é a contribuição da escola em relação à saúde do 

adolescente? Como a saúde tem sido apresentada na escola? Como as aulas de 

Educação Física influenciam na construção do conceito de saúde dos adolescentes? 

E o que eles entendem ser um indivíduo saudável? 

Nosso objetivo não é alcançar um conceito único e já definido de saúde, visto que a 

própria literatura apresenta muitas variações e debates ainda em curso. 

Objetivamos, contudo, compreender como os escolares do Ensino Médio entendem 

o conceito de saúde, e por sua vez entender como a escola e as aulas de Educação 

Física interferem na produção desse imaginário da saúde que se constrói nos 

alunos; além de identificar como a escola e a própria disciplina trabalha com as 

informações/conhecimentos sobre saúde; e por fim, compreender como os alunos se 

apropriam dos conteúdos das aulas da educação física e os relacionam ao tema 

saúde. 

Os motivos que nos levaram a investigar essa problemática se constituíram por três 

situações distintas, mas não distantes. Uma foi pelas observações durante o período 

em que estivemos na escola trabalhando nos estágios supervisionados. Através das 

observações nesse período identificamos a saúde sendo tratada de múltiplas formas 

em todos os segmentos da educação. Outro motivo que colaborou para o interesse 

no assunto se deu pela disciplina optativa “saúde” que tivemos durante a graduação, 

na qual discutimos assuntos como medicalização da vida, conceito de saúde entre 

documentos norteadores para se trabalhar o tema nas aulas de educação física. 

Trazendo uma percepção da importância em se trabalhar o assunto, uma vez que o 
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mesmo é um tema transversal, assim sendo deveria acontecer sua abordagem nas 

aulas de educação física por meio de discussões que formem integralmente os 

alunos. Terceiro e último motivo que contribuiu para o interesse na problemática, foi 

o de acreditar que a Cultura Corporal abre muitas possibilidades para tratar 

aprendizagem da temática em conexão com as novas demandas sociais e de 

reordenamento do conceito de saúde. 

Para revisão bibliográfica fizemos uma busca nos principais Periódicos da Área da 

Educação Física, selecionando, primeiramente, artigos que, de alguma forma 

abordavam o tema “saúde de escolares”. As buscas foram realizadas através do 

próprio campo de pesquisa ofertado pelas plataformas das revistas, pesquisando os 

descritores que foram: “saúde e mídia”, “saúde de escolares”, “cultura jovem e 

saúde” e “imagem corporal na adolescência”. Os seis periódicos analisados foram: 

Revista E.F Deportes, Revista Motrivivência, Revista Motriz, Revista Movimento, 

Revista Pensar a Prática e Revista Brasileira de Ciências do Esporte, totalizando um 

universo de 171 artigos. 

Elaboramos uma tabela com os nomes das revistas, o tema pesquisado, os títulos 

dos artigos e os nomes dos autores. Após essa etapa, fizemos um corte usando 

como critério apenas o objeto de pesquisa que nesse caso era “Saúde”, deixando 

apenas os artigos que trabalhavam essa temática, produzindo um universo de 82 

artigos. Após mais uma triagem, destacamos aqueles textos onde objeto da 

pesquisa era a educação escolar e que tratavam de escolares do Ensino Médio, 

remanescendo 15 artigos. Prosseguimos para a leitura dos resumos, a fim de 

identificar quais destes estariam diretamente relacionados ao nosso objeto de 

pesquisa, e averiguamos que a saúde vem sendo tratada na sua grande totalidade 

apenas em seu âmbito biológico. Ou seja, a maior parte dos trabalhos publicados 

aborda saúde como aptidão física. Separamos, então, esses trabalhos em três 

grupos distintos: 

Um grupo aborda a saúde na aptidão dos alunos por meio da atividade física nas 

aulas de educação física. Destaque para, Marchesoni, Sales e Negrão (2011), 

também Ferreira e Sampaio (2011), Ferreira (2001) eDe Souza etal. (2009). Outro 

grupo discute a saúde na perspectiva da medicina, a fim de investigar possíveis 

doenças crônicas nos escolares, destacados aqui pelos textos de Ozelame e Silva 
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(2009), Minuzzi (2010), Soares e Copetti (2013), Da Silva (2012), Silva Pinto e De 

Souza (2013). O terceiro grupo discorre sobre o tema como promoção de saúde. 

Destaque para os textos de Tavares et al. (2013), Pires (2013), também Ferreira e 

Sampaio (2011), Faria Silva (2009) e Da Silva (2012). 

Vamos fazer uma breve abordagem sobre esses temas discutidos que tem 

correlação com o nosso objeto de estudo com objetivo de dialogar com os autores 

desses três grupos distintos. Antes, porém, apresentaremos o percurso 

metodológico do estudo.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa de campo, de natureza qualitativa, exploratória e de cunho 

descritiva. Para Gil (2008, p. 27), 

 

[...] as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores.  

 

De acordo com o autor, dentre outros métodos de pesquisa, essa se mostra como 

aquela que tem a menor sistematização em seu planejamento, e que sua 

organização acontece da seguinte forma: levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudo de caso. 

Já a pesquisa descritiva, Gil (2008, p. 28), definiu como “aquela que é utilizada para 

fazer a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno 

ou então o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

A pesquisa se valeu da abordagem qualitativa, de acordo com Thomas e Nelson 

(2007, p. 31) “a pesquisa qualitativa é diferente das outras abordagens. É um 
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método sistemático de investigação e, medida considerável, segue o método 

científico de solução de problemas”. Assim, em nossa pesquisa não buscaremos 

quantificar as respostas com um número exato para as questões levantadas, 

queremos explorar o iginário de saúde dos escolares com o máximo de riqueza que 

pudermos. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada a Transcrição de Pesquisa de 

Levantamento (survey), com corte-transversal, ou seja: coleta de dados ocorreu em 

um só momento. Mas que poderá ser retomada em outro momento. 

Segundo Thomas e Nelson (2007, p.235) “Técnica de pesquisa descritiva que 

procura determinar práticas ou opiniões presentes em uma população especifica; 

pode tomar a forma de questionário, ou survey normativo”. Ou seja, utilizamo-nos de 

questionário com perguntas abertas. E para evitar possíveis constrangimentos, nos 

questionários não houve necessidade de identificação pessoal, garantindo a 

preservação da identidade dos participantes. Também construímos uma carta 

(apêndice A) de apresentação, contendo nela os objetivos da pesquisa expondo que 

uma das metas para a realização deste estudo e o comprometimento nosso 

enquanto pesquisadores em possibilitar aos alunos participantes dessa pesquisa e, 

principalmente à escola, um retorno dos resultados desse trabalho. Solicitamos 

ainda a permissão para a divulgação2 desses resultados e suas respectivas 

conclusões, em forma de pesquisa de acordo com os preceitos éticos.  

Para a construção do questionário foram consultados, o orientador, bem como o 

grupo de orientandos, que juntamente conosco, participavam dos seminários de 

conclusão de curso, no semestre 2017/1. O questionário foi debatido por todo este 

grupo. Todos opinaram sobre a montagem, inclusão de dados necessários, além de 

alguns questionamentos sobre o tema da pesquisa. Nesse período foram feitas 

muitas correções, tal avaliação foi importante e nos exigiu muitas correções antes da 

aplicação na escola. A validação do questionário aconteceu através da aplicação do 

teste piloto, feita em alunos do Ensino Médio que não faziam parte do grupo de 

participantes da pesquisa, com idade entre 14 e 17 anos. O principal objetivo do 

                                            
2 Vale ressaltar que a escola no qual nos propomos a fazer a pesquisa foi à escola em que estivemos 
presentes no Estágio Supervisionado do Ensino Médio, a turma em questão é a turma que 
estagiamos. Isso se deu por conta da facilidade de adentrar à escola, e também da aproximação já 
com a turma e com o professor de Educação Física. 
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teste piloto do questionário foi saber se ele se fazia compreensível aos alunos. Após 

aplicação do teste piloto nós fizemos uma nova correção no questionário afim de 

que, ao aplicá-lo na escola, os sujeitos não tivessem dificuldade em compreender as 

perguntas. A validação representa o quanto o teste mede aquilo que se dispôs a 

medir. Facilita ao pesquisador a observação de como será a aplicação do 

instrumento, antecipar a correção de possíveis erros e, principalmente, trazer rigor à 

pesquisa. Os questionários (Apêndice B) foram compostos por 14 questões para os 

alunos.  

Quanto à delimitação dos sujeitos, a pesquisa foi feita em uma escola de Ensino 

Médio da Rede Pública, que fica situada num bairro de classe media, na região 

continental da Grande Vitória. A aplicação do questionário se deu numa turma de 3 º 

ano que dispõe de 45 alunos, porém a aplicação foi realizada com os que estavam 

presentes que foram (27) alunos de ambos os sexos. Observamos, durante a 

pesquisa que os meninos se organizaram em grupo para responder as perguntas, e 

o gráfico nos revelou isso, mostrando um consenso nas respostas para as 

perguntas. 

A base teórica que fundamenta essa investigação encontra-se nas contribuições dos 

estudos de Caponi (2003), Scliar (2007) e Palma (2009), especialmente, no que diz 

respeito ao conceito ampliado de saúde. E para compreensão de como a saúde foi e 

é tratada na escola no decorrer da historia, utilizamo-nos dos estudos de Figueiredo 

et al. (2010), Reis (2007), Darido (2003), Castellani (2004). No que diz respeito ao 

tema saúde, não caberia analisar todos os trabalhos apresentados pela literatura 

científica, pois são muitos autores que discorrem sobre essa temática, contudo 

exploramos algumas referências que trabalham a temática, embora em sua grande 

maioria, numa perspectiva biológica. Desses, destacamos Marchesoni, Sales e 

Negrão (2011), Ferreira (2011), De Souza et al. (2009), Ozelame e Silva (2009), 

Minuzzi (2010), Silva, Pinto e De Souza (2013), Tavares, Figueiredo e De Figueiredo 

(2013),Pires (2013), também Ferreira (2001), Silva (2009), Ferreira e Sampaio 

(2011) e Ferreira (2013).  

Na revisão por nós empreendida, dois textos em especial discutem a temática numa 

perspectiva próxima a que trabalhamos nesse estudo que são Souza de Souza 

(2013), com o estudo intitulado de “Avaliando o conhecimento dos escolares sobre o 
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tema: saúde!”; e Basei (2010) com o estudo “Concepções discentes sobre Educação 

Física escolar e saúde”. Que vamos utiliza-los junto às análises dos dados 

produzidos na pesquisa. 

Para a produção de dados que envolveram os alunos, foi adotado o seguinte 

procedimento: na data agendada com antecedência junto à direção da escola; a 

professora nos conduziu até a sala de aula, onde nós nos apresentamos, 

explicamos sobre nossa pesquisa, os objetivos e como pretendíamos proceder com 

eles. Todos receberam o questionário em sala de aula, que logo em seguida foi lido, 

todas as possíveis dúvidas foram sanadas e respondidas, e a pesquisa aconteceu 

na presença da professora e pesquisadores. Os alunos gastaram em media 35 

minutos, para responder as perguntas sendo que a primeira aluna estregou o 

questionário com, aproximadamente 22 minutos. 

Para tratamento estatístico foi realizada análise descritiva de dados através de 

tabela e gráfico. A comparação das respostas dos sujeitos foi mostrada nos gráficos, 

um para as meninas e um para os meninos. Separamos a legenda por três grandes 

categorias. Entendemos a partir da leitura de Bardin (2006) que “a análise de 

conteúdo” constitui-se como uma técnica que nos auxilia a analisar os dados, 

objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito do nosso tema. De 

acordo com essa autora, a análise deve acontecer a partir de três fases: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

Após a leitura de todo material, fizemos a averiguação dos códigos que foram 

transformados em categorias e subcategorias. 

Na primeira categoria à saúde e os sujeitos 1ª categoria. Nessa categoria 

encontram-se todas as respostas relacionadas ao entendimento e ao trato que os 

alunos dão ao tema saúde. A segunda categoria foi relacionada às 

informações/conhecimentos/mídia e saúde 2ª categoria. Aqui se encontram 

todas as respostas de onde os alunos buscam e como fazem uso dessas 

informações. A terceira categoria foi relacionada à escola/Ed. Física e saúde 3ª 

categoria. Nela há as respostas no que diz respeito à relação da escola com a 

saúde ou as aulas de Educação Física e saúde. 
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Quanto à estruturação do trabalho, fizemos uma introdução trazendo alguns 

conceitos de saúde no âmbito mundial, assim como leis, parâmetros curriculares que 

tratam da saúde na escola e autores que abordam a saúde numa perspectiva de 

saúde ampliada. No segundo capítulo tratamos da nossa metodologia e caminhos 

percorridos durante a pesquisa. No terceiro capítulo iremos dialogar a cerca do 

surgimento do tema saúde na escola, analisando pelo viés histórico com quais 

objetivos foi implantada e como a Educação Física foi legitimada nesse cenário. 

Ainda nesse capítulo apresentaremos a partir da análise dos estudos encontrados 

nos periódicos como o campo literário vem discutindo a saúde na escola. O quinto 

capítulo se trata das analises e discussões dos resultados. Os últimos capítulos são 

referentes às referências e apêndices. 

 

 

3 SAÚDE NA ESCOLA: um breve resgate histórico 

 

Nesse capítulo abordaremos como surgiu e com quais objetivos o tema saúde na 

escola. Pretendemos fazer alguns recortes históricos para contextualizar ate os dias 

atuais. Nesse sentido recorremos a documentos históricos, bem como ao nosso 

banco de dados de referencial teórico e outros. Queremos brevemente entender 

como aconteceu esse movimento acerca do debate da saúde, como chegou ao 

Brasil, e como vem sendo tratado na escola. 

O nascimento histórico da saúde na escola teve seu princípio no final do século XVIII 

e o início do século XIX, quando o médico alemão Johann Peter Frank (1745-1821) 

elaborou o System einer Vollständigen Medicinischen Politizei que ficou conhecido 

posteriormente como Sistema Frank. 

Segundo Figueiredo et al. (2010, p. 398). 

 

O Sistema Frank contemplava não apenas a saúde escolar, mas, 
também, múltiplos aspectos da saúde pública e individual, tais como 
demografia, casamento, procriação, puerpério, saúde infantil, 
medicina militar, doenças infectocontagiosas, vestuário, esgotos, 

suprimento de água e prevenção de acidentes. 
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Para Figueiredo et al. (2010), foi a partir dessa obra “sistema Frank” que Johan 

Peter ficou reconhecido como o pai da saúde escolar. Tendo em vista que essa obra 

era um manual que trazia desde o atendimento escolar com supervisão nas 

mesmas, tratando de assuntos como prevenção de acidentes ate a higiene mental. 

Trazia também elaboração de programas de atividade física como atletismo, 

manutenção dos ambientes de forma salutar (iluminação dos ambientes, 

aquecimento e ventilação das salas de aulas) tudo visando um bem-estar físico e 

mental no sentindo de produzir corpos saudáveis, sendo que isso tudo era pensado 

não somente para os alunos da escola, mas também para o corpo docente, ou seja, 

toda comunidade escolar. 

Observamos que a saúde aparece na escola como modelo de higienismo entre os 

séculos XIX e XX, num momento em que os médicos e sanitaristas refletiam sobre 

sucessivas ocorrências de surtos epidêmicos de algumas doenças, como por 

exemplo: febre amarela, tifo, varíola e tuberculose, doenças essas que eram 

responsáveis por aumentar as estatísticas de mortes entre populações urbanas.  

No Brasil a saúde vem sendo tratada na educação desde sempre, e podemos ver 

que para cada concepção de educação existia e existe uma concepção de saúde. 

Precisamos compreender que em cada momento histórico da educação brasileira a 

saúde foi tratada de maneira diferente, isso porque foram muitas as concepções de 

educação no Brasil, e cada aspecto histórico tem determinada visão de homem e de 

mundo, e isso influencia a escola, sua estrutura, os conteúdos trabalhados, e 

também no conceito de saúde, e de como esse é trabalhado nesse ambiente.  

Acontecia então uma tentativa de erradicar as doenças, fazendo uma profilaxia na 

população, defendiam-se padrões sociais e de comportamento em nome da saúde. 

Com base numa síntese de Reis (2007, p. 23) podemos observar como a saúde era 

abordada nos últimos séculos. 

Aspectos históricos e concepções de educação em saúde 
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Educação sanitária 

(intervenção e 

prescrição) 

Educação para a 

saúde 

(orientação) 

Educação em saúde 

(participação) 

Perspectivas atuais 

(interação) 

Inicio do século XX 

 

Regras e normas 

para um “viver 

higiênico” 

Meados dos séculos 

XX 

 

Regras para o bem-

estar físico, mental e 

social. Considerava 

que a maior parte 

das pessoas não 

tinha informação 

sobre saúde ou 

possuíam um déficit 

cognitivo 

Final do século XX- 

a partir dos anos 70 

 

Participação e 

contextualização 

social reforma 

sanitária e Paulo 

Freire. 

Final do século XX 

inicio do século XXI 

 

Interação de 

saberes- visão 

multidimensional dos 

sujeitos- autonomia 

de decisão-controle 

social. 

Fonte: Reis (2007, p. 23). 

 

Segundo Da Silva (2012), o desenvolvimento da educação física higienista estava 

ligado as preocupações das elites com os problemas advindos da crescente 

industrialização do período final do Império e de toda a Primeira República. 

Segundo Castellani Filho (2004), é possível perceber qual era a ideia desse novo 

modelo de Educação Física, analisando o que dizia a constituição brasileira, 

promulgada em 10 de novembro de 1937, na qual sua finalidade era promover a 

disciplina e a moral e o adestramento físico de maneira a prepará-lo para o 

cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação. A 

Educação Física, nasceu no Brasil dentro de um contexto militar, propriamente 

dentro do militarismo, com objetivo de construir um corpo saudável, forte e 

disciplinado baseada nos discursos: atividade física é saúde. Aparece no currículo 

escolar só nas escolas militares, com atividades para a preparação militar com 

ginástica, esgrima e equitação. 
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A educação física através dos métodos ginásticos: A ginastica alemã, de caráter 

essencialmente militarista; a ginástica Sueca possuía um viés médico; e a ginástica 

francesa trazia aspectos mais acentuadamente pedagógicos. Com isso surge a 

educação física higienista, numa tipologia de saudável e os objetivos principais 

desses métodos eram de criar uma sociedade, forte saudável, livres de vícios e 

defeitos, pois dessa forma teriam uma sociedade com bons operários, bons 

saldados, bons cidadãos. Cada método com sua técnica, seus moldes, suas 

metodologias, mas sempre com o mesmo objetivo final, uma eugenia e hegemonia 

na população. 

Coletivo de autores (1992, apud DARIDO 2003, p. 2) diz: 

 

Os métodos ginásticos procuravam capacitar os indivíduos no 
sentido de contribuir com a indústria nascente e com a prosperidade 
da nação. No modelo militarista, os objetivos da Educação Física na 
escola eram vinculados à formação de uma geração capaz de 
suportar o combate, a luta, para atuar na guerra, por isso era 
importante selecionar os indivíduos "perfeitos" fisicamente, excluir os 
incapacitados, contribuindo para uma maximização da força e do 
poderio da população. 

 

Nem todos os métodos ginásticos foram legitimados na escola no Brasil, mas todos 

os três tiveram seu papel na história da saúde na escola. Suas bases científicas 

eram as bases que dominam a sociedade na época: biologia, fisiologia e anatomia, 

dominada pelos militares, higienistas e médicos. 

Para Bracht (1999), a organização da Educação Física enquanto prática pedagógica 

na instituição escolar aconteceu por volta dos séculos XVIII e XIX, foi inspirada pelo 

militarismo e também pela medicina.  

 

A instituição militar tinha a prática — exercícios sistematizados que 
foram ressignificados (no plano civil) pelo conhecimento médico. Isso 
vai ser feito numa perspectiva terapêutica, mas principalmente 
pedagógica. Educar o corpo para a produção significa promover 
saúde e educação para a saúde (hábitos saudáveis, higiênicos). 
Essa saúde ou virilidade (força) também pode ser (e foi) 
ressignificada numa perspectiva nacionalista/patriótica (BRACHT, 
1999, pp. 72-73). 
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Segundo Castellani (2004), nessa época atividades masculinas e femininas eram 

bem distintas e específicas para cada gênero. As mulheres deveriam fazer 

atividades que fossem de acordo com suas formas harmônicas e que contribuíssem 

para a maternidade futura. Tudo com uma concepção higienista. Os métodos 

ginásticos prometiam uma reinvenção do homem, do homem livre de doenças, 

vícios. Prometiam melhorar a raça, regenerando, promovendo saúde, 

desenvolvendo forca, coragem e vontade de viver (para o trabalho industrial ou para 

guerra).  

De acordo com Castellani (2004), a compreensão da Educação Física, nessa época, 

era a Educação do Físico, saúde bio-fisiológica e aprimoramento do físico para o 

mercado de trabalho no caso do homem, e no caso da mulher de prepará-la para a 

maternidade. Durante governo de Getúlio Vargas, aconteceram duas coisas muito 

significativas, a primeira foi que Vargas deu apoio para a criação do Ministério da 

educação e cultura (MEC), outra foi algo de muita importância para educação física, 

pois aconteceu a criação da constituição de 1937, dando destaque à obrigatoriedade 

à Educação Física em todas as escolas primárias, normais e secundarias facultativa 

no ensino superior no artigo 131, mesmo que numa concepção ainda higienista. 

 

Art. 131. A educação physica, o ensino civico e o de trabalhos 
manuaes serão obrigatorios em todas as escolas primarias, normaes 
e secundarias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses 
gráos ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela 
exigência (BRASIL, 1937). 

 

Castellani (2004) escreve que em 1946 acontece o fim do Estado Novo e com isso 

começa a elaboração de um projeto, as diretrizes e bases para educação nacional, 

com finalidade de proporcionar aos brasileiros direitos iguais à educação. Mas esse 

projeto demorou 13 anos para ser promulgado, e foi em 1961, com Lei nº 4.024 a 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que surge organização e toda a 

sistematização de ensino do Brasil. 
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Castellani (2004) retrata no seu livro que durante a década de 70 que a educação 

física tinha sua base pautada numa saúde de índole bio-fisiológica, portanto distante 

daquela conceituada pela OMS, mas que era sustentada por leis como a de nº 

6.251/75 no artigo 5º que afirma a educação física com objetivo de aprimoramento 

da aptidão física. 

Nesse período aconteceram dois movimentos paralelos, um foi o início do processo 

de esportivização nas escolas, que tinha como objetivo a competição, aptidão física 

e condicionamento físico. Procurava construir atletas, buscava talentos esportivos 

para competições nacionais e internacionais para representar a Pátria, no sentido 

nacionalista de fazer propaganda positiva ao regime da ditadura. A frase mais 

conhecida que virou slogan da época foi “Esporte é saúde”. De acordo com Coletivo 

de Autores (1992), essa influência do esporte no sistema educacional foi tão forte 

que não era o esporte da escola, mas sim o esporte na escola. O esporte era para 

essa fase, atividade fim, ou seja, o esporte era objetivo principal da educação física 

em detrimento dos outros conteúdos da Educação Física escolar, com isso 

estabelece uma nova relação passando de professor para professor-treinador. 

Paralelo a esse movimento, surge uma proposta de um esporte não formal, “Esporte 

Para Todos” (EPT), não elitizado, que permitisse a população menos privilegiada 

acesso as atividades físicas de lazer para uma qualidade de vida. Com isso a saúde 

escolar passa por uma nova formulação de conceito e de sua prática higienista-

assistencialista. 

Uma nova reforma na lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1971, da entrada da saúde 

no ambiente escolar, pois dizia que o tema saúde deveria ser desenvolvido de 

maneira compulsória nos currículos escolares de todo Brasil, por meio de programas 

de saúde. 

 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 
Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado 
quanto à primeira o disposto no Decreto-lei no 869, de 12 de 
setembro de 1969. (Parágrafo único) 
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Como a história não é linear, na educação física não é diferente, final dos anos 80, 

início dos anos 90começa o movimento chamado de “Movimento Renovador 

Progressista da Educação Física” na escola, que nascia na intenção de contrapor a 

preocupação pautada em trabalhar o desenvolvimento psicomotor da criança, a 

educação física surge agora adaptando as atividades a cada nível de idade, desde a 

pré-escola até o último nível de ensino. Uma Educação Física pensando no todo: 

físico, social e emocional do aluno (FERNANDES, 2009). Esse movimento se deu 

por parte de alguns intelectuais da área que começaram a refletir sobre as práticas 

pedagógicas da educação física, e se colocavam contrários as mesmas que, por sua 

vez, ainda tinha resquício do militarismo e da pedagogia tecnicista. Conforme Darido 

(2003) na busca de romper com os moldes tradicionais, surgem várias abordagens, 

algumas com enfoque mais Psicológico (Psicomotricista, Desenvolvimentista, 

Construtivista e Jogos Cooperativos), outras com enfoque mais sociológico e político 

(Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, Cultural, Sistêmica, e baseada nos 

PCNs), e também biológico, como a da Saúde Renovada. 

Sobre esse movimento que acontecia no campo da educação física que mais tarde 

foi chamado de Movimento Renovador, Machado e Bracht (2016, p. 850), dizem 

que: 

 

[...] Pode ser entendido como um movimento de caráter “inflexor”, 
dado ter representado um forte e inédito esforço de reordenação dos 
pressupostos orientadores da Educação Física, como, por exemplo, 
“colocar em xeque”, de maneira mais intensa e sistemática, os 
paradigmas da aptidão física e esportiva que sustentavam a prática 
pedagógica nos pátios das escolas. 

 

De acordo com Castellani (2004) identifica três tendências na educação física. Uma, 

segundo o autor, se apresenta na sua biologização, caracteriza-se em síntese 

principalmente na compreensão e explicação do homem em movimento, no seu 

aspecto biológico. 

Outra tendência pode ser chamada, segundo Castellani (2004), como um 

“reducionismo psico-pedagogização”, que são nada mais que concepções de cunho 
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tecnicista, centradas na busca de capacitação de mão de obra profissional 

qualificada.  

Porém a terceira tendência começa a ganhar espaço no cenário da educação física, 

que é uma concepção mais preocupada com o lado formativo do aluno. Ou seja, a 

ideia era de fazer uma educação física não mais nos moldes tradicionais, havia uma 

preocupação e interesse em promover uma ruptura, com isso surgiu uma 

necessidade de reinventar uma educação física nova, inclusiva, capaz de promover 

muito mais que “movimento no corpo”, ou seja, levar um sujeito a se apropriar das 

práticas corporais de forma critica.  

Nesse sentido, o papel de uma Educação Física biologista nos anos 80 é 

questionado em detrimento de saúde como agente de transformação, por meio de 

pressupostos pedagógicos da autonomia crítica e conscientes. A partir dai a 

educação física começa a trilhar outros caminhos, buscando se legitimar não mais 

pela saúde como foi durante muitas décadas, e a saúde aqui passa a ser trabalhada 

de outra maneira. 

De acordo com Castellani (2004), a educação física surge agora com concepções 

mais preocupadas com o lado formativo do aluno.  

Ao analisarmos esses acontecimentos, podemos entender que nos últimos quarenta 

anos, a saúde passou a ser incorporada mais fortemente ao cotidiano escolar como 

objeto de aprendizagem dos alunos, a partir da obrigatoriedade do desenvolvimento 

de um conjunto de hábitos, concebidos no intuito de construir corpos considerados 

“saudáveis”. Pode-se perceber que, ao longo desse período, muitas leis e 

documentos foram criados para legitimar a educação física na escola e também a 

saúde escolar, alguns documentos oficiais apontam perspectivas e definem 

diretrizes para o desenvolvimento dos temas relacionados à saúde, como por 

exemplo, o parecer 2.246/74 do Conselho Federal de Educação e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Com isso enxergamos avanços e mudanças na compreensão da saúde, a partir da 

incorporação de seus determinantes sociais, do direito à saúde e da incorporação da 

dimensão coletiva aos objetivos da educação para a saúde para aquisição ou 

mudança de hábitos que a determinam. 
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Atualmente fica para os professores e pesquisadores a dúvida se houve uma 

descontinuidade ou uma continuidade do movimento higienista no Brasil. E nessa 

perspectiva, Júnior e Lovisolo (2003) abordam algumas questões pertinentes ao 

campo da educação física: Devemos ou não procurar uma nova mentalidade que se 

afaste da intervenção higienista? Se sim, isso seria uma tarefa viável?  

Nesse trabalho, Júnior e Lovisolo (2003) mostram um distanciamento dessa ideia de 

saúde higienista, mostram que houve uma necessidade de superação desse 

discurso. Mostram também uma aproximação, ou seja, embora em outros termos, 

em outras condições, em outros espaços, com outra configuração a saúde ainda 

hoje é tratada muito mais pela perspectiva biologista do que numa perspectiva de 

saúde ampliada, e que na escola, a educação física ainda guarda resquícios desse 

movimento.  

E são com essas análises e reflexões que fechamos esse capítulo e, a partir daqui, 

confrontaremos os dados levantados na escola com a revisão bibliográfica presente 

nesse trabalho. 

  

 

4 A SAÚDE NA ESCOLA: NOTAS CONCEITUAIS 

 

Nesse capítulo, iremos interpelar sobre como tem sido discutida a saúde no 

ambiente escolar, vimos através da pesquisa nos periódicos que se destacam três 

perspectivas, assim, iremos analisar como vem acontecendo essas contestações no 

meio acadêmico. 

 

 

4.1 Saúde Na Escola: uma questão de aptidão 
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Hoje a ideia de que exercício físico faz bem à saúde faz parte do senso comum de 

grande parte da população. E alguns estudos apontam que a prática regular e sob 

orientação pode sim trazer inúmeros benefícios à saúde. As pesquisas, inclusive, 

sugerem propostas de aulas de educação física escolar voltada para a aptidão física 

no sentindo de “ser saudável” e popularizar dessa forma a prática do exercício físico 

no intuído de promover saúde. Muitas dessas propostas adotam uma abordagem 

meramente biológica. É exatamente na possibilidade de o exercício contribuir 

positivamente para a saúde que se apoia o movimento da “Aptidão Física 

Relacionada à Saúde” (FERREIRA, 2001, p. 43). 

Ferreira (2001), diz que a aptidão física se manifesta como referência principal para 

a questão da educação física por meio de duas tendências, uma que está 

diretamente relacionada a habilidades e tem como objetivo viabilizar desempenhos 

de acordo com as necessidades do dia a dia, do mundo do trabalho, dos desportos e 

das atividades de recreação. Já a segunda tendência, tem aptidão física relacionada 

à saúde, o objetivo é propagar ideias de qualidades que precisam ser trabalhadas 

constantemente para se obter o nível ideal desejado, como condicionamento 

aeróbio, força e resistência muscular, flexibilidade e composição corporal ideal. 

Nessa perspectiva, o autor então faz uma crítica à aptidão física relacionada à 

Saúde, quando diz que desse modo necessita-se “de uma manutenção constante 

pela prática regular do exercício” aliando saúde a discussão de estilos de vida. 

Corbin (1986, apud FERREIRA, 2001, p. 44), afirmam que nessa perspectiva, 

 

[...] cumpre à educação física escolar criar nos alunos o prazer e o 
gosto pelo exercício e pelo desporto de forma a levá-los a adotar um 
estilo de vida saudável e ativa. Para tanto, as pessoas devem ser 
capazes de selecionar as atividades que satisfazem suas próprias 
necessidades e interesses, de avaliar seus próprios níveis de aptidão 

e, finalmente, de resolver seus próprios problemas de aptidão. 

 

Sabemos, na verdade, que isso não é suficiente, a educação física sozinha ou a 

atividade física sozinha não dá conta de promover “saúde”, pois não se trata de uma 

questão meramente biológica, mesmo que desconsidere as características 

socioeconômicas dos estudantes.  O autor destaca ainda que esse movimento vem 
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recebendo algumas críticas, por se tratar do caráter individual de suas propostas. 

Assim ele diz: 

  

O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, 
na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para 
adotar um estilo de vida ativa e saudável. Há desigualdades 
estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam 
a adoção desses estilos de vida. (FERREIRA, 2011, p. 46). 

 

Os autores Marchesoni, Sales e Negrão (2011, p.1), defendem que a prática da 

atividade física é importante para a saúde e isso resulta em aptidão física: 

 

Ao compreender os benefícios que a prática da atividade física 
regular promove uma melhoria na qualidade de vida, nos trás uma 
atenção quanto a relação entre as atividades físicas e os índices de 
aptidão física para o estado de saúde global das pessoas, mais 

principalmente na infância e na adolescência. 

 

Corroborando com essa ideia de que a atividade física é imprescindível para saúde 

e manutenção da vida, Boelhouwer (2002, apud MARCHESONI; SALES; NEGRÃO, 

2011, p. 1) aponta que: 

 

A atividade física deveria ser indispensável para todos os indivíduos, 
principalmente as crianças, pois é durante essa fase da vida que a 
atividade física poderia atuar contra o surgimento de doenças, 
podendo ser estimulante de uma prática regular para o resto da vida. 
Recentemente tem se observado que há um aumento dessas 
desordens degenerativas, conduzindo tanto sanitaristas como 
Educadores a estimularem novas atitudes para as crianças durante a 
sua permanência na escola, para impedir o surgimento das 
desordens enfrentadas pelos adultos. 

 

Nesse sentido os autores acreditam que iniciando a criança e o adolescente em 

hábitos saudáveis como prática da atividade física pode-se garantir uma sociedade 

mais saudável na vida adulta. Pensando também nos benefícios para o mundo do 
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trabalho e uma velhice com mais autonomia. De Souza et al. (2009 p. 1), 

embasados em Nahas (1989; 2003), analisam: 

 

A importância de uma ou outra forma de aptidão, e seus 
componentes relacionados à saúde, varia em função da idade, da 
condição geral de saúde e das necessidades e interesses pessoais. 
Para indivíduos jovens, atletas, bombeiros, garis, estivadores, entre 
outros, percebe-se facilmente a importância da saúde (desempenho 
motor) nas suas vidas. Alguns desses componentes assumem um 
papel relevante na velhice, quando a independência e autonomia 
passam a ser grandemente associados à capacidade de 
performance em tarefas da vida diária. 

 

Assim, com a prática regular e bem orientada de exercícios, a aptidão física pode 

ser vista como uma grande contribuição para saúde do sujeito. Em uma sociedade 

onde se prima a condição física como um resultante de saúde para uma vida 

saudável, se torna cada vez mais importante um trabalho diagnóstico com escolares, 

pensando em uma posterior intervenção sobre sua aptidão física.  

 

 

4.2 A Saúde Na Escola Como Profilaxia: doenças crônicas não transmissíveis 

nos alunos 

 

Durante a leitura dos artigos desse grupo encontramos muitos trabalhos que 

tratavam de assuntos relacionados as doenças de escolares. Encontramos autores 

que traziam em seus estudos discussões sobre a obesidade infantil, síndrome 

metabólica, doenças cardiovasculares e outras. Nesse sentido destacamos, 

Ozelame e Silva (2009), quando afirmam que a obesidade é uma doença complexa 

e multifatorial que envolve a interação de influências metabólicas, fisiológicas, 

comportamentais e sociais. Sendo os principais, os hábitos alimentares inadequados 

e o sedentarismo. 
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Muitos autores defendem que o sedentarismo é a causa de muitas doenças 

presentes na vida das crianças e dos adolescentes.  Da Silva (2012) diz que 

tendências mundiaisrevelam que o sedentarismo merece um enfoque especial, e 

que um dos motivos é o tempo mais escasso: trabalha-se muito, come-se muito e 

exercita-se pouco. Ainda diz que a população está cada vez mais dependente da 

tecnologia e que se essa, por sua vez, facilita a vida do indivíduo também o deixa 

mais inativo. Como resultado disso temos a obesidade. Segundo Da Silva (2012) o 

índice de crianças e adolescentes mal alimentados vem crescendo cada vez mais e, 

com isso, a taxa de obesidade nas respectivas faixas vem aumentando. 

Segundo Ribeiro (2007 p.6apud DA SILVA, 2012, p.43), 

 

[...] cerca de 15% das crianças são obesas e 40% estão acima do 
peso, outra realidade é que aqueles que chegam obesas a 
adolescência têm 60% a 80% de chances de se tornarem adultos 
obesos. Além disso, assim como os adultos, crianças obesas 
também estão sujeitas a desenvolver diabetes, colesterol alto, 

hipertensão e outras doenças associadas ao excesso de peso. 

 

Sob esse mesmo prisma, Soares e Copetti (2013), compreendem que a educação 

física através do ensino de atividades físicas deve abordar o tema saúde 

proporcionando ao aluno a possibilidade de se apropriar de conhecimentos que 

possam influenciar numa mudança de hábitos, estimulando-os ao cuidado com o 

corpo e assim, agir na prevenção de doenças e dessa forma serem capazes de levar 

esses conhecimentos a família a fim de influenciar a mudança dos mesmos. Soares 

e Copetti (2013, p. 1) dizem: 

 

Doenças como hipertensão arterial, diabetes e obesidade, são 
comuns, hoje em dia, em adolescentes, principalmente pela falta de 
prática de atividade física sistemática, por hábitos inadequados na 
alimentação, por falta de acompanhamento dos pais, ou por seus 
pais também cultivarem maus hábitos em relação à saúde. O 
conhecimento sobre os fatores de risco para doenças e agravos não 
transmissíveis pode ser útil para ajudar a evitar o surgimento das 
mesmas, podendo também influenciar na busca pelo tratamento, 
quando esta já está estabelecida [...]. 
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Minuzzi (2010), diz que embora as doenças cardiovasculares ocorram normalmente 

na meia idade ou mais tarde, os fatores de risco são determinados em grande parte 

pelos comportamentos aprendidos na infância e, que, persistem na idade adulta, tais 

como hábitos alimentares e tabagismo. A autora ainda diz que os programas para se 

avaliar crianças e adolescentes são uma ação de caráter prioritário que deve ser 

adotado por toda comunidade mundial, ou seja, famílias, escolas, comunidades, 

profissionais de saúde, funcionários de saúde pública, e políticos, necessitam 

promover estilos de vida saudáveis em crianças e jovens. 

Para Da Silva (2012), os hábitos da modernidade vão ao sentido contrário ao da boa 

qualidade de vida, ocasionando elevações dos índices de morbidade, tais como 

diabetes, doenças cardíacas, obesidade, piorando significativamente o seu estado 

de saúde. 

 

  

4.3 Saúde Na Escola: promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

Existem muitos discursos sobre os programas de saúde pública e ações voltadas a 

população. Discursos esses que demonstram formas de se evitar à exposição dos 

mesmos em ambientes de risco, a fim de moldar o jeito que cada um escolhe para 

viver.  

Para Silva (2009, p. 22), “A promoção da saúde vem sendo entendida nas ultimas 

décadas, como uma estratégia promissora para enfrentar múltiplos problemas de 

saúde que ainda afetam as populações humanas e seus entornos”. 

Cardoso e Pereira (2013), dizem que a educação física apresenta fatores 

preocupantes quando se trata desse assunto, pois vem se baseando em uma 

considerável ação esportiva em detrimento aos conteúdos a serem ensinados.  

Cardoso e Pereira (2013, p. 1), dizem ainda que: 
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Na visão das propostas em questão, a EFE deve primar pela 
formação de indivíduos que tenham como hábito a prática continuada 
de exercícios físicos. Essa formação se dá por intermédio do 
professor, enquanto tutor das atividades feitas na escola. Para que 
isso se torne viável, é necessário que o aspecto biológico da EF seja 
contextualizado com os fatores sociais, políticos, econômicos e 
culturais que influenciam na adoção à prática de exercícios físicos, e, 

por conseguinte, de hábitos de vida saudáveis. 

 

Sendo assim, dá importância ao papel da Educação Física como divulgadora dessa 

“promoção à saúde”, porém mais que isso, se entende pelas leituras dos textos que 

há uma responsabilidade sobre a escola no sentido de “conscientizar” a comunidade 

escolar da importância do exercício físico e da alimentação balanceada para obter 

uma vida saudável. Entende-se por esse prisma que urge uma necessidade de criar 

mecanismos de educação que emerjam da práxis (consciência e ação ou teoria e 

prática) capazes de criar um sujeito consciente de sua saúde (qualidade de vida). 

Nesse sentido, Da Silva (2012,) mostra que as informações/conhecimentos devem 

ser algo presente no cotidiano dos alunos, pois dessa forma todos terão a 

oportunidade de desenvolver um conceito de qualidade de vida, e buscar como 

objetivo uma conduta de boa saúde. Ele entende que mudar o estilo de vida para 

algumas pessoas é muitas vezes desafiador, porém necessário. 

Tratando-se de promoção de saúde, Ferreira e Sampaio (2011) destacam que a 

promoção da saúde, através de seu objetivo de integrar o indivíduo ao meio e 

promover a qualidade de vida, aponta para ações de prevenção e promoção, 

resultante de um novo paradigma, segundo o qual a assistência deve centrar-se na 

saúde e não na doença. Ferreira e Sampaio (2011, p. 1), ainda definem promoção 

de saúde, da seguinte forma: 

  

A promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e 
saúde. Pode ser definida, também como uma combinação de apoios 
educacionais e ambientais que visam atingir ações e condições de 
vida conducentes à saúde. Uma das metas da promoção da saúde é 
o impulso à cultura da saúde e ao estilo de vida saudável, dando 
prioridade às questões da saúde, entre elas a prática de atividades 
físicas. 
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A Educação Física enquanto campo pedagógico deve capacitar os sujeitos a uma 

distribuição saudável de seu tempo livre em lazer, para que o mesmo adote um 

estilo de vida ativo e alcance uma boa qualidade de vida. Para Da Silva (2012) 

saúde no sentido de qualidade de vida, não significa que o indivíduo ou grupo social 

tenham saúde física ou mental apenas, mas que esses estejam de bem consigo 

mesmo, com a vida, com pessoas queridas, num total equilíbrio. 

Neto e De Andrade (2011), relatam que muito se comenta a respeito do conceito de 

qualidade de vida, mas pouco se concretiza como verdade, pois não sabemos em 

quais necessidades o homem se baseia para alcançar tal nível. 

Neto e De Andrade (2011, p.1), dizem ainda que: 

  

A resposta para essa amplitude de conceitos incertos está no conflito 
entre o nível e a qualidade de vida. Muitos consideram o TER, a 
posse como sendo estritamente importante para o alcance de 
marcas na escala socioeconômica da vida moderna. Isso somente 
caracteriza o nível em que tal pessoa está inserida, mas será que a 
mesma USUFRUI de todas essas posses?  Um conceito pertinente 
de qualidade de vida é aquele que traduz o quanto uma pessoa 
efetivamente usufrui de todas suas posses, não só materiais, mas 
também naturais e espirituais. Dentro dos dotes naturais, podemos 
citar o intelectual e as capacidades físicas inatas (grifo do autor). 

 

A partir das leituras e revisão bibliográfica dos artigos selecionados fazemos a 

seguinte reflexão: A saúde é um assunto que vem sendo tratada na escola 

predominantemente de forma vertical, ou seja, o tema saúde é algo que parte 

sempre da instituição para o aluno, do professor para o aluno ou das aulas de 

educação física para o aluno. E o que propomos nesse trabalho é algo que vai na 

contramão dessa perspectiva, queremos abordar a saúde a partir da concepção dos 

alunos, pois entendemos que se faz necessário ouvir, e mais que isso, se faz 

necessário compreender o que pensam esses sujeitos que estão em plena formação 

humana. E como futuros docentes, seremos responsáveis por ministrar aulas de 

Educação Física, portanto, precisamos entender esse universo escolar, essa relação 

de informação/conhecimento que circula entre esses alunos, precisamos dialogar 
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com esses sujeitos, e encontrar possibilidades para se construir uma prática 

pedagógica que inclua os alunos na gestão dos saberes e práticas que podem 

ajudá-los a viver melhor no mundo da Cultura Corporal de Movimento. 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Entendemos a partir da leitura de Bardin (2006) que “a análise de conteúdo” 

constitui-se como uma técnica que nos auxilia a analisar os dados, objetivando a 

identificação do que está sendo dito a respeito do nosso tema. 

Nesse sentido, foram pesquisados 27 alunos de ambos os sexos, sendo que 19 

eram do sexo feminino (70,37%) e 8 eram meninos (29,62%). Em relaçao à faixa 

etária,os alunos, na sua maioria, têm menos de 17 anos, sendo representado por 22 

alunos.Há 05 alunos com idade acima de 17 anos, logo a faixa etária varia de 16 a 

19 anos. 

Ainda em relaçao à faixa etária definida para esse estudo, Vygotsky, diz que a 

adolescência é a,  

 

[...] época que amadurece a personalidade e sua concepção de 
mundo, é o período das sínteses superiores produzidas pelas crises 
do devir e do amadurecimento daquelas formações superiores que 
são o fundamento de toda a existência consciente do ser humano 
(VYGOSTKY, 1996 apud DUARTE, 2016, p. 1564). 

 

Entemos a adolescência como uma fase de muita importância na construção do 

sujeito, isso porque é nela que vão amadurecendo as concepções de mundo. Nesse 

sentindo, o conhecimento é de suma relevância para que sejam capazes de ler o 

mundo.Analisaremos como os jovens estão lidando com a saúde e com os diversos 

fatores que a ela estão relacionados.  
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5.1 Como Os Alunos Do Ensino Médio Conceituam A Saúde. 

 

Essa categoria é referente à saúde e aos sujeitos. A primeira pergunta deste bloco 

foi sobre o entendimento de saúde dos alunos. A fim de saber como eles 

“gerenciam” sua saúde, desenvolvemos subcategorias que se complementam com 

as seguintes questões: a) como eles entendem saúde e b) como cuidam da saúde,  

a) O que é ser saudável? O que é saúde? 

 

 

No que tange o entendimento da saúde as alunas deram como respostas mais 

apresentadas, que saúde é qualidade de vida e bem-estar físico, (42%). Dentre as 

respostas, destacamos Aluna, 17 anos: “Uma boa qualidade de vida, bem-estar”. 

A segunda resposta que mais apareceu foi que saúde é ter uma boa alimentação e 

prática de exercícios físicos, (21%). Destaques para as respostas: 

Aluna, 17 anos: “Boa alimentação e exercícios físicos”.  

Aluna, 16 anos: “Boa alimentação, praticar esportes, dormir bem”.  

A terceira resposta que mais apareceu foi que saúde é ausência de doença, 
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21% das alunas disse que saúde é não ter nenhuma doença, complicação ou 

problema que possa prejudicar o corpo (biológico). Como podemos ver nas 

narrativas: 

Aluna, 17 anos: “Não ter nenhum problema que prejudica nosso corpo”. 

Aluna, 16 anos: “É ter uma vida livre de doenças e estar bem com seu corpo”. 

A última, com menor número de resposta, mas não menos relevante foi aresposta 

que traz a ideia de saúde ampliada, três alunas responderam que saúde é tudo 

aquilo que faz bem a uma pessoa. Mesmo que num universo pequeno, de 16%. 

Podemos notar que há um movimento talvez até silencioso ou lento, mas um 

movimento que vem acontecendo não só no meio acadêmico, mas também na 

sociedade, trazendo outros conceitos de saúde a serem pensados. 

Aluna, 16 anos: “É tudo aquilo que traz bem para si mesmo”. 

Já nas respostas dos alunos as duas respostas que mais apareceram foram: 

Que saúde é o estado do indivíduo (boa ou ruim) e saúde como qualidade de vida. 

Aluno, 17 anos: “Estado do meu corpo, se ele está bem ou não”. 

Aluno, 16 anos: “Uma boa qualidade de vida”. 

As outras três respostas com o mesmo número (14%) foram: ser saudável, equilíbrio 

do corpo, o que tem mantém vivo. 

Aluno, 18 anos: “Saúde é o que equilibra o corpo e pode estar boa ou ruim”.  

Aluno, 17 anos: “Saúde é algo que precisamos ter para ser pessoas saudáveis”. 

Segundo Guedes (1999), essas concepções demostram que, a nível conceitual o 

termo saúde tem sido frequentemente caracterizado dentro de uma concepção vaga 

e difusa, o que acaba por acarretar em diversas interpretações arbitrárias, e por 

vezes, carente de uma visão didática- pedagógica mais consistente. 

A partir da leitura das narrativas e da análise dos gráficos, podemos dizer que a 

ideia de saúde como algo ligado à bio-fisiologia ainda vem reverberando entre os 
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alunos do Ensino Médio. Prova disso grande parte dos alunos/as responderam que 

a saúde é algo diretamente ligado à ausência de doenças, de uma alimentação 

saudável e de práticas de atividades físicas.  

De acordo com os gráficos, além de um bem-estar físico a saúde pensada como 

qualidade vida, aparece em grande porcentagem nas respostas dos alunos e alunas. 

Destacamos como boa qualidade de vida os hábitos saudáveis, alimentação 

equilibrada, lazer e várias outras coisas que façam o indivíduo se sentir bem, e 

assim, ter autonomia e controle sobre sua própria vida. Realmente não se pode 

pensar em um conceito de saúde sem ficarmos atentos a estes quesitos. Segundo 

Leite et. al. (2011, p. 83), “São muitos os fundamentos que a literatura aponta para 

conceituar a qualidade de vida”. Para os autores, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a define como “[...] a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Para Minayo et al. (2000, p. 8), 

 

Dizer, portanto, que o conceito de saúde tem relações ou deve estar 
mais próximo da noção de qualidade de vida, que saúde não é mera 
ausência de doença, já é um bom começo, porque manifesta o mal-
estar com o reducionismo biomédico. PORÉM, POUCO 
ACRESCENTA À REFLEXÃO (grifo nosso). 

 

Em seu estudo os autores dizem que na área médica existe um olhar mais clínico-

biológica para qualidade de vida, onde a partir de lesões físicas ou biológicas dos 

sujeitos, se oferece condições técnicas de movimentos para uma melhora de vida 

dos mesmos. 

Outra questão que cabe reflexão é a saúde pensada como um estado do indivíduo. 

Cerca de 29% dos alunos deram essa como sua resposta como conceito de saúde. 

A respeito disso, Nery et al (2009, p. 18), dizem que “apesar de conceituada não 

mais como oposto de doença, essa definição parte de uma concepção ingênua, pois 

procura entender a saúde como um estado ideal e inalcançável”. Assim, não levam 
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em consideração as relações sociais, o dia a dia das pessoas e se as mesmas não 

estão passando por conflitos, desentendimentos, sofrimentos ou até mal-estares.  

Caponi (2003, p. 66), ainda diz que essa definição é objeto de grandes críticas, 

afirma por exemplo que: 

 

Diz-se, por exemplo, que é um conceito utópico porque este estado é 
inatingível; diz-se que é impossível medir o nível de saúde de uma 
população a partir deste conceito porque as pessoas não 
permanecem constantemente em estado de bem-estar; e afirma-se, 
na maioria das vezes, tratar-se de uma definição que carece de 
objetividade porque está baseada em um conceito subjetivo, o 
conceito de bem-estar. 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que o bem-estar, consiste no nível de satisfação do 

indivíduo, de como se relaciona socialmente, ou seja, abrangem tanto os aspectos 

bioló-fisiológicos como o psicológico. 

Outro dado percebido no gráfico dos alunos foi pelo viés de pensar e tratar a saúde 

como equilíbrio (14%).  Pensando nessa noção de saúde como um equilíbrio do 

corpo, Caponi faz uma crítica muito pertinente: 

 

A saúde não pode ser reduzida a mero equilíbrio ou capacidade de 
adaptação, [...] como a possibilidade de ficar doente e se recuperar. 
A saúde é algo assim como um luxo biológico que nada tem a ver 
com equilíbrio, adaptação ou conformidade com o meio ambiente 
(CAPONI, 2003, p. 64).  

 

Com isso podemos dizer que, como equilíbrio do corpo, é difícil categorizar a saúde, 

pois o discurso não leva em consideração, as iniquidades presentes no modo como 

o sujeito se relaciona em sociedade. 

Berlinger (1996 apud CAPONI, 2003) define iniquidades como diferenças injustas, 

quando um indivíduo não tem escolhas em seu modo de viver, suas condições 

sociais já são de desfavorecimento e precariedade, e o mesmo é exposto a 

condições de vida estressantes, não tendo acesso adequado aos serviços 
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essenciais de saúde. Por outro lado, o autor diz que não podem ser consideradas 

injustas, as diferenças naturais, como condições genéticas, e escolhas de 

comportamentos que sejam prejudiciais à saúde, como os comportamentos de risco. 

Cerca de 16% das alunas responderam que saúde é aquilo que “me faz bem”. 

Concordamos com esse modo de definição desde quando aliado aos estudos de 

Scliar (2007) e Palma (2009), especialmente, no que diz respeito ao conceito 

ampliado de saúde. Os autores trazem a noção de saúde ligada à conjuntura social, 

política, econômica e cultural de cada condição societária dos sujeitos. Para eles, na 

sociedade contemporânea, a saúde tem sido compreendida, principalmente, por 

meio dos estudos biomédicos e epidemiológicos, os quais vêm propalando uma 

“pedagogia do terror” em favor do consumo de produtos e serviços que vendem 

“milagres” e “fórmulas mágicas”, os quais prometem livrar as pessoas de doenças e 

de corpos indesejáveis e anormais. Por outro lado, podemos problematizar essas 

respostas, “tudo que me faz bem”, que é bem genérico. 

Outro ponto importante que apareceu nas respostas dos alunos/as foi a relação da 

saúde com o corpo. Embora as perguntas desta categoria não tivessem foco para 

essa discussão, percebemos que tal relação apareceu em algumas respostas, ou 

seja, o corpo como objeto condicionante de saúde. Segundo Carvalho (1998, p. 33), 

“as necessidades atribuídas ao corpo têm diferentes significados relacionados à 

sociedade, incorporando suas especificidades, desejos reprimidos, outras vezes 

incentivados, de acordo com o contexto no qual se inserem”. 

Outra questão a ser discutida a partir das narrativas dos alunos é a relação da 

prática de atividade física/ esportes com a saúde. Nessa perspectiva podemos 

analisar a relação causa-produto: atividade física como causa da saúde. Hoje esse 

discurso é repercutido cotidianamente através dos meios de comunicação de massa. 

O que está atrelado às premissas do capitalismo e da indústria cultural, que por sua 

vez, imprimem na sociedade formas padronizadas de ser saudável, onde atrelam a 

importância da prática dos mesmos, como uma forma de evitar que alguma coisa de 

ruim aconteça conosco. 

 

b) Como os alunos do Ensimo Médio cuidam da saúde: 
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Quando o assunto é “cuidar da saúde”, percebemos através do gráfico que 74% 

das alunas responderam que cuidam da saúde fazendo atividades físicas, e tendo 

uma boa alimentação. 

 

 

 

A intenção da pergunta em questão era saber como esses sujeitos fazem para 

gerenciar a manutenção da sua saúde. 

Segundo nos mostra os gráficos das meninas, 74% dizem que para se manter 

saudável fazem uso de uma boa alimentação e praticam atividade física. Ou seja, as 

alunas afirmam que cuidam da saúde da seguinte forma: 

Aluna, 17 anos: “Exames de rotina, alimentação e exercícios”. 

Aluna, 17 anos: “Procuro me alimentar bem, tomar remédios e vitaminas 

corretamente”. 

Aluna, 16 anos: “Comendo aqueles alimentos que me trazem vitaminas, (tudo que 

faz bem para minha pessoa). Ando, corro e caminho às vezes no calçadão”. 

Segundo o gráfico dos alunos, 57% responderam que para ter saúde eles fazem da 

rotina de boa alimentação, também associada a prática de atividades físicas. 

Aluno, 17 anos: “Não como coisas exageradas, como coisas saudáveis, gosto 

bastante de jogar algo (esporte) na escola”. 
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Aluno, 16 anos: “Se alimentar bem e fazer exercícios físicos, alongamento e uma 

boa noite de sono”. 

Os discursos que circundam uma boa saúde se atrelam a bons hábitos alimentares, 

e que uma boa alimentação é essencial para o pleno desenvolvimento do ser 

humano em busca de uma melhor qualidade de vida, o que não deixa de fazer 

algum sentido. Uma boa alimentação é fundamental para o bom desenvolvimento 

físico, cognitivo e até mesmo social da criança e do adolescente. Talvez isso 

justifique a grande incidência de respostas dos alunos em cuidados através da 

alimentação. A frase dita por Hipócrates, pai da medicina, “que teu alimento seja teu 

remédio” foi dita há mais de 2380 anos e desde então vem ganhando espaço e 

mercado, mas na última década ganhou maior evidência, afinal muitas pesquisas 

clinicas começaram a enfatizar os benefícios que os alimentos oferecem a saúde. 

Nessa perspectiva somente atividade física e alimentação podem não dar conta da 

manutenção da sua saúde ou do alcance dessa saúde, pode-se carecer de outros 

componentes essenciais, como o acesso que eles têm aos serviços públicos de 

saúde, que por vezes se diferencia de acordo com as classes e camadas sociais 

existentes, ou seja, a classe econômica onde se está inserido. E cabe a escola criar 

esse espaço para tais esclarecimentos. O próprio acesso a uma alimentação dita 

“saudável” parece outro problema em um país com desigualdades tão grandes como 

o Brasil. Além disso, há todo um mercado preparado para “vender” dietas e fórmulas 

mágicas de saúde à população. É necessário que a Escola e a EF problematizem a 

relação entre saúde, atividade física e alimentação para que o mercado não forme -

unicamente a partir de seus interesses – a visão da população acerca da 

alimentação saudável.  

Os alunos também afirmam a relação entre saúde e atividades físicas e esportivas. 

Essas respostas estão fortemente relacionadas ao senso comum e precisam ser 

discutidas na escola, já que sabemos que nem toda atividade esportiva pode 

contribuir para a saúde. Soares (1994, apud BASEI 2010, s.p) diz que “o exercício 

físico não é saudável em si, é apenas um elemento, num conjunto de situações, que 

pode contribuir para o bem-estar geral e, neste sentido, aprimorar a saúde, não é 

dado como natural”. 
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Carvalho (1998) aborda no seu livro a temática da saúde atrelada com a atividade 

física como “mito”, ou seja, a ideia de que a atividade física propicia saúde e remedia 

a doença.  O “mito” pode se tornar verdade no senso comum, com isso passa-se a 

idealizar padrões e características das divindades, deixando o humano pelo modelo 

divino, tendo como objetivo um padrão estético a ser alcançado, colocando a beleza, 

a saúde, a conservação do corpo num “mito”, sendo assim todos os desejos dos 

sujeitos passam a ser esse estereótipo mítico. 

Para Bauman (2001) a “sociedade dos consumidores” (sociedade atual) atrai os 

seus com o ideal da aptidão (fitness). O corpo na sociedade de consumidores vive 

em destaque e para o destaque. As informações sobre ele crescem a cada dia, por 

meio dos meios de comunicação em massa, por meio de pesquisas científicas e 

acadêmicas. 

 

 

5.2 Fonte De Conhecimento e Informações 

 

Nessa categoria, abordamos as fontes onde os alunos buscam 

conhecimento/informações sobre saúde, se as informações são uteis e como fazem 

uso dessas informações.  

Nesse bloco não iremos trabalhar com a tabela de comparação nem gráfico de 

comparação, pois durante a fase de tabulação de respostas vimos que tanto as 

respostas das meninas como dos meninos convergiam. Pensando nisso pareamos 

as respostas, fizemos uma soma do total e trabalharemos com a porcentagem no 

corpo do texto. 

No que diz respeito às fontes de informações (onde os alunos/as buscam ou 

acessam as informações) a resposta que mais apareceu foi internet, tanto para as 

alunas como para os alunos, num total de 22 respostas, ou seja, (76%) dos 

alunos/as fazem uso da internet, o restante disse que retira informações das redes 

sociais (que se encontram dentro da categoria internet), jornais e programas de TV. 
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Não é de se espantar que vemos um número tão grande de alunos fazendo uso da 

internet e redes sociais, já que vivemos na geração da globalização e a bola da vez 

é sem dúvida a tecnologia, como afirma Moran (2012): 

 

A banda larga, o celular de terceira geração, a multimídia e a TV 
digital estão revolucionando nossa vida no cotidiano [...] Conectados, 
multiplica-se intensamente o número de possibilidades de pesquisa 
[...] Nossa vida interligará cada vez mais as situações reais e as 
digitais, os serviços físicos e os conectados, o contato físico e o 

virtual, a aprendizagem presencial e virtual.  

 

Com isso, podemos dizer que uma escola que está conectada tem a possibilidade 

do acesso à informação variada e disponível on-line, de pesquisa fácil o que é muito 

bom quando se aproveitado pela escola, pois a tecnologia pode ajudar no 

aprendizado e na educação. Segundo Moran (2012) “saber pesquisar, escolher, 

comparar e produzir novas sínteses, individualmente e em grupo, é fundamental 

para ter chances na nova sociedade que estamos construindo”. Destaque as falas: 

Aluna, 19 anos: “Revistas, jornais e internet”. (Revista boa forma). 

Aluna, 17 anos: “Internet, facebook e instagram”. 

Aluna, 17 anos: “Na internet”. 

Aluna, 16 anos: “Jornais e internet (facebook, instagram)”. 

Aluno, 17 anos: “Geralmente eu fico sabendo pela minha mãe ou vejo algo de algum 

atleta”. 

Aluno, 18 anos: “Internet em sites específicos”. 

Aluno, 16 anos: “Sites e vídeos do youtube”. 

Segundo Moran (2012), toda essa informação que circula na rede é uma forma de 

matéria-prima da aprendizagem, e que quando organizada, sistematizada e 

significada transforma-se em conhecimento. Ou seja, as tecnologias usadas por 
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esses adolescentes podem nos ajudar a encontrar o que vem sendo consolidado e a 

organizar o que ainda está confuso e em construção. 

Moran ainda diz que a internet está se tornando uma mídia fundamental para a 

pesquisa, porém não é porque consumimos toda essa informação que nos tornamos 

mais sábios, a sabedoria nesse caso, para Moran (2012), é o conhecimento 

vivenciado com certa ética, um conhecimento praticado. E é somente pela educação 

continuada e aprofundada que podemos chegar nesse nível de sabedoria. Falamos 

isso com base na resposta dos alunos, que quando perguntados sobre a utilidade 

das informações acessadas no dia a dia, a grande maioria respondeu que não, ou 

seja, as informações acessadas não são úteis ou não fazem usos dessas 

informações.  

A pergunta que fica é justamente sobre, o quão importante ou relevante são para 

eles essas informações? Seria a escola o filtro responsável por lapidar essas 

informações e dar sentidos as mesmas? 

Alguns alunos disseram que fazem uso quando as informações são sobre 

alimentação e modos de prevenção. Destaque para as seguintes respostas: 

Aluna, 15 anos: “Sim, sigo o que sites indicam para melhorar a alimentação”. 

Aluna, 17 anos: “Sim, ajudam na forma certa de dormir, comer, locomover e etc..”. 

Aluna, 17 anos: “Eu tenho costume de fazer dietas muito loucas, pois acabo 

percebendo a minha falta de costume, essas dietas acabam sendo ruins, pois como 

não tenho costume de fazer nada meu corpo não está adaptado a grandes dietas”. 

Aluno, 16 anos: “Sim, quando eu quero fazer exercício”. 

Aluna, 18 anos: “Sim, na questão psicológica, com controle de ansiedade e 

práticas”. 

Aluna, 17 anos: “Elas são úteis sim, mas eu não busco sobre isso, geralmente eu 

curto um cara que atualmente está ficando fitness. Curto algum maromba que fala 

sobre isso e etc...”. 
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Com essas respostas avaliamos que os que fazem uso das informações fazem por 

meio dos “conselhos de boa vida, de saúde, de corpo saudável”. Pode-se notar um 

processo de manipulação exercido sobre esses jovens, onde seguir algo pré-escrito 

dito como “Verdade” se torna algo prático e fácil. 

De acordo com Da Silva e Santos (2009, s/p), 

 

Nesse processo de manipulação pode ser evidenciada, 
principalmente nos dias atuais, a mídia. Ela surge como um novo 
fenômeno que invade a todos, que arquiteta, numa sociedade 
midiada, uma cultura midiática. A cultura da mídia vigente na 
sociedade se aspira dominante, estabelecendo formas e normas 
sociais, fazendo um grande número de pessoas enxergar o mundo 
por suas lentes, seus vieses. Utilizada como instrumento de 
manipulação a serviço de interesses particulares, reordena 
percepções, faz brotar novos modos de subjetividade, o que trás 
vantagens e/ou desvantagens, tanto no aspecto individual como no 
aspecto social. A mídia, com todas as suas ferramentas, hoje detêm 
o poder de fazer crer e ver, gerando mudanças de atitudes e 
comportamentos, substituindo valores, modificando e influenciando 
contextos sociais, grupos, constituindo os arquétipos do imaginário, 
criando novos sentidos simbólicos como árbitros de valores e 
verdades. 

 

A contemporaneidade tem como objetivo a homogeneização da sociedade, não em 

favor da coletividade, mas em prol do fim da vida do indivíduo. O controle sobre as 

“massas” pode ser exercido mais facilmente e eficazmente sobre os modos de 

pensar e agir, subjetividade. Dessa forma, a sociedade vai dando molde à 

individualidade de seus membros, os indivíduos por sua vez, a partir de suas ações 

na vida, vão formando a sociedade.  

Analisemos mais detidamente a fala de uma das alunas: 

“Eu tenho costume de fazer dietas muito loucas, pois acabo percebendo a minha 

falta de costume, essas dietas acabam sendo ruins, pois como não tenho costume 

de fazer nada meu corpo não está adaptado a grandes dietas”. Podemos fazer uma 

reflexão com o que estão fazendo com a mente dos adolescentes e jovens com 

esses estereótipos criados a serviço do consumo, pois Bauman (2001, p.93) nos 

alerta que “O cuidado com a saúde torna-se uma guerra permanente contra a 
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doença”. E finalmente, o significado de um “regime saudável de vida” passar a ser 

não ficar parado. 

 

 

5.3 A Saúde Na Escola 

 

Essa categoria está relacionada com o bloco de perguntas que diz respeito à 

escola/Educação Física e saúde. As subcategorias são as questões que permeiam 

as aulas e os conteúdos de Educação Física. Indagamos se os alunos veem ou não 

relação nos conteúdos escolares com a saúde.  

A saúde é discutida nos dias atuais na escola? Se sim em quais momentos? Em 

quais disciplinas? Com quais objetivos? 

Fazemos essas reflexões com base na pergunta: 

A saúde é discutida na escola?18 alunos/as (69%) responderam “que não”, a 

saúde não vem sendo discutida na escola. As outras respostas foram “sim nas 

aulas de educação física” com (4) respostas (16%); sim somente na biologia (3) 

respostas (12%); e, sim uma única vez no 1º ano (1) resposta (3%). 

 Destacamos algumas falas para a análise: 

Aluna, 19 anos: “Não, muito”. 

Aluna, 17 anos: “Não muito, às vezes pessoas de fora discutem o assunto”. 

Aluna, 18 anos: “Não, porém foi feito um trabalho sobre yoga, pilates e 

anabolizantes no ano passado”. 

Aluno, 18 anos: “não”. 

Aluno, 16 anos: “Sim, nas aulas de Educação Física e Biologia, às vezes”. 
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É justamente nesse sentindo que questionamos qual o papel da escola nos dias 

atuais. Sabemos que escola não é mais a única fonte detentora do saber. Mas cabe 

a ela ainda a responsabilidade de fazer essas leituras, de fomentar questões para 

transformação. É nesse sentindo que o professor é fundamental no processo de 

aprendizagem, pois toda essa informação pode ser organizada e sistematizada, 

recebendo um tratamento pedagógico para dar significado e construir, a partir disso, 

uma relação de saber com a informação-conhecimento. 

Parte de nossa inquietação ao terceiro bloco de perguntas foram as respostas a 

respeito do tema saúde na escola e a Ed. Física. Entendemos que talvez aqui 

esteja uma problemática a ser discutida. Segundo grande maioria dos alunos, a 

escola não trabalha, não discute, e não tem relação com a saúde. 

Seria isso um avanço na ideia de escola higienista ou seria retrocesso? Visto que 

saúde é um tema que deve ser trabalhado na escola básica, pois está amparado 

por leis e diretrizes. 

Para Saviani (1993), a educação cumpre seu papel político na socialização do 

conhecimento, e que a escola, ao contrário da política, tem objetivo em convencer e 

não em vencer, acreditando que os educadores agem sempre para o bem dos 

educandos e estes não os veem como adversários. Os educadores devem cumprir 

seu papel na direção de ajudá-los, possibilitando seu desenvolvimento geral, para 

abrir-lhes perspectivas e iniciá-los em domínios desconhecidos. 

Em suma, a escola tem um papel fundamental, pois ela é responsável por produzir 

aprendizado, conhecimento, vivências, e acima de tudo introduzir valores, isso não 

só porque é o espaço institucionalizado de conhecimento, mas também porque a 

criança e o adolescente passam muito tempo do seu dia e permanecem nela por 

muitos anos. Com isso, a escola pode cumprir o papel social na formação do ser 

humano, na saúde: 

 

A escola é um importante espaço para o desenvolvimento de um 
programa de educação para a saúde entre crianças e adolescentes. 
Distingue-se das demais instituições por ser aquela que oferece a 
possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos 
resultantes do confronto dos diferentes saberes: aqueles contidos 
nos conhecimentos científicos veiculados pelas diferentes disciplinas; 
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aqueles trazidos pelos alunos e seus familiares e que expressam 
crenças e valores culturais próprios; os divulgados pelos meios de 
comunicação, muitas vezes fragmentados e desconexos, mas que 
devem ser levados em conta por exercerem forte influência 
sociocultural; e aqueles trazidos pelos professores, constituídos ao 
longo de sua experiência resultante de vivências pessoais e 
profissionais, envolvendo crenças e se expressando em atitudes e 
comportamentos. Esse encontro de saberes gera o que se 
convencionou chamar “cultura escolar”, que assume expressão 
própria e particular em cada estabelecimento, embora apresente 
características comuns a tudo aquilo que é típico do mundo escolar. 
(BRASIL, 2009, p.15). 

 

E esse papel é reconhecido ou não pelos participantes da pesquisa quando 

questionados qual o papel da escola frente ao tema saúde, tivemos algumas 

respostas pertinentes, (58%) 15 alunos/as responderam que não tem claro o 

papel da escola nessa proposta, enquanto (2) 6% 7disseram que o papel da 

escola deveria desenvolver trabalhos sobre saúde e boa alimentação. 1aluno 

(3%) entende que o papel da escola é apresentar conceitos básicos de saúde.  

Ou por meio de apresentação de esporte aos alunos, 1aluno (3%). Há ainda os que 

gostariam que a escola fizesse isso com apresentação de cartazes e palestras afim 

de conscientização 1 aluno (3%). Cerca de (7%) 2 alunos/as não responderam. 

Trazemos algumas falas dos alunos acerca de como veem a relação entre escola e 

saúde:  

Aluna, 19 anos: “Deixa a desejar, não é tão abordada na sala de aula”. 

Aluna, 17 anos: “Ela não discute esse tema”. 

Aluna, 17 anos: “A escola não interfere na saúde”. 

Aluna, 18 anos: “A escola deve estimular, porém também perceber que cada aluno 

tem suas potencialidades”. 

Aluno, 17 anos: “Na escola não é falado sobre saúde”. 

Aluno, 18 anos: “Dando esportes aos alunos”. 

Aluno, 17anos: “A escola é responsável pelos conceitos básicos de saúde”. 
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Falas do tipo: A escola deixa a desejar ou a escola não discute o tema foram as 

mais comuns. 

Seguindo o mesmo caminho perguntamos “como sua escola trabalha saúde”? 18 

alunos/as (68%) responderam que não se trabalha o tema; 2 alunos/as 

(7%),;disseram que trabalham por meio de conversas, aulas e cartazes expostos na 

escola; 4 alunos/as (15%), falaram que colabora na alimentação saudável. Outros 2 

alunos/as (7%); ainda mencionaram que trabalha falando a importância do exercício 

físico. E apena (3%) 1 aluno diz que somente na aula de Biologia. 

No aspecto que diz respeito à relação entre saúde e as aulas de educação física, 

10 alunos/as (39%) deram como resposta que é importante praticar atividade física; 

1 (3%) traz fortificação da estrutura óssea; 1 (3%) motiva na boa alimentação e na 

pratica de esporte; 1 (3%) aprimora a saúde;1 (3%) a relação está no fato da aula 

ser pratica; 8 alunos/as cerca de (30%) responderam não veem relação nenhuma 

com a disciplina; 5 alunos/as (19%) não responderam. 

Negligenciar o tema, a discussão, é negar ao aluno o conhecimento daquilo que lhe 

é por direito amparado pela Lei. E é justamente o que podemos ver no discurso dos 

alunos: 

Aluna, 17 anos: “Que sem esporte, sem exercícios, me torno sedentária, e tenho 

problemas de saúde”. 

Aluna, 17 anos: “Fortificação da estrutura óssea”. 

Aluna, 17 anos: “Está diretamente relacionado, pois orienta e permite a prática de 

exercícios físicos”. 

Aluna, 16 anos: “Praticamos esportes, é discutido a parte da alimentação”. 

Aluna, 17anos: “Incentivar a prática de esporte mostrando/ensinando o mesmo”. 

Aluna, 15 anos: “Práticas de esporte ajudam na nossa saúde”. 

Aluno, 18 anos: “A prática de exercícios físicos”. 

Aluno, 17 anos: “Essas aulas nos aprimoram quanto a saúde”. 
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Aluno, 17 anos: “Não vejo relação, só jogo, mas isso faz bem para a saúde. Então”. 

Aluno, 17 anos: “É um meio de adquirirmos saúde por meio da atividade física”. 

 

De acordo com os PCNs, a educação é um fator importantíssimo para garantir a 

saúde de uma população: 

 

[...] a educação é considerada um dos fatores mais significativos para 
a promoção da saúde. Ao educar para a saúde, de forma 
contextualizada e sistemática, o professor e a comunidade escolar 
contribuem de maneira decisiva na formação de cidadãos capazes 
de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da 
coletividade (BRASIL, 1998, p. 245). 

 

Existem espaços para discussão do tema nas aulas de Educação Física? 

Durante a análise de dados vimos que 11 alunos/as (40%) responderam que o 

espaço que tiveram para discutir o tema aconteceu no 1º ano do Ensino Médio; 

11 alunos/as (40%) responderam que não é discutida essa relação de educação 

física e saúde; 4 alunos/as (14%) disseram que são discutidas em alguns 

momentos das aulas quando se fala de esporte e alimentação; 2 (6%) aluno/as 

deixaram  a resposta em branco. 

Aluna, 17 anos: “Sim, nas aulas do 1º ano na escola, por apostilas”. 

Aluna, 17 anos: “No primeiro ano de forma didática”. 

Aluna, 16 anos: “Sim, nos esportes e falando sobre alimentação”. 

Aluna, 15 anos: “No primeiro ano com trabalhos”. 

Aluno, 17 anos: “Não”. 

Aluno, 16 anos: “às vezes”. 

Também buscamos saber se os conteúdos aprendidos na escola e se a vida 

escolar tem interferência direta na vida dos alunos. O resultado da pesquisa 



51 
 

mostrou que 15 alunos/as (52%) disseram que não interfere; 8 alunos/as (27%) 

disseram que sim a escola interfere na saúde. Dentre as justificativas dadas 

pelos/as alunos/as para tais repostas estão: Que a escola dá exercícios físicos que 

os ajudam no dia a dia; que os deixam menos sedentários; Que permite que eles 

possam merendar (se alimentar na escola); Que a escola é a responsável por 

passar as informações específicas à saúde nas aulas de educação física; Que 

interfere na prática de atividade física e na alimentação. (23%) 4 alunos/as não 

responderam a questão. 

Aluna, 19 anos: “Sim, único momento que realizo exercícios físicos”. 

Aluna, 17 anos: “Sim, alimentações e exercícios físicos”. 

Aluna, 17 anos: “Sim, é na escola que começamos a receber informações com 

relação a saúde, especificamente por meio das aulas de educação física”. 

Aluna, 18 anos: “Não interfere”. 

Aluno, 18 anos: “Sim, eu merendo”. 

Aluno, 18 anos: “Sim, dando exercícios que nos ajudam no dia a dia”. 

Aluno, 17 anos: “Me permite ter saúde, exercitando-me física e mentalmente”. 

Aluno, 17 anos: “Sim, me deixa menos sedentário”. 

Os três blocos de perguntas foram expostos aqui, mas o que nos chama atenção 

não são as respostas que estão ajustadas nos dois primeiros blocos de perguntas, 

que se refere à saúde e aos alunos, e as fontes de informações. Pois percebemos 

que eles têm claro um imaginário de saúde. Alguns têm um imaginário de saúde que 

ainda reverbera a ideia da ausência de doenças; outros da bio-fisiologia, onde o 

corpo deve estar em perfeito equilíbrio; e alguns poucos, mas não menos 

significantes entendem que saúde pode ser tudo aquilo que te faz bem, trazendo a 

ideia para além do físico. 

Também houve um consenso nas respostas do 2º bloco de categoria, onde acessam 

as informações sobre saúde, pois a maioria como era de se esperar, acessa tais 

informações por meio da internet. 
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Mas o que queremos discutir nessa apresentação dos dados são exatamente as 

respostas do 3º Bloco e aqui que vamos levantar algumas questões. 

Fizemos um destaque aos números obtidos nessa categoria e subcategoria. Isso se 

deu por conta de uma inquietação ao perceber que os dados quantitativos levavam a 

uma análise do quanto precária tem sido a questão da discussão da saúde na 

escola. 

Os dados levantados mostraram que: 

a) 69% dos alunos/as não veem a saúde sendo discutida na escola. 

b) 58% dos alunos/as não tem claro o papel da escola frente à saúde. 

c) 68% dos alunos/as responderam que não se trabalha o tema 

d) 39% dos alunos/as disseram que a relação entre saúde e as aulas de 

educação física está ligada a pratica de atividade física, enquanto 30% 

responderam não veem relação nenhuma com a disciplina; 

e) 40%dos alunos/as responderam que não existe espaço para discussão do 

tema nas aulas de educação física. 

f) 52% alunos/as disseram que a escola não interfere na sua saúde. 

Por fim, vamos levantamos a questão: será que o que estamos ensinando na escola 

enquanto educadores têm feito sentido? Será que não estamos apenas 

reproduzindo e, muitas vezes, sem o pensamento crítico frente aos conteúdos e os 

temas trabalhados? 

Entendemos como escola e educação moderna aquela que provoca no homem a 

inquietação do que ele faz, mas que também esse homem seja capaz de projetar, 

intervir na sociedade, tomar a iniciativa de ser dono da sua emancipação, de ser 

capaz de encontrar seu papel na construção de um mundo melhor e justo, fazendo 

parte de uma realização de mudanças. 

Era um dos objetivos do trabalho saber como a escola trabalha o tema saúde. É 

claro que não podemos ser categóricos ao afirmar que a pesquisa revela um 
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distanciamento da escola frente a discussão da temática, uma vez que nossa 

pesquisa foi feita num corte transversal, ou seja uma única vez, numa única escola, 

em uma única turma. Seria necessário um aprofundamento na pesquisa, que 

dependeria de tempo e dedicação para que pudéssemos detalhar essa questão. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dessas notas conceituais vemos a saúde sendo discutida em três 

perspectivas: a saúde como aptidão física, a saúde como ausência de doença e a 

saúde como bem-estar. Contudo, podemos pensar a saúde como um valor social (o 

conceito ampliado). A partir do viés histórico, vimos a educação física trabalhando 

no passando (recente) a saúde no reforço de eugenia e hegemonia, de controle dos 

corpos de normatização e disciplina. 

Desde o início desse trabalho e de toda investigação tínhamos uma única certeza, a 

que o conceito de saúde é amplo, subjetivo, impreciso, dinâmico e mutável de 

acordo com a época. É abrangente e, muitas vezes, ao mesmo tempo, abstrato 

demais, contudo outra certeza também permeia nossa pesquisa na fase final. 

Mesmo com todas essas interfaces da saúde, lacunas e conceitos, não existe algo 

que impeça que o assunto seja compreendido e trabalhado como eixo para a 

reorientação das práticas corporais. Pelo contrário, sua importância é fundamental 

para a superação de um modelo de atenção biologicista, medicalizante e prescritivo. 

Após a realização da pesquisa e análise dos dados foi possível concluir que a 

temática saúde é discutida de modo muito incipiente na escola estudada. De acordo 

com a visão dos alunos/as o tema apenas perpassa pelas disciplinas, e os 

conteúdos muitas vezes aparecem de forma aleatória ou subjetiva. 

No entanto, concluímos que o assunto é apropriado pelos alunos por meio de 

informações que circulam na internet, ou seja, esses alunos não estão alheios à 

saúde. A pesquisa também mostrou certo interesse por parte dos adolescentes em 
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relação aos temas: saúde, qualidade de vida, alimentação e atividade física.  

Interesse que é motivada pelas mídias e redes sociais. 

Neste sentido, este trabalho contribuiu para nos produzir inquietações e desafios 

que permeiam a ação pedagógica da escola e do educador no trato da saúde. A 

partir da reflexão de como a saúde foi tratada na escola no viés histórico podemos 

apontar a complexidade das atividades da escola atual em desenvolver espaços 

para tratar do assunto saúde. A própria saúde já não é a mesma das décadas de 

1920 e 1930, e não é mais assunto de interesse único dos médicos, sanitaristas, 

militares. Ou seja, o assunto saúde agora vem sendo discutindo em outros espaços 

e instâncias, mas que vem sempre sendo imbricado de intensos e múltiplos fatores e 

interesses políticos. 

Urge a necessidade por parte da escola e dos professores de compreender, e criar 

propostas de intervenção por meio da dialética teoria e prática que não caminhe 

apenas na direção bio-fisiológica, mas que busque uma alternativa a contribuir para 

uma construção de imaginário de saúde que parta de uma formação conceitual, mas 

prioritariamente crítica, que rompa com os padrões de normatização que foram 

construídos aos longos dos séculos. 

Se a saúde não é mais a mesma, pois não se resume apenas em ausência de 

doença e, se a educação física já não é, mais a mesma, pois pressupõe agora uma 

educação física pautada numa educação da Cultura Corporal de Movimento, porque 

os professores e a escola continuam a trabalhar a saúde na mesma “fôrma” 

biologicista? 

Queremos eugenia na raça? Queremos hegemonia na nação? Queremos uma total 

normatização de padrões morais, civis e físicos? Se a resposta a essas perguntas 

for não. Então precisamos, enquanto professores, repensar nossa prática na 

intenção de não reproduzir padrões higienistas e elitistas de uma educação física 

excludente.  

 Se a prática nos mostra que, muitas vezes, pela falta de conhecimento 

aprofundado, sistematizado, organizado e pedagogizado, esses alunos acabam por 

ter um conhecimento raso e pautado na lógica do mercado, a importância de se 

apresentar discussões, debates reflexões acerca do papel da Educação Física 
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Escolar na ressignificação da saúde, do saudável, do corpo, face aos estereótipos 

apresentado pela mídia e sociedade atual, torna-se elemento primordial da formação 

escolar. 

É possível construir um conhecimento sobre saúde que não reflita a saúde higienista 

do passado. Isso não significa “jogar a água da banheira fora junto com a criança”, 

pois temos que ter cuidado para não negarmos todo o rico patrimônio de saberes e 

práticas de saúde construídos pelos professores e pela área da Educação Física ao 

logo dos tempos. Ter saúde no sentindo de um completo bem-estar social, físico e 

metal chega ser uma utopia numa sociedade com tantas desigualdades legitimadas 

pelo sistema “político econômico ideológico” estabelecido a partir do modo de 

produção capitalista, e, é justamente por isso que como professores acreditamos 

que precisamos ser tomados de sensibilidade e responsabilidade para não 

reproduzir uma prática que não seja capaz de proporcionar aos nossos alunos uma 

ruptura com pré-conceitos que trazem consigo uma bagagem pesada de definições, 

padrões e estereótipos criados a partir da classe dominante. 

Segue conosco a responsabilidade de descontruir para, a partir daí, produzir 

pedagogicamente uma intervenção que consiga atingir nossos alunos para além da 

prática pela prática. 

Vimos também que para promover saúde, é preciso que a escola ofereça aos alunos 

informações que os despertem na busca por conhecimento se maneiras de agir, na 

forma de se cuidar e se prevenir, ou seja, espera-se que o aprendiz seja um 

protagonista ativo de sua educação em saúde. Com isso, concluímos que há uma 

necessidade de rompimento com tratamento verticalizado da saúde na escola. É 

preciso entender saúde a partir do que o alunado entende, e baseado nessas 

questões construir uma prática que os desequilibrem a um pensamento ampliado da 

questão. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

À Direção da EEEM - Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Renato Jose da Costa 

Pacheco. 

Senhor (a) Diretor (a),  

Por meio desta, Eu, Prof. Dr. Ueberson Ribeiro Almeida, matrícula Ufes 109737, apresento os 

acadêmicos Ariana Braga Vieira Alvarenga, Matrícula2013203328 e Jackson Alves 

Mocelin, Matrícula 2013203284 ambos do 8º semestre do Curso de Licenciatura em 

Educação Física, da Universidade Federal do Espírito Santo. Sob minha orientação, os 

referidos alunos estão realizando a pesquisa intitulada “As concepções de saúde dos alunos 

do Ensino Médio e suas relações com as aulas de Educação Física”. Tal estudo faz parte 

da produção de uma monografia, a qual será apresentada como Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

O objetivo do estudo é o de compreender como os escolares do ensino médio entendem o 

conceito de saúde, e por sua vez entender como a escola e as aulas de Educação Física 

interferem na produção desse imaginário da saúde que se constroem nos alunos. 

Na oportunidade, solicito autorização para que os discentes acima arrolados possam realizar a 

pesquisa através da produção de dados por meio de um questionário com os alunos de uma 

turma de 3º ano, bem como o professor de EF da instituição e com o corpo técnico 

pedagógico da escola.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade 

das pessoas participantes. Nesse sentido, Jackson Mocelin e Ariana Braga Alvarenga assinam 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde o anonimato e outras medidas éticas 

estão mais detalhadas.  

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento dos pesquisadores em 

possibilitar aos participantes e, principalmente, à escola um retorno dos resultados da 

pesquisa. Solicitamos ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas 

respectivas conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética. 

 

Com votos de estima, agradeço vossa colaboração no processo de formação dos futuros 

professores de Educação Física do nosso Estado.  

Para maiores esclarecimentos, deixo meus contatos de E-mail: uebersonribeiro@hotmail.com 

e o número do meu telefone celular: 9991416-00 

   Cordialmente,                              

 

_____________________________ 

Ueberson Ribeiro Almeida 
Professor Adjunto do CEFD/UFES 

Coordenador Adjunto do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia 

Institucional/Ufes 
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APÊNDICE B 

 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa e os 
procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que o caráter ético desta pesquisa 
assegura a preservação da minha identidade como participante. 
 

Questionário 

Sexo:                           Idade:                  Cidade                          Bairro 

1-O que você entende como saúde? 

2-O que é um individuo saudável? 

3-O que faz para cuidar da sua saúde? 

4-Onde você cuida da sua saúde? 

5-Como você cuida da sua saúde? 

6-Onde você busca/acesso informações sobre a saúde? Cite. 

7-Você utiliza quais meios de comunicação para ficar informado sobre os 

conhecimentos relacionados à saúde: (aqui poderá ser marcada mais de uma 

opção) 

Tv- Quais programas?  

Revistas- Quais Revistas? 

Internet- Em quais sites? Redes sociais e outros? 

Jornal: Quais? 

Outros: Quais? 

8-As informações que você busca/acessa são uteis ou utilizadas no seu dia a dia? 

Caso sua resposta seja sim, diga como ocorre essa utilização: 

9-A saúde é um tema discutido na sua escola? Se sim, como? 

10- Sua escola contribui para sua saúde? Se sim, como? 

11-Como sua escola contribui para piorar sua saúde? 

12- Que relação você percebe entre as aulas de ed. Física e a saúde? 

13-O tema saúde é discutido na disciplina de educação física? Como? 

14- O que você faz na escola interfere na sua saúde? Como? 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 


