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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou identificar e analisar práticas, projetos e concepções 

relacionadas ao tema da saúde na escola e como a Educação Física deles participa. 

Nesse sentido buscamos compreender através do mapeamento dos planos de ação das 

escolas da Rede Municipal de Vitória, se (e como) essas práticas estão articuladas ao 

Programa Saúde na Escola (PSE). Também nessa investigação, procuramos analisar 

qual é o papel que cabe à Educação Física Escolar no processo de uma educação para a 

saúde. A partir do mapeamento por nós realizado, percebemos que, dos projetos 

relacionados à Educação Física, nenhum conferia à saúde um caráter singular. Através 

das análises, entendemos que existe a necessidade de agregar aos planos de ação das 

escolas de Vitória outros projetos que contribuam no desenvolvimento de ações que 

visam uma educação para a saúde, além de dar novas perspectivas teóricas e práticas 

aos projetos de desporto escolar. Outra necessidade emergente dessa investigação é a de 

propor formações para os professores de Educação Física, a fim de que estes construam 

práticas significativas tematizando a saúde no espaço escolar.A partir dessas análises 

realizamos um curso de formação continuada com  seis professores de educação física 

da rede de ensino de vitória. Nesse curso de formação os professores desenvolveram 

projetos relacionados ao tema da saúde. Nesses projetos podemos visualisar uma 

ampliação de enfoque do conceito de saúde, os professores ressignificaram o caráter 

estritamente biológico no qual estavam acostumados a trabalhar e atribuíram outros 

significados ao conceito de saúde explorando os aspectos socias, pessoais e ecológicos 

assim como nos apontam Kottman & Küpper (1999). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relacionados à promoção da saúde têm sido objeto de investigação científica 

das mais diferentes áreas do conhecimento.  O Ministério da saúde tem investido em 

políticas de atenção à saúde como uma oferta de cuidado com a população, buscando 

proporcionar uma melhor qualidade de vida à mesma. Percebemos através das 

literaturas da área, que as práticas corporais têm sido entendidas como aliadas do 

Sistema único de Saúde (SUS) para compor o cuidado e atenção à saúde da população, 

pois no processo de cuidar de si, os sujeitos têm a possibilidade de construir relações 

autônomas, de vínculo, de co-responsabilidade e socialmente inclusivas de modo a 

valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos na produção da saúde. Partindo dessa 

percepção, o Laboratório de Estudos em Educação Física (LESEF/CEFD/UFES) em 

parceria com a UFRGS e a USP, propôs desenvolver um projeto de pesquisa, a fim de 

investigar e problematizar políticas de formação voltadas à capacitação e sensibilização 

de estudantes de Educação Física para atuação em saúde coletiva, bem como analisar a 

implementação de práticas corporais junto aos SUS. 

 

O projeto, tem como cerne analisar as políticas de formação dos estudantes de Educação 

Física em saúde coletiva e a implementação das práticas corporais junto ao SUS, 

tomando como ponto de partida o Programa de Educação pelo Trabalho para a saúde 

(PET-saúde), projeto oriundo de uma parceria entre Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação. Ao acompanhar essa intenção, propomos a criação de uma nova vertente de 

investigação, com o objetivo de analisar o fenômeno que se tem estabelecido nas 

escolas em relação à promoção da saúde, visto que o espaço escolar é considerado por 

diversos programas do Governo Federal (Programa Saúde na Escola – PSE; Saúde e 

prevenção nas Escolas – SPE) um lócus privilegiado de atuação em saúde coletiva.  

 

A saúde na escola tornou-se gradativamente um foco de investimento e preocupação 

eminente do governo. Realizando um breve resgate histórico, percebemos que no início 

do séc. XX, o ideal de promoção da saúde adentra o espaço escolar a partir de três 

doutrinas: a da política médica, a do sanitarismo e a da puericultura, visto que nesse 

momento o país vivenciava uma crise na saúde coletiva com a ascendência de doenças 

como: varíola, peste bubônica e cólera (LIMA apud FIGUEIREDO et al., 2010). Nesse 

contexto, pensar a saúde no âmbito escolar, logo nos remetia à ideia da relação saúde e 
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Educação Física , segundo Bracht (2012) isso se deve à influência do pensamento 

médico que patrocina o entendimento da relação entre atividade física e prevenção dos 

grandes riscos à saúde que representam o sedentarismo, as doenças crônico-

degenerativas e a obesidade. Ainda em Bracht (2012), percebemos que a Educação 

Física escolar por muito tempo, e ainda hoje é entendida como propulsora de saúde.  

 

No decorrer do séc. XX no Brasil, a saúde na escola se desloca da lógica biomédica para 

um conceito ampliado de promoção da saúde proposto pela Iniciativa Regional Escolas 

Promotoras de Saúde (IREPS).  O conceito de promoção da saúde para o IREPS se 

caracteriza como: “Um processo destinado a capacitar indivíduos para exercerem um 

maior controle de sua saúde e sobre os fatores que podem afetá-la, reduzindo os fatores 

que podem resultar em risco e favorecendo os que são protetores e saudáveis” 

(Figueiredo et. al, 2010, p. 399).  Acompanhando esta intenção, no ano de 2007 o 

governo federal por intermédio de uma parceria entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde cria o Programa Saúde na Escola (PSE), que propõe a integração 

entre saúde, escola e SUS, com intuito de trazer melhorias à qualidade de vida dos 

escolares. O PSE propõe uma política de intersetorialidade objetivando proporcionar 

aos jovens uma educação para a saúde, para isso, aposta em uma parceria entre saúde e 

educação, a fim de oferecer aos estudantes uma formação integral. 

 

Os Programas acima mencionados contribuíram para o movimento de ampliação do 

conceito de saúde. Esse movimento, que deslocou a concepção de saúde do 

reducionismo biomédico para uma lógica ampliada, produziu mudanças no processo 

denominado de promoção da saúde no âmbito escolar. Percebemos isso na inserção da 

saúde como um tema transversal de ensino pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN´s). Nessa perspectiva, a saúde passa a ser classificada como um tema que deve ser 

elencado pelas mais diversas áreas do conhecimento (MEZZARROBA, 2010) assim, 

entendemos que é de responsabilidade de todas as  disciplinas escolares abordarem a 

temática, fazendo-o a partir de suas especificidades 

 

 O movimento de ampliação também produziu celeumas e alguns avanços na área da 

Educação Física Escolar. Com as novas concepções de saúde e educação, a visão 

reducionista da Educação Física como fomentadora de saúde, deu lugar a um viés 

cultural, construído por um novo discurso legitimador (através de críticas ao modelo 
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instrumental e biomédico nos quais se enquadravam a EF). A Educação Física passa a 

ser percebida então como uma prática pedagógica responsável pelo ensino de uma parte 

da cultura, denominada por Soares et.al (1992) e por outros de Cultura Corporal de 

Movimento.  

 

A partir dessa nova concepção de Educação Física, a equação atividade física=saúde 

perde sua força legitimadora, e assim faz-se necessário buscar novas compreensões e 

definições para o papel que cabe à Educação Física num trabalho pedagógico de 

promoção da saúde através de sua especificidade. A partir desses questionamentos que 

emergiram através de revisões de literaturas da área, essa investigação procurou 

entender como a Educação Física, através da sua especificidade, pode se tornar aliada 

no processo de uma educação para a saúde, pautada sob uma perspectiva ampliada de 

saúde e de educação. Para isso, analisamos as diretrizes e objetivos propostos pelo PSE, 

e tentamos perceber se e como eles são operacionalizados nas escolas da Rede 

Municipal de Vitória/ES. Para entendermos a relação que se tem estabelecido  entre 

saúde e escola, o cerne desse trabalho foi o mapeamento dos planos de ação das 

instituições escolares de ensino fundamental da cidade de Vitória/ES a fim de 

identificarmos práticas e projetos relacionados ao tema da saúde e percebermos como a 

Educação Física deles participa. Com isso, procuramos analisar qual é o papel que cabe 

à Educação Física no processo de uma educação para a saúde no espaço escolar. Esse 

mapeamento documental subsidiou uma proposta de formação continuada para os 

professores de educação física da Rede Municipal de Vitória, tematizando a saúde. 

Objetivamos a partir desse curso de formação construir projetos em educação física que 

tematizassem a saúde e contribuíssem para o processo de educação para a saúde no 

âmbito escolar. 

 

No presente texto, discutimos sobre a ampliação do conceito de saúde e de educação 

para a saúde e suas implicações na educação física escolar, em seguida, apresentamos a 

organização do PSE e realizamos algumas análises sobre a relação dos professores 

participantes do curso de formação com o programa.Ulteriormente apresentamos o 

processo de criação dos projetos desenvolvidos pelos professores e analisamos como 

eles podem contribuir para o processo de educação para a saúde. 
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2 METODOLOGIA  

 
A investigação foi desenvolvida em três etapas distintas. A primeira etapa deste 

processo investigativo consistiu da análise documental (portarias e decretos) que 

instituem e apresentam o PSE a nível nacional e municipal. Através dessas análises, 

tentamos compreender como o PSE se estrutura, quais são os seus objetivos e como ele 

se organiza sob a ótica ampliada do conceito de saúde.  A etapa seguinte, consistiu do 

mapeamento dos planos de ação das escolas da Rede Municipal de Vitória, a fim de 

identificarmos práticas e projetos relacionados à saúde no âmbito escolar e como a 

Educação Física deles participava. Nesse momento, objetivamos compreender se 

realmente haviam projetos que abordavam o tema da saúde, e como as disciplinas, 

especificamente a Educação Física participava da construção e operacionalização 

destes. Nossa tentativa foi de investigar se efetivamente os objetivos propostos pelo 

PSE se operacionalizavam nas instituições de ensino, e a partir disso, buscamos 

compreender qual era o papel e importância dada à Educação Física nos projetos 

relacionados à educação para a saúde na escola. Para que essa etapa fosse possível, 

contatamos a Secretaria Municipal de Educação de Vitória com o intuito de acessar os 

documentos no local supracitado, entretanto, através de um comunicado formal, a 

Secretária de Educação recusou a solicitação e ressaltou a necessidade de irmos 

pessoalmente a todas as escolas para realizarmos as análises, pois sendo o plano de ação 

um documento de uso exclusivo das instituições de ensino, fez-se necessária a 

autorização das mesmas para a efetivação do mapeamento. Como as visitas às escolas 

demandavam tempo e disponibilidade das instituições, esta etapa concretizou-se como a 

mais difícil da presente pesquisa, entretanto, vale ressaltar que a visita às instituições de 

ensino nos possibilitou recolher dados descritivos na linguagem dos sujeitos escolares, 

auxiliando proficuamente nesse processo investigativo.  

 

No ano de 2012, realizamos contato com 31 das 51 escolas da Rede Municipal de 

Vitória e tivemos acesso a 24 planos de ação. Durante as visitas às instituições, 

geralmente éramos recebidos pelas pedagogas, e nesses encontros, emergiram diálogos 

significativos para a produção dos dados discutidos a seguir. As visitas nos 

proporcionaram compreender um pouco da dinâmica de construção dos planos de ação e 

dos projetos escolares. Também tivemos uma percepção interessante dos paradigmas 
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que perpassam o tema da saúde na escola. Outro método investigativo utilizado foi uma 

entrevista semi-estruturada com a coordenadora do PSE da Rede Municipal de Vitória a 

fim de entendermos como se dá a operacionalização e efetivação do PSE nas escolas da 

Rede Municipal de Vitória.   

 

A etapa ulterior dessa investigação aconteceu através do Curso de capacitação 

(formação continuada), na conformação de um grupo de estudo com os professores de 

educação física da Rede Municipal de Educação de Vitória, sob orientação dos 

pesquisadores envolvidos. Esse grupo de estudo foi organizado da seguinte forma: a) 

Encontros presenciais nas unidades de ensino; b) Atividades não presenciais por meios 

eletrônicos. A metodologia utilizada nessa etapa investigativa visa o trabalho coletivo e 

utiliza princípios da gestão colaborativa. Utilizamos a pesquisa ação como norteadora 

das ações metodológicas. De acordo com Thiollent (1985, p.16): 
 

A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 
 

 

As ferramentas empregadas na pesquisa-ação foram as seguintes: diário do curso de 

formação; transcrição de áudio da formação; análise dos documentos produzidos pelos 

professores durante a formação (depoimentos e projetos); diário de acompanhamento in 

lócus das intervenções dos professores nas escolas; e-mails; entrevista semiestruturadas; 

observação participante (ELLIOTT, 2000). Essas ferramentas nos possibilitaram 

perceber características marcantes da estruturação e da efetivação dos projetos dentro do 

contexto escolar, assim como as concepções e os valores que circundam as práticas dos 

professores colaboradores. A partir dos dados descritivos na linguagem dos próprios 

participantes e das ações coletivas na resolução de problemas, pôde-se identificar 

possibilidades de apreensão dos imaginários que expressaram (e interpretaram 

conceitualmente a saúde, numa perspectiva de educação para a saúde e, também, como 

a educação física participou do processo através de uma concepção pedagógica. 
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A formação intitulada: Educação Física escolar e o tema da saúde: construindo 

práticas e projetos pedagógicos, foi uma parceria do LESEF com a Gerência de 

Formação e Desenvolvimento em Educação (GFDE) da SEME de Vitória. Através do 

curso de formação objetivamos capacitar os professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação de Vitória para construírem projetos e intervenções, 

identificando os limites e possibilidades de um trabalho pedagógico tematizando a 

saúde. Esse trabalho colaborativo foi desenvolvido através da participação dos 

professores a seguir: 

 

Professora Daiane: tem 44 anos de idade e se formou em Educação Física pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no ano de 1991. Desde então, a 

professora atua na área escolar, sendo que, na atual escola, ela trabalha há sete anos. 

Atualmente, a professora, que é concursada, ministra aulas para turmas de 1º a 5º anos. 

Além de trabalhar na área escolar, Daiane também trabalha no Serviço de Orientação ao 

Exercício (SOE), um programa da prefeitura de Vitória que oferta práticas corporais à 

população em parques, orlas das praias, etc. 

 

Professor Júlio: tem 45 anos de idade, se formou em Educação Física pela UFES no ano 

de 1990 e tem pós-graduação em Educação Física escolar pela FIRJ. Atua na área 

escolar desde 1987. Desde o ano de 1995, o professor trabalha em sua atual escola. Lá, 

ministra aulas do 4º ano até o 9º ano. Júlio relata ter experiência de trabalho desde a 

educação infantil até a educação de jovens e adultos, passando pelos níveis e 

modalidades de ensino de cada idade.  

 

Professora Keila: tem 35 anos de idade e se formou em 2009 pelas Faculdades 

Integradas Espírito-Santenses – FAESA. Tem especialização em educação infantil pelo 

Centro de Estudos Avançados em Pós-Graduação e Pesquisa (CESAP). Ela atua na área 

há dois anos e meio. Na atual escola, Keila trabalha há dois anos por intermédio de 

contrato. A professora ministra aula para turmas de 1ª a 4ª séries.  
 

Professora Renata: tem 34 anos de idade e iniciou sua formação em Educação Física 

(licenciatura e bacharelado) no ano de 1999 na Universidade Federal de Viçosa/MG. É 

especializada em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, em 

ensino religioso intermédio uma parceria da Prefeitura de Vitória com a Faculdade 
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Unida de Vitória e em Educação Física escolar pela Universidade de Brasília. A 

professora ministra aulas na modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), desde 2008, e na atual escola, trabalha há um ano. Renata também já atuou com 

turmas de 1ª a 4ª série. 

 

Professor Vini: tem 33 anos de idade, é graduado em Educação Física pela UFES em 

2004 e tem mestrado em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física dessa mesma universidade no ano de 2009. O professor também 

participa do grupo de capoeira Beribazu. Vini atua na área escolar desde 2001, quando 

ainda estava na graduação. Nesse período, teve experiências atuando em creches e com 

turmas de 1ª a 4ª série. Professor estatutário, na atual escola, trabalha desde 2013, onde 

ministra aulas para as turmas de 5ª a 8ª série. O professor passou por escolas públicas e 

particulares nos municípios da grande Vitória – Vitória, Serra e Cariacica. 

 

Professora Viviane: tem 37 anos de idade, se formou em Educação Física pela UFES no 

ano de 2000 e fez curso de especialização com foco em Educação Física escolar e 

socialização nessa própria instituição. Viviane atua na área escolar desde o ano 2000, 

quando começou a trabalhar no município de Vila Velha, onde passou em um concurso. 

Em Vitória, atua desde 2004, mas somente em 2006, passou em concurso nesse 

município. Na atual escola em que trabalha, ministra aulas para turmas de 1ª a 4ª série. 

 
 
3 SAÚDE, EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
DO QUE ESTAMOS FALANDO? 
 

Para construirmos práticas e projetos relacionados à educação para a saúde, é necessário 

que analisemos primeiramente o conceito de saúde e o que entendemos por educação 

para a saúde. Vemos uma crescente preocupação com a busca de saúde e qualidade de 

vida ao longo do tempo, por isso, ao longo da história da humanidade muitos tentam 

defini-la com precisão (CARVALHO; CARVALHO, 2006) entretanto, a cada nova 

tentativa de configuração deste conceito, lacunas ainda são percebidas, e na realidade, 

não é possível obter  consenso sobre o significado de saúde.  

 

Falar de saúde imediatamente nos remete à ideia de doença, e de acordo com Larrea e 

Plana apud Carvalho (2006, p.5): 
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Durante muito tempo a saúde foi considerada como o oposto da 
doença, sendo esta conceptualizada considerando-se, 
exclusivamente, as perturbações físicas ou biológicas e encarada 
como um acontecimento acidental, que atingia o organismo, sem 
haver possibilidade de desencadear qualquer tipo de reacção que 
a pudesse evitar. 

 
 

Em 1946, na tentativa de ampliação do conceito de saúde que não se justificasse apenas 

pela ausência de doença, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a saúde 

como: “Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade (...)”. A tentativa de ampliação proposta pela OMS 

nos aponta algumas brechas e deixam algumas inquietações. De acordo com Sanmartí 

apud Carvalho& Carvalho (2006) definir saúde como bem-estar, incluindo os aspectos 

físicos, sociais e mentais é algo positivo, que se desloca da lógica patológica e biológica 

e passa a incluir outros aspectos relevantes à vida do sujeito, entretanto, a definição 

apresentada pela OMS é utópica, pois  o completo bem-estar é quase inalcançável. De 

acordo com Ganguilhem (2002) o indivíduo está exposto às infidelidades do meio, que 

é tudo aquilo que o afeta direta ou indiretamente, ou seja, interferências do meio são 

inerentes à vida humana, o indivíduo passa por constantes momentos de picos 

(momentos de felicidade e satisfação) e vales (momentos de dificuldades e insatisfação), 

logo, um completo bem-estar físico torna-se utopia considerando as perturbações e os 

aspectos adaptativos das pessoas diante das situações da vida. O bem-estar é um 

conceito subjetivo, e seu padrão é estabelecido de acordo com a sociedade em que 

estamos inseridos. Carcel (2000) apud Carvalho & Carvalho(2006) ainda salienta que 

diante das infidelidades do meio, as pessoas podem se comportar de maneiras distintas, 

e podem estabelecer processos diferentes para situações semelhantes. 
 
 
De acordo com Carvalho & Carvalho(2006), uma definição mais recente, e que fizemos 

uso na presente investigação é a de Déjours (1993; 49): "Saúde é a capacidade de cada 

homem, mulher ou criança criar e lutar pelo seu projecto de vida, pessoal e original, em 

direção ao bem-estar". 
 

Esse conceito é dinâmico, tem em conta a capacidade funcional 
do ser humano e introduz a indicação de gêneros e grupos 
etários (embora sem os distinguir entre si), assim como a 
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singularidade de cada pessoa na luta pelo atingir dos seu 
objectivos de vida. (CARVALHO; CARVALHO, 2006, p. 7) 

 
 
Essa definição de saúde subsidia o nosso entendimento sobre o conceito de educação 

para a saúde, e aponta para a importância de entendê-lo como um processo que possa 

criar condições para as pessoas se transformarem, saberem o porquê das coisas, e como 

os conhecimentos relacionados à saúde são relevantes à vida. Acreditamos que a  

educação para a saúde está presente no processo de promoção da saúde, e seu objetivo é 

capacitar as pessoas a pensarem criticamente sobre fatores externos que influenciam sua 

saúde. Carvalho& Carvalho (2006) utilizam a definição de educação para a saúde de 

Tones & Tilford (1994, p. 11) e acreditam que: 
 

Educação para a saúde é toda a actividade intencional 
conducente a aprendizagens relacionadas com saúde e doença 
[...], produzindo mudanças no conhecimento e compreensão e 
nas formas de pensar. Pode influenciar ou clarificar valores, 
pode proporcionar mudanças de convicções e atitudes; pode 
facilitar a aquisição de competências; pode ainda conduzir a 
mudanças de comportamentos e de estilos de vida.  

 

Essas definições nos ajudam a ampliar o olhar a respeito da saúde e consequentemente 

do que seria uma educação para a saúde, e apesar dessas concepções ultrapassarem o 

binômio saúde/doença e a definição utópica da OMS, elas ainda deixam alguns 

questionamentos. De acordo com Oliveira (2014, p.57) esses conceitos: 

 
[...] estão extremamente centrados no indivíduo. No campo da Saúde 
Coletiva e na visão de autores como Canguilhem (2002), Bauman (2013a, 
2013b), Lupton (2000) e Antonovsky apud Oliveira (2004), percebe-se como 
necessário, considerar que as relações sociais estão incluídas no processo de 
produção da saúde. Nesse sentido, poderíamos acrescentar a esses conceitos 
uma concepção relacional entre os sujeitos que lutam para atingir seus 
objetivos de vida. 

 
A partir dessas análises, compreendemos que entender a saúde de uma forma ampliada 

implica em estabelecer e pensar novas relações sobre o papel da educação física escolar 

no processo de educação para a saúde.  

3.1  EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

Falar de educação física nos remete à sua relação com a saúde. A saúde sempre foi um 

dos objetos de estudo da educação física, marcadamente a partir da década de 70 no 

Brasil as atenções da educação física estiveram voltadas para uma determinada saúde 
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(CARVALHO, 2005).  A saúde sempre esteve presente nos discursos legitimadores da 

educação física, prioritariamente sustentando a ideia de que a atividade física era 

promotora de saúde. Bracht (2012, p. 1) salienta que: “A saúde foi (e talvez ainda seja) 

o grande mandato atribuído à EF escolar; talvez seja este o argumento que mais tenha 

força no discurso que justificava e legitimava essa prática pedagógica na escola 

moderna.” 

A partir dessa concepção surgiram propostas voltadas para a educação física escolar 

com o objetivo de tornar popular a prática de atividades físicas a fim de produzir saúde 

na população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. De acordo com Bracht 

(2012) a educação física foi fortemente patrocinada pelos discursos médicos, e essa 

vinculação histórica da educação física com o tema da saúde baseia-se numa visão de 

saúde como ausência de doença e se fundamenta na famosa equação “atividade física ou 

aptidão física é igual a saúde”. 

O ideal da atividade física como promotora de saúde deu luz a alguns movimentos que 

influenciaram o papel da educação física na escola. Nos anos 80, o movimento “Aptidão 

Física Relacionada à Saúde” esteve em voga, e de acordo com Ferreira (2001) a 

recomendação desse grupo de trabalho foi de inserir nos currículos nacionais de 

educação a atividade física como meta para a educação física escolar, afim de que os 

alunos compreendessem os benefícios da prática regular de atividade física.  

De acordo com Nahas (1989) e Guedes (1993) apud Ferreira (2001, p. 43) existem duas 

tendências básicas nas quais a aptidão física se manifesta como referência para a 

questão da saúde na educação física: 1)Aptidão física relacionada a habilidades; 2) 

Aptidão física relacionada à saúde. A primeira tendência tem por objetivo viabilizar 

desempenhos para a vida cotidiana, o mundo do trabalho, dos desportos e das atividades 

recreativas. A segunda tendência tem por objetivo difundir qualidades que precisam ser 

trabalhadas constantemente para se obter o níveis de condicionamento físico adequados 

à boa saúde. A corrente “Atividade Física Relacionada à Saúde”  considera que o papel 

da educação física escolar é “criar nos alunos o prazer e o gosto pelo exercício de 

formas a levá-los a adotar um estilo permanente de vida saudável. 

Ferreira (2001) salienta que esse tipo de pensamento aponta para um reducionismo, na 

medida em que limita a saúde à aptidão física, obscurecendo outros aspectos 

determinantes para a saúde. Esse ideal está pautado sob a lógica da culpabilização da 

vítima, sugerindo que a saúde pode ser produzida simplesmente por mudanças no 

comportamento individual. 
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A partir dessa concepção a educação física foi construindo deu discurso legitimador no 

espaço escolar; a relação entre saúde e escola se deu até recentemente através da 

educação física, e essa visão patrocionada pelos discursos médicos assinala a EF escolar 

como grande responsável pela saúde dos escolares, nessa perspectiva, pensar em saúde 

na escola está imbricado em pensar no papel da educação física, Bracht (2012, p.2 ) 

destaca que: 
[...] a EF escolar é entendida nessa perspectiva como uma atividade 
diretamente fomentadora de saúde (uma espécie de prática para-médica de 
prevenção de doenças), daí que a preocupação tem sido mais com o exercitar 
do que com o educar propriamente – é quase que apenas um problema de 
fisiologia e não de pedagogia. 

 
 
Nos anos 80 o movimento de ampliação do conceito de saúde (e do conceito de 

educação) produziu mudanças no campo da educação física escolar, a visão reducionista 

de educação física como fomentadora de saúde passa a ser criticada, a equação atividade 

física = saúde perde sua força e um novo discurso legitimador começa a ser construído, 

nesse novo discurso a educação física passa a ser entendida como uma prática 

pedagógica responsável pelo ensino de uma parte da cultura, denominada por Soares 

et.al (1992) e por outros de Cultura Corporal de Movimento. De acordo com Bracht 

(2012, p. 2): 

 
Nessa perspectiva a saúde e sua relação umbilical com o 
conceito de aptidão física (pelo menos no seu sentido restrito) 
perde sua centralidade como orientadora da prática pedagógica 
proposta para a EF escolar. Diria que, a partir dessa perspectiva, 
a saúde passa a ser mais genuinamente uma questão pedagógica, 
ganhando força a ideia de que a participação da EF escolar se 
daria vinculada à noção de uma Educação para a Saúde (ao 
invés de fomentadora direta de saúde pela atividade física).  

A ampliação do conceito de saúde promoveu mudanças, entretanto percebemos que o 

ideal abarcado pela escola ainda segue a lógica biomédica da educação física como 

fomentadora de saúde através da atividade física. Esse discurso “hegemônico” arraigado 

no espaço escolar aponta para um desafio no desenvolvimento de uma nova relação da 

educação física escolar com a saúde, uma relação que entenda a saúde como uma 

questão pedagógica da escola e a educação física como  aliada ao processo de educação 

para a saúde assim como as demais disciplinas escolares. 

 
A partir desses tensionamentos, nos cabe a seguinte pergunta: qual seria o papel da 

educação física no processo de uma educação para a saúde no âmbito escolar? 
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Acreditamos que pensar a educação física como potencializadora de experiências 

positivas no âmbito da cultura corporal é um ponto de partida para entendê-la como 

aliada ao processo de educação para a saúde através das práticas corporais. Nesse 

sentindo, concordamos com Bracht (2013) ao salientar que um dos caminhos 

fundamentais para o trato da saúde na educação física escolar seria entendê-la como 

uma questão pedagógica.  

Acreditamos que para o trabalho com o tema da saúde nas aulas de educação física é 

necessário repensarmos alguns aspectos fundamentais relacionados a esse conceito, 

assim como salienta Taffarel apud Mezzaroba (2012, p. 37): 

O professor de educação física que quiser tratar o tema da saúde 
nas aulas de Educação Física deve rever seu conceito de ‘saúde-
doença’, de ‘cultura corporal-atividade física’, de ‘escola-
objetivo-método-avaliação’, de trabalho pedagógico na sala de 
aula, na escola e no entorno da escola. Deverá compreender a 
construção sócio-histórica da cultura e agir com uma consistente 
base teórica sobre o sistema de complexos ‘homem-esporte-
saúde’, que não se restringe ao conhecimento corporal, 
biológico, aos fatores de risco para a saúde e como preveni-los 
com ‘atividades físicas. 

 
Entendemos que a educação para a saúde é uma das responsabilidades da escola, e neste  

caso, a educação física de torna aliada a esse processo, e acreditamos que sua 

participação deve considerar as relações sociais do indivíduo na produção de saúde. 

Numa perspectiva de educação para a saúde (Gesundheitserziehung), os alemães 

KOTTMANN & KÜPPER (1999) trazem algumas idéias sobre as contribuições da 

educação física nesse processo. De acordo com os autores a educação física deve: 
 
[...]permitir às crianças e jovens, realizar experiências positivas no campo do 
movimento, jogo e esporte como fundamento para uma inclinação para uma 
atividade de movimento durável (permanente). Com base nisso se pode 
desenvolver a capacidade de praticar o movimento, o jogo e o esporte de tal 
modo que tais atividades sejam fomentadoras de Saúde e Bem-estar. Para 
isso as crianças e jovens necessitam de competências que precisam ser 
construídas na EF escolar. A capacidade para a ação orientada 
adequadamente à saúde no âmbito do movimento, do jogo e do esporte daí 
resultante, constitui-se numa sólida base para ao desenvolvimento de hábitos 
individuais de movimento que tenham relevância para a saúde.( 2012, p.2)  

 
 
De acordo com Kottmann & Küpper (1999) A concepção ampla do conceito de saúde 

exige da educação física alguns esforços para a construção de objetivos precisos em 

diferentes níveis de ensino, esses objetivos devem estar focados no plano pessoal-

individual, no plano social e no plano ecológico. De acordo com esses autores, a 
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educação física escolar, para ter sucesso no processo de educação para a saúde, deve 

proporcionar aos educandos experiências positivas no campo do movimento e deve 

considerar os aspectos físicos, sociais, ecológicos/de relação com a natureza e pessoal a 

fim de que os alunos saibam pensar e agir de maneira crítica em relação a todos esses.  

 

Para Kottmann & Küpper Uma educação que se paute na formação do indivíduo em sua 

totalidade, deve se preocupar em estabelecer relações dos conteúdos  com os aspectos 

da vida dos alunos.  
 

Uma abordagem de educação para a saúde pode ser avaliada como de sucesso 
quando pessoas jovens tomam o movimento, o jogo e o esporte como uma 
parte integrante e conferidora de sentido para suas vidas cotidianas e quando 
elas fazem uso, num prazo longo, das repercussões positivas em relação à 
saúde proporcionadas pela prática de esporte. (KOTTMANN; KÜPPER., 
1999, p. 2) 

 

A educação para a saúde deve propiciar aos estudantes experiências significativas no 

campo da cultura corporal do movimento. Essas experiências implicarão em uma 

relação de prazer com o movimento, assim o movimentar-se seria uma possibilidade 

interessante de uma vida exitosa, e o efeito saúde1
 Estaria imbricado na contribuição que 

a Educação Física Escolar daria através das práticas corporais (BRACHT, 2012). 

 

Para a construção de uma proposta de educação para a saúde, devemos considerar 

algumas questões e premissas como: 

 

pré-condições  para esforços relativos à educação para a saúde, 
estabelecimento de objetivos para o desenvolvimento de 
competências relevantes para a saúde, assim como, construção 
de aulas coerentes com os objetivos estabelecidos” 
(KOTTMANN;KUPPER, 2012, p. 3). 
 

 Nessa perspectiva, as aulas de educação física devem ser elaboradas a fim de que todos 

os alunos tenham experiências positivas no campo do movimento. Uma aula tradicional 

de educação física voltada para o desporto coletivo visando o rendimento, 

possivelmente não daria conta desse objetivo, pois, nesses modelos de aulas, os alunos 

                                                
1 O efeito saúde aqui se refere aos benefícios que as práticas corporais podem trazer  tanto nos aspectos 
biológicos quanto nos aspectos sociais e pessoais relacionados à sensação de prazer e felicidade que as 
práticas corporais podem proporcionar. 
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que vivenciam boas experiências são aqueles que já possuem aptidão e habilidades 

necessárias à prática dos esportes. Oliveira (2014) salienta que as aulas de educação 

física devem possibilitar a inclusão de todos os alunos, a fim de que todos tenham 

experiências significativas, que não sejam direcionadas ao rendimento físico. De acordo 

com Kottmann & Kupper, 2012, p. 3):  
 
A conversão de uma concepção de educação para a saúde exige que, se 
possível, todos(as) alunos(as) possam vivenciar a EF (o esporte escolar) 
como algo agradável (freudvoll). Fazer a experiência de que o movimento, o 
jogo e o esporte – apesar de algum esforço --- podem proporcionar prazer, 
depende de que as vivências de sucesso (de poder realizar) sejam freqüentes e 
que se prolonguem no tempo e, ainda, que a prática esportiva seja vivida 
como algo significativo (sinnvoll= com sentido). Tais experiências se 
efetivam principalmente quando o movimento, o jogo e o esporte são 
oferecidos amplamente na diversidade de suas dimensões de sentido: 
sociabilidade e comunicação, experiência corporal e vivência da natureza, 
tensão e aventura, assim como experiências de conseguir fazer (sucesso na 
realização). Esses são potenciais de vivências e experiências por meio das 
quais pode se abrir o caminho para uma ação esportiva e de jogo, porque elas 
têm um significado para as crianças e os jovens e podem veicular um sentido 
de vida. (grifos nossos) 
  

Experiências prazerosas na Educação Física Escolar são fundamentais, mas não são as 

únicas condições necessárias à educação para a saúde. Uma proposta adequada de 

educação para a saúde deve estar orientada ao desenvolvimento de competências 

necessárias para que os alunos possam agir nas práticas corporais de forma responsável 

e coerente em relação à saúde, para isso, é necessário pensar nos objetivos das aulas, e 

para Kottmann & Küpper (1999) os objetivos voltam-se prioritariamente às 

experiências e vivências individuais, de cada sujeito no decorrer das ações de 

movimento: 

 
O desenvolvimento de competências relevantes para a saúde solicita decisões 
quanto a objetivos que levem à tematização das inter-relações funcionais 
entre Movimento e Saúde nos aspectos corporal, espiritual, social e 
ecológico; nesse contexto, as repercussões positivas e desagradáveis do 
movimento sobre a sensibilidade corporal e espiritual (seelisch) devem ser 
reconhecidas e ordenadas em seus significados. (KOTTMANN;KÜPPER, 
2012, p. 3) 

 
No quadro a baixo apresentamos alguns objetivos propostos por Kottmann & Küpper, 

(2012) construídos nos planos pessoal, social e ecológico: 

 

 
Quadro 1- Objetivos da Educação Física para a Educação para a saúde 

 
Pessoal Social Ecológico 
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Os alunos e alunas devem 
perceber, vivenciar e 
compreender as reações 
dos seus próprios corpos e 
suas afecções psíquicas 
quando em movimento. 

 
Os alunos e alunas devem 
perceber, vivenciar e 
compreender as inter-
relações sociais das ações 
de movimento com seus 
possíveis significados para 
o bem estar de todos os 
participantes 

 
Os alunos e alunas devem 
perceber, vivenciar e 
compreender o seu meio 
ambiente como condição 
importante para o 
movimento, jogos de 
movimento e esporte 
relacionados à saúde. 

 
- Soltura – tensão –distensão – 
relaxamento  
- Frescor – cansaço – esgotamento – 
recuperação  
- Força – fraqueza  
- Pulso basal – pulso inicial – pulso 
no esforço – 20requência de pulso 
na recuperação  
- Respiração calma – respiração 
funda – respiração ofegante  
- Aquecer – suar – esfriar – congelar  
- Coordenação correta – 
coordenação dificultada – 
coordenação deficiente – 
coordenação prejudicada  
- Dor (entre outras: dor no baço, 
cãibra, dor muscular, sobre esforço, 
contusão)  
- Alegria – tristeza – raiva – ódio  
- Calma – equilíbrio – stress  
- Falta de vontade – vitalidade – 
hiperatividade  
- Satisfação – insatisfação – 
desilusão – resignação  
- Arrogância – confiança – timidez – 
medo 

 
- Inclusão social – exclusão social  
- Reconhecimento – indiferença – 
rejeição  
- Com outros – ao lado de outros – 
contra outros  
- Critérios de validade individuais – 
critérios de validade sociais  
- Tolerância – intolerância  
- Jogo limpo – jogo sujo  
- Assistência – prontidão para ajudar 
– cuidado – descuido – colocar em 
perigo 

 
- Em diferentes espaços de 
movimento  
- Sob diferentes condições 
climáticas  
- Em diferentes condições de 
afecção do meio ambiente  
- Na responsabilidade para com 
uma relação cuidadosa com o meio 
ambiente  
- Considerando critérios de 
segurança já presentes ou elaborados 
autonomamente 

 
Esse modelo de trabalho apresentado por Kottmann & Küpper rompe com a idéia de 

que a Educação Física é a única responsável pela produção de saúde dos escolares e que 

a atividade física por si só promove saúde. Essa perspectiva nos permite compreender 

que sendo a educação para a saúde uma responsabilidade da escola, a educação física 

tem uma contribuição a ser dada através da sua especificidade, entendendo o 

movimento como algo que potencializa a vida dos indivíduos e que os auxiliam na 

construção de novas relações com a saúde. 

 
 
4  INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E ALGUMAS ANÁLISES 

 

Tendo em vista a crescente preocupação do governo com as políticas de atenção à saúde 

dos escolares, realizamos no ano de 2012 um mapeamento dos documentos 
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relacionados ao Programa Saúde na Escola (PSE) bem como dos planos de ação das 

escolas de ensino fundamental da rede municipal de Vitória. 

 

Iniciamos as análises a partir do mapeamento dos documentos aludidos no quadro a 

seguir: 

 

Tabela 1  – Documentos mapeados do Programa Saúde na Escola 

Nº Documentos mapeados 

1 Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007) 

2 Portaria nº 1.861, de 4 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008a) 

3 Portaria nº 2.931, de 4 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008b) 

4 Portaria nº 3.146, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009a) 

5 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2009 (BRASIL, 2009b) 

6 Portaria interministerial nº 3.696, de 25 de novembro de 2010 (BRASIL, 2010) 

7 Portaria interministerial nº 1.910, de 8 de agosto de 2011 (BRASIL, 2011a) 

8 Portaria nº 3.014, de 20 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011b) 

 

De acordo com esses documentos e a análise do site do governo federal, o Programa 

Saúde na Escola (PSE) integra uma política de governo voltada à intersetorialidade 

(Ministério da Educação e Ministério da Saúde) que atende aos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde: integralidade, equidade, universalidade, descentralização e 

participação social, garantido pela Constituição Federal de 1998 no dever do estado para 

o direito da saúde. 

 

O PSE foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007, e de 

acordo com este o PSE: propõe uma política intersetorial na perspectiva da atenção 

integral de prevenção, promoção e atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens 

do ensino básico público (educação infantil, ensino fundamental e médio, educação 

profissional e tecnológica e na educação de jovens e adultos), no âmbito das escolas 

e/ou das unidades básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde da Família 

conjuntamente com as equipes das escolas; Define diretrizes e ações de integração entre 

saúde e educação nos territórios e nas esferas federais, estaduais e municipais. 
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O Programa tem por objetivo integrar as redes de serviços do setor Educação e Saúde, 

com o fortalecimento e sustentação da articulação entre as Escolas Públicas e as 

Unidades Básicas/Saúde da família, por meio da realização de ações dirigidas aos 

alunos. A operacionalização das ações se dá a partir do planejamento loco regional para 

ações que gerem melhorias à qualidade de vida dos escolares, do respeito às 

características sócio-econômicas, políticas e culturais dos alunos e da participação ativa 

dos diversos integrantes da comunidade escolar, dos profissionais de saúde e dos 

adolescentes e jovens na construção do PSE. De acordo com a portaria nº 1.861, de 4 de 

setembro de 2008, as ações inovadoras de saúde na educação deverão ser incorporadas 

no Projeto Político Pedagógico da Escola. 

 

A prefeitura de Vitória aderiu ao PSE no ano de 2008 através da assinatura de um termo 

de compromisso municipal, que firma a parceria entre Ministério da Saúde e Ministério 

da Educação, entretanto, neste formato, somente escolas com baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tinham acesso aos recursos advindos do 

programa. Já em 2011, através da portaria de nº 1.910, todas as escolas Municipais de 

Vitória aderiram e foram beneficiadas pelo programa.  

 

A portaria interministerial nº 3.696/MS/MEC, de 25 de novembro de 2010 estabelece 

que os critérios para a adesão ao PSE são: 

 

* Ter Equipes de Saúde da Família atuando no município, com cobertura de 70 %. 

* Compor o Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI). 

* Inclusão da temática saúde nos projetos político-pedagógicos das escolas. 

* Monitorar e avaliar os indicadores nacionais propostos. 

 

O PSE é estruturado a partir de 4 diretrizes, explicitados no quadro abaixo.  

 

Quadro 2  – Diretrizes do Programa Saúde na Escola 

Componente I 

Avaliação clínica e 

psicossocial 

Componente II 

Promoção e 

prevenção à saúde 

Componente III 

Educação 

permanente e 

capacitação dos 

Componente IV 

Estudos para 

monitoramento e 

avaliação da saúde 
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profissionais da 

educação, da 

saúde e de jovens 

para o PSE. 

dos estudantes e 

do PSE. 

 

Avaliação 

antropométrica e 

nutricional. 

 

Realizar atividades 

educativas sobre 

promoção da 

alimentação e 

modos de vida 

saudáveis. 

 

Educação 

permanente de 

jovens para a 

promoção da saúde. 

 

Encarte Saúde no 

Censo Escolar 

(INEP/MEC) 

 

Aferição de 

pressão. 

 

Oferecer práticas 

corporais 

orientadas. 

 

Educação 

permanente e 

capacitação de 

profissionais da 

educação nos temas 

da saúde e 

qualificação das 

equipes de saúde 

que atuarão nos 

territórios do PSE. 

 

Pesquisa Nacional 

de Saúde do 

Escolar 

(PeNSE/SVS/MS): 

em parceria com o 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Observar sinais de 

agravos de saúde. 

Realizar atividades 

escolares 

abordando 

temáticas de risco 

(alcoolismo, uso de 

drogas, etc). 

  

Sistema de 

Monitoramento 

do Projeto 

Saúde e 

Prevenção nas 

Escolas 

(DST/AIDS e 

UNESCO) 

 

Verificar a carteira Realizar atividades   
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de vacina. de sensibilização. Pesquisa Nacional 

do Perfil 

Nutricional e 

Consumo 

Alimentar dos 

Escolares: realizada 

pelo Fundo 

Nacional para o 

Desenvolvimento 

da Educação 

(FNDE) no âmbito 

do Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar (PNAE) 

Avaliar o estado de 

saúde bucal. 

   

 

O componente 1 é de encargo da secretaria de saúde, que por sua vez, é responsável  

pelas avaliações clínicas e psicossociais das condições de saúde dos escolares. O 

componente 2 tem como cerne do trabalho a promoção da saúde e a prevenção, sendo 

este de responsabilidade das escolas. No mapeamento dos documentos e portarias do 

PSE, percebemos que é de responsabilidade das instituições escolares: ações de 

segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; promoção das práticas 

corporais e atividade física nas escolas; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva 

e prevenção das DST/AIDS; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; 

promoção da cultura de paz e prevenção das violências; inclusão das temáticas de 

educação em saúde no projeto político pedagógico das escolas. Os componentes 3 e 4 

são de responsabilidades do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI). O GTI é formado 

por profissionais da saúde e da educação e tem a função de acompanhar todo trabalho 

desenvolvido pelo programa através dos projetos desenvolvidos dentro das escolas, 

assim como propor formação para a educação permanente de jovens para a promoção da 

saúde e também capacitação de profissionais da educação nos temas da saúde e 

qualificação das equipes de saúde que atuarão nos territórios do PSE.  
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O GTI é responsável por propor formações aos agentes que integram o PSE, para que de 

fato, os projetos aconteçam no espaço escolar. Entretanto, através da entrevista com a 

coordenadora do programa, vimos que desde a criação do grupo, no ano de 2010, 

somente uma formação foi realizada. De acordo com Maria, o ano de 2012 foi o 

primeiro ano de trabalho do GTI pautado nas novas diretrizes do programa. “As 

formações ainda não aconteceram pois o GTI ainda está se organizando, para nós essa 

forma de trabalho é nova, e ainda estamos nos organizando.” (fala da coordenadora do 

PSE) No ano de 2012, o GTI realizou um levantamento dos projetos realizados pelas 

escolas da Rede de Vitória. Tivemos acesso a esse mapeamento, e nele percebemos um 

grande número de projetos relacionados ao apoio pedagógico, diversidade e igualdade 

cultural, biblioteca, histórias e música. Projetos relacionados à saúde e higiene aparecem 

em um pequeno percentual, e em nenhuma escola foram mapeados projetos 

relacionados ao desporto, práticas corporais e demais conteúdos específicos da 

Educação Física.  

 

Outra ação realizada pelo GTI-M, no ano de 2012, foi o desenvolvimento de uma 

formação com quarenta adolescentes que participam do Programa Tempo Integral. Essa 

foi a primeira experiência de formação e contou com a participação de três escolas onde 

foram abordados os temas Sexualidade e Violência. A coordenadora do PSE  relatou 

que essas iniciativas de formação com os alunos procura incentivá-los a se tornarem 

multiplicadores nas escolas. Essa ação do GTI caminha dentro da proposta do PSE 

nacional que visa, como um de seus componentes, à educação permanente e 

capacitação dos profissionais da educação, da saúde e de jovens para o PSE. 

 

Posterior a esse levantamento documental e a entrevista com a coordenadora municipal 

do PSE, visitamos 31 escolas da Rede Municipal de Vitória, e tivemos acesso a 24 

planos de ação, tendo em vista que 7 instituições ainda não haviam concluído o 

documento. Nos planos mapeados, somente 2 faziam menção ao PSE e 3 atribuíam à 

saúde um caráter singular, pensando ações que perspectivassem a formação de cidadãos 

capazes de repensar os níveis de saúde pessoal e da coletividade; prevenção ao uso das 

drogas; conscientização para a alimentação saudável; prevenção à obesidade; higiene. 

Em contraponto ao mapeamento anterior realizado pelo GTI, percebemos que nos 

documentos haviam vários projetos relacionados ao desporto escolar, associados à 



26 
 

formação de valores, desenvolvimento da autoestima, diminuição da violência local, 

melhoria no desenvolvimento escolar e no desenvolvimento das capacidades físicas. 

Entretanto, em nenhum plano mapeado, encontramos os conteúdos da Educação Física 

numa perspectiva ampliada de educação para saúde, pelo contrário, na grande maioria 

dos planos, estes conteúdos eram utilizados como meio e não como fim, comumente, 

eram usados como “muletas” para a melhoria no desempenho escolar dos alunos e como 

uma tentativa para a diminuição da criminalidade local.  

 

De acordo com os objetivos propostos pelo PSE, as escolas deveriam atuar no trato 

pedagógico da saúde, entretanto, as instituições ainda têm dificuldades na 

operacionalização de projetos relacionados a este tema. A partir dos diálogos que 

emergiram com os agentes escolares, muitos justificavam a ausência de projetos 

pedagógicos relacionados à saúde nos planos de ação, pelo fato de acontecerem 

intervenções aleatórias da secretaria de saúde, demandadas pela secretaria de Educação. 

Alguns professores participantes do grupo de formação continuada relataram que ainda 

falta informação a respeito do que é o PSE e o que ele propõe. Assim, percebemos que 

para as escolas, as diretrizes e as funções de cada setor constituinte do PSE ainda não 

são/estão esclarecidos, portanto, a escola especificamente parece ainda não 

compreender o seu papel no Programa e consequentemente no processo de uma 

educação para a saúde. 

 

Em relação à educação física, percebemos através do trabalho de campo, que apesar 

dela ter abarcado os ideiais das novas concepções de saúde e de educação para construir 

um novo discurso legitimador, o imaginário presente na cultura escolar ainda reduz à 

educação física a uma “ferramenta” capaz de produzir saúde através das práticas 

corporais/atividades físicas. Em nenhum documento mapeado, encontramos a saúde 

como objetivo primário dos projetos relacionados à educação física. Entretanto, 

percebemos que isso acontece pelo fato de o imaginário que se estabelece no espaço 

escolar é que as práticas corporais por si só já produzem saúde, mesmo como um 

objetivo secundário. De acordo com alguns agentes escolares, essa realidade justifica a 

não inserção do tema da saúde nos projetos relacionados à educação física escolar, pois 

para eles essas questões são inerentes à disciplina, e as práticas corporais em si são 

responsáveis por gerar saúde. Na comunidade escolar a educação física parece ter seu 

papel definido, na medida em que proporciona aos alunos a oportunidade de se 
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movimentar, e logo, promover saúde através do exercício físico. Quando essa 

concepção é ultrapassada, percebemos através das declarações de alguns professores, 

que o papel que cabe à educação física no processo de educação para a saúde se dá 

através das aferições de pressão e cálculos de IMC, cujos resultados nunca são 

devolvidos aos professores e alunos. 

 

Apesar da ampliação na discussão dos conceitos de saúde, atividade física e educação 

física, percebemos no trabalho empírico que o imaginário encontrado na cultura escolar 

ainda se pauta na equação atividade física=saúde. O texto abaixo, extraído de um artigo 

publicado na Revista de Saúde Pública elucida como ainda se representam alguns dos 

paradigmas a respeito da legitimidade e contribuição da Educação Física para a 

promoção da saúde na escola: 

 
A abordagem dos programas escolares quanto à atividade física e sua relação 
com a saúde, forma de organização ou se esses temas são tratados é pouco 
conhecida no Brasil. Pouco se sabe se a Educação Física promove atividades 
com intensidade, duração e frequência suficientes para trazer benefícios à 
saúde dos estudantes. Os poucos estudos encontrados indicam que as aulas de 
Educação Física apresentam curtos períodos de intensidade suficiente para 
provocar adaptações fisiológicas nos estudantes. (KREMER, M. et al. 2012, 
p. 322) 
 

A Educação Física, neste artigo, configura-se como a disciplina responsável por 

produzir saúde nos estudantes através da prática de exercícios físicos, neste caso, a 

critica é feita ao perceber que a Educação Física não têm cumprido “seu papel” de 

promover atividades físicas suficientes para gerar alterações fisiológicas nos alunos, no 

sentido de prevenir a obesidade e o sedentarismo. Fica evidente que a partir desse ponto 

de vista, a Educação Física Escolar através das práticas corporais se apresenta como 

principal aliada à “promoção da saúde” no âmbito escolar, tendo em vista que, a lógica 

estabelecida acima preconiza o caráter biologicista/médico da saúde.  

 

Na investigação, percebemos que a visão acima se sustenta na fala da maioria das 

pedagogas com as quais realizamos o estudo empírico. Através dos diálogos que 

emergiram nas escolas visitadas, ficou evidente que no imaginário de alguns agentes 

escolares, o trato pedagógico da saúde no espaço escolar é de responsabilidade 

exclusiva das disciplinas de Educação Física e Ciências, ou seja, as disciplinas 

responsáveis por tratar do corpo e/ou das práticas corporais, automaticamente são vistas 
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como responsáveis pela promoção da saúde no espaço escolar. Dessa maneira, 

entendemos que a Educação Física Escolar ainda sofre influências dos discursos 

médicos, e ainda sim é reduzida à relação atividade física e saúde.  

 

5 ENCAMINHAMENTOS DO MAPEAMENTO DOCUMENTAL: O 

DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O mapeamento documental subsidiou a proposta de formação continuada intitulada: 

Educação Física escolar e o tema da saúde: construindo práticas e projetos 

pedagógicos a saúde, com o objetivo de proporcionar um momento de formação e 

reflexão aos professores de educação física do ensino fundamental da rede municipal de 

Vitória. De acordo com Oliveira (2014 apud BRACHT et al., 2007) “podemos falar 

mais claramente em uma pesquisa em ação, uma vez que acompanha a intenção de não 

ancorar a pesquisa somente à universidade, mas de compartilhar o foco do trabalho com 

os professores do “chão da escola”, e assim, construir uma pesquisa comprometida 

socialmente.” 

 

Através da conformação do curso de formação continuada, procuramos entender quais 

as possibilidades de contribuição da educação física ao processo de educação para a 

saúde através de sua especificidade. Nesse espaço, discutimos sobre as diretrizes do 

programa saúde na escola, compartilhamos experiências pedagógicas com o tema da 

saúde e  debatemos sobre as possibilidades de ampliação do conceito de saúde e quais 

as implicações que ele trazia para a prática pedagógica com esse tema.Nesse sentindo, 

de forma colaborativa construímos projetos que consideramos aqui como práticas 

inovadoras com o tema da saúde no âmbito da educação física escolar. A seguir, vamos 

apresentar algumas análises sobre a relação dos professores com o Programa Saúde na 

escola, sobre as possibilidades de participação da educação física no processo de 

educação para a saúde e sobre os projetos desenvolvidos pelos participantes da 

formação continuada. 

 

5.1 A VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE O PSE  
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Nos encontros da formação continuada, apresentamos as diretrizes do Programa Saúde 

na Escola a fim de compreendermos   as ações do programa e perceber quais as relações 

que os professores estabeleciam com o PSE dentro de suas respectivas escolas.  

 

Os professores relataram que no ano de 2012 participaram de algumas ações da 

secretaria de saúde, aferindo altura, peso e índice de massa corporal (IMC). Os 

professores ainda salientaram que nas escolas têm chegado muitos aparelhos: “eles 

estão distribuindo balanças e outras coisas, mas o aparelho de aferir a pressão ainda 

não chegou.” (relato de uma professora) Outros professores pontuaram que em suas 

escolas foram os próprios profissionais de saúde que realizaram essas ações, pois houve 

resistência por parte dos professores de Educação Física em participarem da coleta 

desses dados: “em algumas escolas os professores se recusam a fazer o IMC.” (relato 

de um professor). 

 

A partir desses relatos percebemos que se estabelece nas escolas uma indignação por 

parte dos professores de educação física em relação às ações da secretaria de saúde, um 

forte indício para essa relação conflituosa é o fato dos agentes de saúde sempre 

utilizarem as aulas de educação física como o espaço para a realização dessas ações. 

Essa relação de resistência pode estar imbricada na falta de reconhecimento da educação 

física no âmbito escolar, percebemos que no imaginário da cultura escolar as aulas de 

educação física “sempre” podem ser usadas para a realização de atividades extra 

curriculares, ao contrário das outras disciplinas do currículo escolar. Outra possível 

causa dessa indignação está no fato da cultura escolar e da secretaria de saúde 

entenderem a educação física como única responsável pelo trato da saúde na escola, por 

isso as intervenções da secretaria de saúde devem ser realizadas nas aulas de educação 

física.  

 

Outro ponto de questionamento dos professores é com relação à catalogação dos dados 

recolhidos pela secretaria de saúde. A secretaria realiza as ações periódicas mas os 

resultados nunca retornam aos alunos: “os alunos participam da coleta dos dados, aí 

eles aferem a pressão, fazem IMC, mas os resultados não voltam pros alunos.” (fala de 

uma professora) “Quero saber que benefício isso gera aos alunos? Eles me perguntam 

pra que fazer o IMC, eles não tem o retorno e até ficam me cobrando!” (fala de uma 

professora)  
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Questionamentos dos professores quanto à falta de informações e orientações sobre as 

propostas do PSE foram recorrentes, assim como em todas as instituições escolares com 

as quais tivemos contato na primeira etapa desta investigação, a saber, no mapeamento 

dos planos de ação. Podemos analisar que existe uma falha na comunicação entre os 

agentes participantes do PSE e que os professores, no nosso caso, os de educação física 

não entendem qual seria sua contribuição ao processo de educação para a saúde na 

escola. Outro ponto de análise diz respeito à falta de formação para os profissionais da 

secretaria de saúde e de educação. Os relatos dos professores  evidenciam que apesar da 

proposta de um trabalho interministerial, as práticas relacionadas à educação para a 

saúde ainda estão atomizadas e não se articulam entre si, não existe uma relação sólida e 

bilateral entre a secretaria de saúde e a secretaria de educação. Essa realidade  se reflete 

no desenvolvimento prático do PSE nas escolas, de acordo com os relatos e com as 

visitas às escolas, percebemos que ainda não existe uma unificação das ações do 

programa nas instituições escolares, e de acordo com os professores,  em cada escola 

são adotadas formas diferentes de realizarem os encaminhamentos de alunos para as 

unidades básicas de saúde e de organizarem as ações de saúde desenvolvidas pelas 

secretaria de saúde. “Os encaminhamentos já acontecem a muito tempo, mas a tentativa 

de realizar um atendimento padronizado, isso não acontece! “ Falta diálogo entre os 

agentes escolares e a secretaria de saúde!”(relato de um professor).  A fala de uma 

professora saltou aos nossos olhos, ela relata sua indignação quanto à falta de 

informação sobre o PSE e sobre o papel dela (como professora de educação física) nesse 

programa, ela conclui dizendo: “eu não me sinto participante desse processo!” 

 

A falta de diálogo e de trocas de informações causa indignação e resistência por parte 

dos professores, analisemos o relato a seguir: 

Não chega nada para a gente, só sei que temos que aferir a 
pressão com o aparelho que chegou lá na escola, mas os 
resultados não chegam para dar o retorno às crianças. 
Sinceramente, a gente não recebe informação a respeito do PSE, 
nunca teve formação, a gente nem sabe o que deve fazer, para a 
gente só chega a demanda de aferir a pressão e tirar o 
IMC.(relato de uma professora) 

 

Analisando as falas dos professores e os apontamentos por eles realizados, percebemos 

que o PSE parece seguir uma lógica unilateral nas escolas, vemos que a secretaria de 
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saúde parece entender seu papel no programa, eles fazem visitas periódicas às escolas, 

realizam a coleta das medidas antropométricas, recebem os encaminhamentos dos 

alunos com problemas de saúde, realizam as semanas de prevenção a doenças e 

campanhas diversas, entretanto, percebemos que a escola ainda se encontra à margem 

desse processo, os profissionais da escola não entendem ainda seu papel no PSE e numa 

proposta de educação para a saúde. Em várias instituições nas quais tivemos contato, 

muitos profissionais relataram que o papel da escola na promoção da sáude era fazer o 

encaminhamento dos alunos com problemas de saúde para as unidades básicas de saúde 

e obedecer a demanda da SEME de receber a secretaria de saúde nas instituições para a 

realização das semanas de prevenção. Essas análises apontam para a necessidade da 

realização de formações com os professores e com os profissionais da saúde, essas 

formações são necessárias para a capacitação dos profissionais e para o esclarecimento 

das tarefas a serem exercidas por cada secretaria.  

 

Apesar da proposta de um trabalho interdisciplinar, o trato da saúde na escola ainda 

parece seguir uma lógica de responsabilidade unilateral. As equipes da área da saúde 

ainda têm utilizado os espaços escolares para a realização de eventos isolados de 

prevenção a doenças em voga, ou combate a epidemias. De acordo com Figueiredo 

et.al. (2010), essas ações não contribuem efetivamente para a promoção da saúde no 

âmbito escolar, pois se cristalizam como medidas isoladas sem nenhum tipo de 

articulação ao Projeto Político Pedagógico das escolas. Nos parece que a secretaria de 

saúde tem a suas funções bem definidas do papel da promoção da saúde na escola, e já a 

escola parece ainda estar à margem das questões relacionadas à promoção da saúde na 

escola. “A escola está a parte dessas questões, acho que ela deveria dialogar mais de 

perto com a secretaria de saúde para buscar um avanço.” (fala de professora 

participante do curso de formação). A fala do professor a seguir destaca a falta de 

difusão do tema da saúde no âmbito escolar e para a falta da interdisciplinaridade que é 

sugerida que o tema da saúde seja abordado: “acho que o tema da saúde está 

institucionalizado na escola, ele gira em torno da alimentação e higiene bucal, nós 

ficamos a margem.” (fala da professora 2) 

 

Apesar dessas análises, a visão dos professores em relação à contribuição  da educação 

física no PSE é otimista. Concluimos juntamente com os professores que é necessário 

que a saúde seja tratada como uma questão pedagógica, de responsabilidade de toda 
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escola,  e que a educação física não deve especificamente se restringir ao 

subcomponente do PSE relacionado à promoção das práticas corporais/atividade física, 

Ela pode sim, a partir da sua especificidade trabalhar com questões pertinentes a outros 

subcomponentes, como por exemplo, a promoção da cultura da paz e o respeito às 

diferenças.  

 

A visão dos professores em relação ao PSE e sobre a contribuição que a educação física 

pode dar ao processo de educação para a saúde nos inclina a pensar em novas 

possibilidades de trabalho que desloque a educação física da lógica estabelecida pela 

equação atividade física = saúde abarcando outros aspectos da educação para a saúde 

apontados também pelo PSE. 

 

5.2 CONCEPÇÕES DE SAÚDE DOS PROFESSORES E AS POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE 
 

Nos encontros da formação continuada, para construirmos práticas e projetos 

relacionados a uma concepção ampla de saúde, propomos que os professores 

compartilhassem experiências que já haviam realizado com este tema. Para fomentar o 

debate, utilizamos como base quatro experiências com o tema da saúde desenvolvidas 

por Farinatti e Ferreira (2006, apud OLIVEIRA , 2014, p. 67): 

 
A primeira ocorreu em uma aula com alunos de uma 4ª série do 
ensino fundamental e teve como tema o funcionamento do 
coração e sistema circulatório, durante o desenvolvimento de 
uma prática corporal. Os alunos foram levados a refletir sobre 
questões referentes ao: “por que ocorrem mudanças no meu 
corpo durante uma determinada intensidade de exercitação?”. 
Através de atividades práticas, como a brincadeira de piquepega 
(em que as crianças correm) e da ação dialógica, os professores 
foram conversando com os alunos, assim, construindo o 
conhecimento acerca do assunto. A segunda refere-se a um 
trabalho realizado com uma turma de ensino médio. Eles 
realizaram levantamentos sobre os espaços voltados ao lazer em 
sua localidade. No final do trabalho, os alunos prepararam um 
relatório reivindicando e propondo melhorias nos espaços de 
lazer que foi encaminhado à prefeitura desse município. A 
terceira experiência foi desenvolvida com alunos das séries 
finais do ensino fundamental. O tema abordado foi sobre as 
condições térmicas do corpo durante o desenvolvimento de uma 
prática corporal. Nesse sentido, foi trabalhado com os alunos os 
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conceitos relacionados ao tema – que também foram estudados 
na prática. Para tanto, foram utilizados termômetros para 
aferição da temperatura corporal durante várias situações de 
exercício (com intensidades, vestimentas diferentes, etc.). 

 
Apesar dessas experiências ainda estarem pautadas na lógica biomédica, elas apontam 

alguns avanços, pois saem da lógica estritamente teórica e tratam a saúde a partir dos 

conteúdos da educação física. Essas experiências fomentaram debates que revelaram 

algumas concepções sobre saúde sustentada pelos professores e sobre a contribuição da 

educação física no processo de educação para a saúde.  

 

O pesquisador 1 destacou alguns aspectos positivos das experiências de Farinatti e 

Ferreira:  

 “Uma questão da corrida e o coração. Eles fazem, relatam uma 
experiência né, interessante né, porque lá eles não ficaram 
somente naquela coisa: teoria, teoria, teoria. Botaram os alunos 
para correr, pra ver frequência, essas coisas.” (Transcrição da 
formação continuada – 08/07/13) 

 

Alguns professores se manifestaram em relação às experiências apresentadas no texto, 

como podemos perceber no diálogo a seguir: 

 
Daiane: É... Eu, bom faz tempo que eu li né, mas eu 
particularmente eu fiquei assim. É... Eu acho que ficou muito na 
mesmice esse tema do jeito que foi colocado. Eu pensei que 
viria uma coisa inovadora, diferente, uma coisa diferenciada 
para gente. E... Eu vejo... Eu já vi colegas trabalhando com o 
tema da saúde de uma forma mais aprofundada 
 
Júlio: Eu entendi. Esse texto é muito simplório. O trabalho que 
ele fez aqui é bem simples, mas eu acredito que nessa 
simplicidade, pelo que eu vi, foram alunos do ensino médio, 
terceiro ano, ele trabalhou a questão da caminhada curta. 
 
Professor não identificado: Mas eu não achei tão simplório 
assim não. Porque ele trabalha o filme chamado “dieta do 
palhaço” que eu vi aqui. Ele faz uma reflexão muito grande 
sobre a influência da televisão, da mídia sobre a alimentação 
deles; e o que isso faz com o corpo. Então o trabalho aqui 
proposto não é algo tão simplório. Ele requer o pensamento, 
cálculo de calorias. Envolve a interdisciplinaridade também o 
que não faz jus ao texto. 
 
Professor Júlio: O que eu entendi é que o trabalho foi feito com 
alunos que estavam graduando. Que conseguiram deter esse 
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mínimo de conhecimento. Não eram professores formados, 
então a profundidade que tem aí. E eu penso que para esse grupo 
que foi trabalhado dentro da sala de aula utilizando o espaço, 
esperando o momento oportuno para entrar, eu acho que eles 
conseguiram. Se conseguiram realizar isso que está aqui, como 
agente vê as realidades da escola hoje, fizeram um bom 
trabalho. Que muitos profissionais hoje para dar aula para eles, 
vamos colocar para EJA, para alunos de mais idade, olha, é 
difícil. Se eles conseguiram fazer isso aqui... 

 
A professora Daiane esperava uma experiência inovadora  que conferisse à saúde o 

caráter de conteúdo prático, já o professor Júlio, destacou que esse trabalho, mesmo 

simplório já pode ser considerado um avanço, tendo em vista a dificuldade de se 

trabalhar as questões da saúde na escola, principalmente com alunos de ensino médio.  

 

A professora Renata também relatou sua percepção a respeito do texto e a fala a seguir 

traz algumas inquietações quanto ao entendimento do conceito de saúde sustentado pela 

professora: 

E da mesma forma que ela (Daiane), eu sou meio apavorada. Eu 
também fiquei cutucando tudo meu. Só que eu tenho só um 
tanto assim de livro com relação a isso, porque eu trabalho na 
EJA. E eu trouxe três cadernos aqui.S ó que eu não estou 
conseguindo encontrar diretamente o assunto da saúde em 
específico porque o projeto que está aqui é o projeto 
identidade.ntão a partir da imagem agente vê como a sociedade 
te vê. A partir daí, qual o seu hábito alimentar? O que você faz 
enquanto atividade física? São projetos que estão aqui. E com 
relação ao que agente estava falando sobre trabalho e juventude. 
Então quais são as questões do trabalho. Então agente entrou em 
“APIS”. Aí em cima dos “APIS” a ginástica laboral que agora 
está na empresa. Então, o que além disso está sendo oferecido 
com relação à saúde? Se você não usar determinado 
equipamento como é que fica a sua saúde? Qual o risco que 
você está tendo? Então, o que está aqui é esse tipo de trabalho 
que eu tenho. (Transcrição de áudio da formação continuada – 
08/07/13) 

 
Essa fala aponta para o imaginário “hegemônico” que está arraigado no espaço escolar. 

Percebemos aqui a concepção de saúde em seu sentido restrito, pautado nos aspectos 

biológicos, físicos e nutricionais. Não nos cabe aqui desmerecê-los, entretanto, é 

necessário que ampliemos o enfoque, a fim de pensarmos em novas possibilidades de 

contribuição da educação física no processo de educação para a saúde, como podemos 

analisar na fala do pesquisador 2: 
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Se você me permite só uma partezinha. Aí que está a questão, 
vamos dizer assim, num primeiro momento você fala assim, não 
está diretamente relacionada à saúde. Mas aí que está, porque 
agente estava querendo discutir um pouco essa questão do 
conceito. Porque só aparentemente não tem haver. Porque se 
você pegar um conceito restrito de saúde, aí diz assim, não tem 
haver. Mas se você ampliar o conceito de saúde... (Transcrição 
de áudio da formação continuada – 08/07/13) 

 
O imaginário que se estabelece nas escolas ainda segue a lógica de que a educação 

física é promotora de saúde através da atividade física e é a responsável pelo trato da 

saúde na escola. É importante destacarmos que a educação física na escola se constituiu 

a partir dessas concepções, por isso, muitos professores ainda carregam esse imaginário 

em suas práticas pedagógicas. Essa discussão foi o ponto de partida para propormos 

uma ampliação do enfoque (FERREIRA, 2001) buscando extrapolar as possibilidades 

de contribuição da educação física no processo de educação para a saúde para além dos 

aspectos biológicos. 

 
[...]quando se fala em fazer alguma coisa, tematizar a saúde nas 
aulas de educação física, na maioria das vezes se trabalha nessa 
perspectiva( da fisiologia e nutrição) [...]Que eu acho ok. Mas 
agente queria ver se também existem outras possibilidades a 
partir de um entendimento, vamos dizer assim, mais alargado do 
que poderia ser a saúde. Porque o entendimento que predomina 
na educação física e saúde é um entendimento muito vinculado 
às questões da fisiologia, né?! Da biologia, da nutrição. E agente 
quer ver também a possibilidade de ampliar um pouco isso, né 
[...] (Pesquisador 1 – Transcrição de áudio da formação 
continuada – 08/07/13) 

 

Percebemos que a  ampliação do conceito de saúde e consequentemente da contribuição 

da educação física no processo de educação para a saúde trouxe alguns impasses para a 

sua prática pedagógica . A leitura de trabalhos como os de Devide (2003), Mezzaroba 

(2012), Kunz (2007), Lupton (2000), Kottmann e Küpper (1999), Assumpção e Nina 

(2010) e Mustafa (2006) indicam que essa ampliação do conceito de saúde provoca uma 

dificuldade na operacionalização deste, e apontam como fatores desse problema as 

seguintes questões: a) a tradição da educação física é vista, em muitos casos, como 

simbioticamente relacionada à saúde; b) o “esvaziamento” do conceito de saúde por 

parte dos professores e escolares; c) o mito da atividade física (enquanto natural 

promotora de saúde); d) a adoção do hábito de vida ativa, simplesmente, intermédio à 
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ação escolar e pela vontade pessoal do indivíduo; e) a reprodução das ideologias e 

discursos dominantes em relação às condutas corporais adequadas. Essas questões que 

permeiam a cultura escolar, também são enfatizadas pela não definição concreta do 

conceito de saúde. Nesse sentido caminhamos na esteira de Bauman (2002) ao 

classificar a saúde como um conceito ambivalente2, e isso aponta alguns desafios no 

trato da saúde na escola como podemos analisar no diálogo a seguir: 

Professora Daiane: Bom, eu continuo batendo na mesma tecla. 
Porque, de certa forma, tem haver com a saúde, mas não é de 
certa forma. Eu acho que a intenção da gente ao trabalhar o tema 
saúde dentro de determinados conteúdos e tal deveria ser essa. É 
minha intenção hoje nessa aula. Eu vou trabalhar, por exemplo, 
frequência cardíaca. Qual a metodologia eu vou utilizar vai ser o 
basquete. Eles vão perceber quando eles dão um pique 
entendeu? Talvez eu que esteja viajando ou fazendo outra coisa, 
mas a minha inquietação a esse tema é isso. 
 
Pesquisador 1 : A partir dos estudos que agente está fazendo 
através de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, agente tem 
se apropriado para essa relação da saúde do conceito dele de 
ambivalência ou ambiguidade. Ambivalência é o termo que ele 
utiliza, ou seja, aquela questão assim de que algo não pode ser 
classificado somente como aquilo. Algo que foge. Algo que é 
ambivalente. E algo que está ligado a essa ambivalência, a essa 
questão de ser ambivalente é a simultaneidade[...] 
 
Daiane: É o que?  
 
Pesquisador 1: Simultaneidade – as coisas que acontecem 
simultaneamente. Então, se essas coisas ocorrem 
simultaneamente então em uma aula de educação física eu posso 
estar trabalhando o basquete. Nessa mesma aula trabalhar as 
questões da circulação, frequência cardíaca, ao mesmo tempo 
também está relacionando questões que passam mais 
indiretamente as relações de saúde. Que são questões culturais, 
sociais etc. Então, a saúde de certa forma por se caracterizar 
nessa concepção de ambivalência é algo simultâneo que não dá 
pra gente classificar a princípio. Então, de certa forma conviver 
com essa ansiedade é algo que agente tem que aprender. 
 
Professora Daiane: Mas eu volto a falar na questão da intenção. 
Você tem que ir já preparado: hoje eu tenho essa intenção. Às 

                                                
2 Em seu livro “Modernidade e Ambivalência” Zygmunt Bauman classifica a ambivalência como a 
possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria, como uma desordem específica de 
linguagem, uma falha na função nomeadora que a linguagem deve desempenhar. Para Zygmund Bauman 
(2002, p. 11) “a ambivalência é um subproduto do trabalho de classificação e convida a um maior esforço 
classificatório.” 
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vezes, claro acontecem outras coisas [que] te levam para fugir 
desse objetivo. Mas se você tem esse tema transversal assim 
pairando na sua aula e tal você tem que saber que em algum 
momento eu gostaria de falar, dar um toque sobre circulação. 
Em algum momento eu gostaria, entendeu, está fazendo sentido 
o que eu estou falando? 
 

 
Pesquisador 2:  Eu também não tenho assim muito claro, mas 
estou pensando aqui nessa história. Se me perguntarem assim: a 
saúde é um conteúdo da educação física? Eu diria não. Não é um 
conteúdo da educação física. Ou seja, eu não vou um dia lá 
planejar um... Ó! Hoje o meu conteúdo da aula é saúde. Mas ele 
é um tipo, quer dizer, eu acho que a educação física deve 
contribuir para a educação para a saúde. Como é que ela 
contribui? Tratando dos seus temas específicos. Tratando de 
uma forma que tenha repercussões intencionais sobre a questão 
da saúde. Agora, eu posso, por exemplo, em determinado 
momento abrir um espaço pra dizer o seguinte: Ó! Hoje eu 
quero desenvolver uma unidade onde a minha preocupação 
central vai ser a educação para a saúde. A princípio eu posso. 
Então eu rearranjo, eu rearrumo, vamos dizer assim, aqueles 
conteúdos da educação física e trato eles explicitamente com 
esse objetivo. Se eu não fizer isso e isso pode se fazer, por 
exemplo, como um tema transversal pedindo a colaboração de 
outros na forma de um projeto – isso eu posso fazer. Se não. 
Não é que eu não vou ter o objetivo da educação para a saúde, 
mas ele vai ser mais um dos objetivos que eu tenho. Quer dizer, 
mais um tipo de aprendizagem que vai acontecer nas aulas de 
educação física. Por exemplo, tem um tipo de aprendizagem. 
Aprendizagem social, por exemplo. Que agente fala muito a 
sociabilidade. Eu não tenho nenhum conteúdo. Eu não posso 
dizer assim: hoje o meu conteúdo é a sociabilidade. Que nem na 
época que o pessoal trabalhava com a psicomotricidade. O meu 
conteúdo é a lateralidade. Lateralidade não pode ser conteúdo 
(riso). Quer dizer, a lateralidade que eu posso desenvolver é 
tratando determinado conteúdo. Então, a mesma coisa eu diria 
com a sociabilidade. Por exemplo, a sociabilidade, 
aprendizagem social acontece em todas as aulas de educação 
física. Mas talvez eu pudesse, se fosse o caso, se agente sentir a 
necessidade tematizar explicitamente isso a partir de 
determinados conteúdos, através de um projeto ou de elaborar 
uma unidade de ensino em que eu vou enfatizar isso. Então eu 
diria assim, tem a questão da educação para a saúde nas aulas de 
educação física. Ela um tipo de aprendizagem é um tipo de 
repercussão que vai estar presente em todas as aulas, mas eu 
posso se for o caso em determinado momento eleger essa 
preocupação como central e aí organizar uma unidade de ensino, 
um projeto explicitamente para tratar dessa questão. Assim que 
eu vejo um pouco essa questão. Por exemplo, eu vou trabalhar o 
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conteúdo atletismo etc. Tem uma série de aprendizagens que são 
mais diretamente relacionadas à questão da saúde ou menos. 
Mas eu diria assim, que a educação para a saúde é uma questão 
que atravessa, vamos dizer assim, todos os conteúdos da 
educação física, mas eu posso fazer um projeto especificamente 
sobre isso. Mas aí o conteúdo não vai ser saúde, o conteúdo vai 
ser, quer dizer, eu vou me valer de alguns conteúdos típicos da 
educação física para dar ênfase a essa questão da saúde. Agora, 
quando eu falo conteúdos da educação física aí tem que pensar 
nisso também que é outro conceito complicado. O que são 
conteúdos de ensino? Num primeiro momento parece assim, 
mas é um negócio meio[...][...]É um negócio meio... É uma 
coisa meio complicada resolver essa questão: o que é conteúdo e 
o que não é. (Transcrição de áudio da formação continuada – 
08-07-13) 

 
Entender a saúde como um tema da escola e não da educação física é o primeiro passo 

para pensarmos em sua contribuição no processo de educação para a saúde. A saúde não 

deve ser entendida como um conteúdo, e sim como um tema que perpassa os conteúdos 

das disciplinas escolares. No caso da educação física, a saúde não se apresenta como um 

conteúdo, mas como um tema que deve ser trabalhado a partir dos conteúdos específicos 

da educação física.  

Ou seja, não é que a saúde é um tema específico da educação 
física. É que ligado aos temas da educação física a questão da 
saúde pode ser tratada. Acho que essa é uma noção importante. 
Quer dizer, “hoje a aula é sobre saúde na aula de educação 
física”, a ideia não é um pouco essa. O tema da saúde, ele 
aparece quando você vai tratar conteúdos relacionados à 
educação física. (Pesquisador 2 – Transcrição de áudio da 
formação continuada – 08-07-13) 

 
A idéia da saúde como tema transversal traz algumas reflexões a respeito da 

importância da interdisciplinaridade no processo de educação para a saúde. Os 

professores relataram a dificuldade de realizarem trabalhos interdisciplinares em suas 

escolas: 

Pesquisador 2: Uma das possibilidades, uma das sugestões, 
inclusive, é de que os projetos tentassem, na medida do possível, 
extrapolar um pouco a própria disciplina da educação física né! 
Chamar a professora de ciências olha, ou chamar a professora de 
artes pra tentar articular alguma ação mais integrada na escola 
que pudesse de alguma forma integrar. Acho que isso seria 
assim, uma coisa interessante se acontecesse. 
 
Professora Viviane: É um pouquinho difícil, quando parte delas 
para nós nos unirmos a elas e né. 
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Pesquisador 2: Ajudá-las? 
 
Professora Viviane: Ajudá-las beleza! Agora quando parte da 
minha vontade... 
 
Pesquisador 2: Não tem essa abertura? 
 
Professora Viviane: Elas são tão presas ali naquele conteúdo 
delas. Não posso. (Transcrição de áudio da formação continuada 
– 08/07/13) 

 
Percebemos na fala da professora Viviane um aspecto relevante da cultura escolar, o 

atomismo das práticas (FARIA, 2012), de acordo com a professora Viviane na escola é 

“cada um no seu quadrado” (diário de campo- 12/08/13). Além do atomismo das 

relações pedagógicas e das relações de reconhecimento, também percebemos de acordo 

com Oliveira (2014) que um elemento que influencia o desenvolvimento do trabalho de 

temas transversais é o estranhamento dos alunos sobre o trabalho interdisciplinar no 

qual a educação física esteja participando. O seguinte relato da professora Viviane, na 

formação, torna explícita essa questão: 

 
Professora Viviane: É. Isso aí eu já fiz com os meninos. A gente 
fez um pique tal. Aí vamos sentir o pulso. Nem contar. Só sentir 
que acelerou. Por quê? Aí eu fui explicando. ‘Professora, você 
está dando aula de ciências por quê?’. Aí não, fui explicando. 
Não, a gente está falando do nosso corpo. Na Educação Física, a 
gente também trabalha com nosso corpo. A gente também 
precisa entender o nosso corpo em movimento. Aí tá né... 
(Transcrição de áudio da formação continuada – 03-07-13, 
grifos nossos). 
 

Esse estranhamento implica a pensar que a lógica estabelecida pela cultura escola é a 

que o tema da saúde é de responsabilidade da disciplina de ciência com seus conteúdos 

biológicos e de educação física com a prática de atividades físicas. Embora esse 

imaginário se contraponha às diretrizes do PSE e dos PCN´s que entendem a saúde 

como um tema da escola, podemos aproveitar essas ocasiões para problematizar com os 

alunos o caráter interdisciplinar do tema da saúde. Em uma de suas falas, o pesquisador 

2 salienta: 

[...] quer dizer, uma das coisas que mais se fala na escola é da 
interdisciplinaridade. Aí quando aparecem os exemplos o 
pessoal diz que está errado (risos). Não, isso aqui não é aula de 
ciência. Então eu acho que esse é um mote em que agente 
deveria aproveitar de alguma forma né?! De dizer assim, aqui 
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tem um pouco de ciência, tem uma serie de outros 
conhecimentos que vocês aprendem lá e que aplicam aqui e vice 
e versa! (ênfase na voz). Né, porque o tema da saúde já, vamos 
dizer assim, dentro da perspectiva que agente está pensando não 
é um tema da educação física, nem um tema da ciência. 

 
Esses tensionamentos a respeito da dificuldade de um trabalho interdisciplinar  e da 

ampliação dos conceitos de saúde fomentaram a discussão e a análise de algumas 

experiências interessantes vivenciadas pelos professores. A professora Viviane relatou 

sua experiência e trouxe algumas contribuições para o trato da saúde no plano pessoal, 

social  e ecológico . Analisemos o diálogo a seguir: 

 
Professora Viviane: É. Isso aí eu já fiz com os meninos. Agente 
fez um pique tal. Aí vamos sentir o pulso. Nem contar. Só sentir 
que acelerou. Por quê? Aí eu fui explicando.  
 
Pesquisador 2: Esse projeto, acho que é... [dá entender que isso 
seria uma boa opção para trabalhar com o tema da saúde no 
primeiro segmento]. 
 
Professora Viviane: Vamos estimular os pais. O que os pais de 
vocês fazem no final de semana? E aí, vocês caminham com os 
pais? Andam de bicicleta? Vocês tem uma orla maravilhosa para 
andar de bicicleta... 
 
Pesquisador 2: Isso que é interessante... 
 
Professora Viviane: Ah professora! Eu chamei minha mãe. O 
meu pai está indo agora todo final de semana. Acho que foi a 
única experiência segura que eu tive até agora... (Transcrição de 
áudio da formação continuada – 08/07/13) 

 
A experiência da professora Viviane aponta uma ampliação de enfoque no trato da  

saúde, essa experiência sai do plano estritamente biológico e confere à saúde outros 

aspectos importantes. Percebemos que o diálogo que ela estabeleceu com seus alunos 

traz algumas problematizações a respeito de aspectos sociais, ecológicos e pessoais 

acompanhando a idéia de Kottmann & Kupper (1999), assim como salienta o 

pesquisador 1:  

Até porque esse outro texto, os autores vão falar o seguinte: pelo 
menos duas coisas básicas agente deveria deixar para os alunos. 
Que a primeira é ter experiências positivas, né?! Vivências 
significativas no campo do movimento, do jogo e do esporte, 
como eles colocam ali. E a outra é que os alunos pudessem 
construir habilidades né?! Isso eles falariam que... A partir disso, 
eles conseguiriam uma adesão nesse campo. Que eles pudessem 
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se aderir, querer levar para sua vida cotidiana essas coisas né, de 
estar... Meio essas coisas que vocês estão relatando né?! De 
problematizar a ponto de eles repensarem e até de eles irem lá 
na cantina e falar: “que coisa é essa aqui nessa cantina?” (vozes 
concordando). Porque assim, isso é uma situação extra aula de 
educação física que é interessante de notar[...] (Transcrição de 
áudio da formação continuada – 08/07/13) 

 
 Outras experiências apontadas foram em relação à violência e a promoção da cultura da 

paz na escola. Os professores relataram que a violência na escola é algo recorrente e por 

isso, em diversas ocasiões eles problematizam essas questões com os alunos. A 

professora Viviane relata um pouco de sua experiência com este tema: 

 
Eu não entendo se é meio uma viajada que agente dá? Mas os 
meninos no futebol eles brigam muito, eles se agridem muito. 
Então eu às vezes, eu paro tudo e falo para pensar. Primeiro 
vocês fazem questão de burlar as regras que vocês conhecem. 
Eu não trabalho na íntegra todas as regras, mas o básico para 
eles não se matarem. E você, um colega te agride o outro quer 
ser mais agressivo, quer descontar aquela raiva que você está... 
Pra isso existe a regra, pra gente resolver no diálogo. E aí tracei 
um paralelo: o cara está lá jogando futebol pelo time dele. Ele 
está ganhando uma fortuna, está ganhando milhões. Depois que 
ele sai daquele jogo ali ele tem fisioterapeuta, ele tem um 
massagista, ele tem um médico, ele tem toda uma equipe a 
disposição dele. Porque ele vale muito dinheiro. E vocês estão 
se matando aqui por causa de quê? O que é que vocês vão 
ganhar depois dessa aula? Então, até isso, até esse tipo de 
discussão eu acredito que dá para relacionar a questão da ética. 
(Transcrição da formação continuada – 08/07/13) 

 
A promoção da cultura da paz é um subcomponente do PSE, e percebemos através deste 

relato, que os professores entendem que a educação física pode contribuir através da sua 

especificidade para tal objetivo. Para os professores, o respeito às regras e a 

problematização da violência também perpassam a educação para a saúde. De acordo 

com Kottmann & Küpper (1999) essas questões atuam no plano pessoal dos objetivos 

da educação para a saúde. A fala abaixo do pesquisador 1 caminha na esteira desse 

pensamento e ainda destaca a possibilidade da ampliação de algumas questões 

relacionados ao plano pessoal: 

Um pouquinho desse outro texto aqui (texto de Kottmann & 
Kupper) comenta isso, quando eles falam a questão do 
desenvolvimento do objetivo no plano social. De aqui você 
desenvolver esse respeito pelo outro e respeitar a integridade 
física do outro né. Incluir aqueles “menos habilidosos” assim, 
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né, nas atividades. Tomar cuidado para que você não machuque 
um outro colega durante uma aula. Acho que até indo além, 
pensando as questões do bullying. (Transcrição de áudio da 
formação continuada – 08/07/13) 

 
 
O espaço de formação continuada se deu como um espaço de troca de experiência e 

contrução coletiva. O momento de troca de experiências foi fundamental para  a 

ampliação de possibilidades do trabalho da educação física no processo de educação 

para a saúde. Essas reflexões destacadas aqui foram fundamentais para a construção dos 

projetos que veremos a seguir. 

 
5.3 PROJETOS CONSTRUÍDOS PELOS PROFESSORES 

 
A seguir iremos apresentar os projetos construídos por alguns professores participantes 

da formação continuada. Apresentaremos quatro projetos elaborados pelos professores  

e discutiremos sobre como o tema da saúde se encontra presente neles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora Renata tem uma característica peculiar, ela realiza seu trabalho com uma 

turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos), e especialmente na escola em que ela 

trabalha, as aulas acontecem de maneira diferenciada. As aulas são ministradas em uma 

pequena sala de uma igreja do bairro forte São João, a igreja não possui quadra e nem 

outro espaço propício para a realização de aulas práticas de educação física. A 

professora relatou que ela foi desafiada por sua pedagoga a desenvolver uma ação 

específica a partir da formação continuada para ser implementada no bairro. No bairro 

onde a escola está inserida, a realidade dos alunos e a característica da comunidade 

trazem alguns desafios para o desenvolvimento de práticas em educação física. A 

comunidade se localiza em um morro, e nesse morro os carros e ônibus não têm acesso, 

Projeto: “Atividades de lazer e a promoção da saúde” (ANEXO 1). 
 
Professora: Renata  
 
Turmas: 2º e 3º anos do ensino fundamental (7-8 anos). 
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logo, a única forma de subir até a comunidade é através de uma enorme escadaria. 

Segundo Renata, os alunos sobem e descem a escadaria várias vezes durante o dia e por 

isso não se sentem entusiasmados a participarem de aulas práticas de educação física.   

 

Devido à essa realidade na qual a professora Renata está inserida, o trabalho com a 

educação física acontece prioritariamente na esfera conceitual,  ela trabalha com aulas 

expositivas e pesquisas, abordando questões sobre ginástica laboral, alimentação e lazer. 

Nesse contexto, a professora pensou em construir um projeto que contribuísse para a 

educação para a saúde, levando em consideração as características dos alunos e da 

comunidade na qual ela realiza seu trabalho. Através dos relatos trazidos por Renata, 

percebemos que uma alternativa interessante seria trabalhar a partir da reflexão sobre o 

lazer e o cuidado de si. Sugeriu-se então que o projeto fosse elaborado a partir das 

experiências dos alunos de subirem e descerem a escadaria, desse modo, a professora 

trabalharia com a dimensão subjetiva deles. A intenção foi a que os alunos percebessem 

como eles cuidam de si através das práticas corporais. É importante ressaltar que as 

aulas nos segmentos do EJA acontecem de maneira interdisciplinar, sempre com dois 

professores dentro de sala, e esses professores se articulam e desenvolvem um trabalho 

em conjunto. Nessa perspectiva, Renata em parceria com o professor da disciplina de 

língua portuguesa desenvolveu este projeto. 

 

Percebemos que no presente projeto, o foco era que os alunos se percebessem 

corporalmente, e nessa tentativa algumas questões foram o ponto de partida para as 

discussões: como se sentiam subindo e descendo as escadarias do morro? O que 

poderiam fazer nos momentos de lazer? Como achavam que o esforço físico para subir a 

escadaria poderia trazer benefícios ou malefícios à saúde?  O projeto foi inteiramente 

construído com os alunos, como podemos perceber no relato a seguir: 
Foi feito juntamente com eles. Foi lançado a eles o propósito de 
[responder] como é seu dia? O que você realiza? Você tem momentos 
de lazer? O que você entende como lazer? O que acarreta subir aquele 
morro todos os dias? Quantas vezes eles subiam? Quais as 
necessidades que o corpo ao final do dia tem? Então, em cima disso aí 
que o projeto foi se desenvolvendo – através de questionamentos e 
possibilidades. Foi levado músicas sobre o tema abordado, vídeos. 
Agente teve no caso, a minha dupla era um professor de português. 
Então agente trabalhava juntamente com a escrita e reescrita desse 
cotidiano. Agente foi modificando esse cotidiano e propondo 
atividades que pudessem promover a saúde mesmo naquele pequeno 
espaço ali. (Entrevista com a professora Renata)  
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O projeto ocorreu de maneira interdisciplinar, com a participação do professor de 

português, e essa tentativa foi bem sucedida. Percebemos que os PCN´s assim como o 

PSE propõe esse tipo de trabalho interdisiciplinar com o tema da saúde pois, ao 

classificarem a saúde como um tema transversal, entendemos que ela de torna um tema 

da escola, com isso, ela pode e deve ser tematizada pelas diversas disciplinas do 

currículo escolar,  cada uma dando sua contribuição à educação para a saúde através da 

sua especificidade. De acordo com essa perspectiva, esse projeto foi construído e 

desenvolvido de maneira interdisciplinar e através dos relatos da professora Renata, 

percebemos que tanto a educação física quanto a disciplina de língua portuguesa deram 

sua contribuição à educação para a saúde através de suas especificidades. Analisemos o 

relato a fala a seguir:  

 
Agente fez dinâmicas no qual um aluno lia o cotidiano do colega e via 
a realidade, apesar de eles não viverem na mesma comunidade, como 
a realidade de cada um é diferente, o que o corpo de cada um sentia 
através da leitura escrita do cotidiano do outro. Foi bem grandiosa 
essa parte, porque a partir daí eles puderam ver a facilidade ou a 
dificuldade da outra pessoa se expressar mesmo além da linguagem 
falada, de uma forma escrita. E eles também puderam também alterar 
e auxiliar os colegas nesse crescimento também. (Entrevista com a 
professora Renata) 

 

 

De acordo com Renata o professor de português participou ativamente do projeto e se 

engajou para que os objetivos fossem alcançados: 

 
Ele entrou (no trabalho). No final agente chegou na parte mais prática 
onde: o que seu corpo precisa no final do dia? Ah, um alongamento. 
Ah professora, agente tem que fazer mais dança, agente tem que sair 
mais, agente tem que fazer mais alguma coisa. Então a partir daí 
agente propôs no início ou no final das aulas fazer como se fosse uma 
ginástica laboral, um relaxamento ou um alongamento. E ele era o 
primeiro a lembrar, na verdade. “Galera, ó quando chegar em casa...”. 
Ele dava uns toques também, ele participava, ele ainda fazia umas 
intervenções do cotidiano dele também. (Entrevista com a professora 
Renata) 

 

A tentativa do trabalho interdisicplinar no caso da professora Renata foi satisfatória, 

entretanto, vale ressaltar que a modalidade EJA propõe esse tipo de articulação entre os 

professores, na escola regular encontramos dificuldades para a realização desse tipo de 
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trabalho, principalmente quando se trata do tema do saúde devido ao fato da cultura 

escolar caracterizar o tema da saúde como um conteúdo das disciplinas de ciências e 

educação física. 

 

No projeto da professora Renata, podemos analisar que os alunos foram estimulados a 

refletirem sobre os apectos sociais, pessoais e ecológicos nos quais estavam inseridos. 

Percebemos que esse projeto contribui para uma ampliação do conceito de saúde por 

parte dos alunos, embora ele contemple aspectos biológicos (que são importantes) ele 

também caminha na esteira de Kottmann & Küpper estabelecendo objetivos nos planos 

pessoais (relação do cuidado de si, como os alunos se veem corporalmente, como eles se 

sentem fisicamente, como se relacionam com a saúde, o que acreditam que é saúde), 

ecológicos (os alunos refletem sobre sua relação com o meio no qual estão inseridos, 

como condição importante para a realização de movimento, jogos, esportes, etc.) e 

social ( como se relacionam socialmente com a comunidade, como se relacionam com o 

esforço físico de subir e descer a escadaria, como percebem a falta dos espaços físicos 

para a prática de esportes, de jogos, etc). Os objetivos do projeto trazem uma ampliação 

do conceito de saúde por parte da professora Renata. Nos relatos anteriores, podemos 

notar que a professora já trabalhava com o tema da saúde, porém, no campo 

estritamente biológico. Não queremos aqui negar o caráter biológico da saúde e nem 

culpabilizar os professores por estabelecerem esse tipo de trabalho, o objetivo é que 

ampliemos o enfoque da saúde para além dessa esfera, e no projeto da professora 

Renata podemos perceber essa ampliação, pois a concepção de saúde da professora 

Renata antes e depois da formação sofreu algumas mudanças satisfatórias, analisemos o 

relato a seguir: 

 
A forma de olhar ficou mais específica. Porém, dentro da EJA, como 
eu tinha dito, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais da 
 área de ciências – onde agente sabe que eles elencam essa parte da 
saúde. Então alguns projetos já tinham sido trabalhados como: 
alimentação saudável, sobre qualidade de vida, sobre o que agente 
deve fazer no período de calor – como a importância da hidratação –, 
a importância da atividade física, como o organismo se comporta com 
relação à estrutura mesmo de composição corporal e atividade física. 
E após o curso eu vi que é preciso muito mais que isso. Não é 
simplesmente mostrar como uma parte fisiológica, mas como isso 
tudo vai trazer transformações para o estudante, para o indivíduo o 
qual agente está trabalhando todo dia. (Entrevista com a professora 
Renata) 
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O projeto também auxiliou na ampliação do conceito de saúde por parte dos alunos, 

Renata relata que ela percebeu alguns avanços e mudanças no pensamento dos 

estudantes com relação ao cuidado de si: 
É até engraçado falar nisso porque no início eles falavam, relatavam 
como é o cotidiano. E no final eles já estavam: semana que vem eu 
vou caminhar; semana que vem eu vou fazer. Hoje eu não sei te 
responder se realmente eles entraram, mas ficou bem claro que além 
do trabalho é necessário ter um tempo para eles (para eles cuidarem 
deles), de eles terem um momento de até mesmo contemplar a 
natureza, contemplar a família, contemplar os amigos, saírem e terem 
esse momento mais específico para eles. Não só cuidar de 
alimentação, de fazer exercício, de se hidratar bem, mas ter um 
convívio social agradável. (Entrevista com a professora Renata) 

 

Esse projeto aponta para uma possibilidade interessante de trabalho interdisciplinar com 

o tema da saúde. Aqui, percebemos que o tema da saúde perpassou os conteúdos de 

língua portuguesa e educação física, cada uma abordou o tema a partir da sua 

especificidade, elaborando objetivos nos planos sociais, ecológicos e pessoais, 

contribuindo assim para o processo de educação para a saúde. 

 

 

 

 

 

Os professores Vini e Keila trabalham na mesma escola, no mesmo horário, porém com 

segmentos diferentes. O professor Vini trabalha com o ensino fundamental II e a 

professora Keila com o ensino fundamental I. Por estarem próximos, os professores 

decidiram realizar um projeto em comum que contemplassem os dois segmentos. 

Os professores optaram por trabalhar questões a respeito do cuidado de si e do outro e 

as relações estabelecidas no ambiente escolar. A proposta era de tornar a escola um 

espaço saudável para as relações interpessoais, um espaço no qual os alunos se 

percebessem e pudessem  perceber o outro. A ideia para a construção desse projeto 

surgiu a partir da observação dos professores a respeito do troneio interclasses que 

acontece uma vez por ano na escola, para eles,  esse torneio é estritamente competitivo e 

fomenta a rivalidade entre os alunos. Os professores perceberam que durante a 

organização dos times para o interclasses só os melhores eram escolhidos, os piores 

Projeto: “Os jogos em jogo: a iniciativa da EMEF SOL59 por uma relação mais 
saudável” (ANEXO 2). 
 
Professora: Keila. Turmas: 1ª a 4ª séries do ensino fundamental (7-10 anos). 
Professor: Vini. Turmas: 5ª a 8ª séries do ensino fundamental (11-14 anos). 
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ficavam de fora do time, e assim, não participavam da competição. De acordo com os 

professores: 

As equipes são formadas a partir das turmas, ou seja, cada turma 
define seu próprio time para jogar contra outra turma. Esse tipo 
de estrutura nos leva a algumas indagações, por exemplo, será 
que todas as pessoas que têm interesse em participar, 
participam? Ou apenas os mais habilidosos, por terem essa 
característica, tomam a frente e montam a equipe a partir de seus 
pares (habilidosos)? Por que não podemos pensar em formar 
mais de um grupo por turma, mesclando os mais habilidosos e 
os menos habilidosos? Se a ideia central é a integração entre os 
sujeitos da escola, como pensar em uma integração na qual os 
mais habilidosos jogam e os menos habilidosos torcem? Que 
lógica perversa é essa que assombra a escola? Por que deixar 
que se tenha em uma provável final de interclasse uma turma da 
oitava série contra uma turma da quinta série? Por que o 
professor de EF deve fazer tudo sozinho? Por que os estudantes 
devem apenas se envolver com o jogo, ou melhor, com o dia do 
jogo? Se pensamos em uma escola que discursa sobre 
possibilitar ao estudante o acesso à uma educação pautada na 
criticidade e na autonomia, então o interclasse pode ser uma 
oportunidade interessante para de fato efetivarmos a crítica e a 
autonomia, além de tornar o ambiente mais saudável. (Projeto 
dos professores Vini e Keila) 

 

A partir dessa constatação, os professores pensaram em realizar um interclasse 

diferenciado que promovesse momentos em que todos os alunos pudessem ter sucesso 

nas práticas corporais e pudessem participar das atividades construídas na escola. A 

intenção era criar um espaço de encontro, e não de rivalidade entre os alunos de todas as 

séries. 

Para a construção desse novo interclasse, os professores marcaram reuniões com os 

representantes das turmas para juntos elaborarem as regras e as atividades que seriam 

contempladas no evento. A intenção era de formar times mistos com os alunos de todas 

as turmas, entretanto, essa ideia encontrou resistências como podemos perceber no 

relato a seguir: 

Aluno perguntando para uma pessoa da escola:“Cadê o 
professor de Educação Física”? 
 
Aluno: “Professor? Queremos falar com você. Esse ano não vai 
ter interclasse”? 
Professor:“Depende, se for pra ter do jeito que estão 
acostumados acho difícil ter, talvez possamos pensar em outras 
possibilidades”. 
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Aluno:“Professor, deixa de ser doido, interclasse é interclasse, 
turma contra turma, sempre foi assim. Os times já estão 
prontos”. 
 
Aluno conversa com a pedagoga: “Pedagoga, o professor de 
Educação Física disse que não vai ter interclasse esse ano, como 
vai ficar?” 
 
Pedagoga:“Professor, os alunos vieram me dizer que você não 
fará interclasse esse ano, qual é a sua proposta”? (Projeto dos 
Professores Vini e Kátia) 
 

A proposta dos professores foi a de que os grupos fossem formados por pessoas de 

diferentes turmas e séries, em um mesmo grupo teriam estudantes da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

séries, podendo ser masculino, feminino e/ou misto. Num primeiro momento foram 

realizadas reuniões com os representantes de cada turma, e de acordo com os 

professores: 

O que surgiu foi o discurso de que não conhecem os estudantes 
de outras turmas e que já estão acostumados a jogarem juntos 
pela turma. Percebemos uma enorme resistência por parte dos 
estudantes em realizar equipes por pessoas de diferentes turmas, 
ao mesmo tempo em que também percebemos que esses 
mesmos estudantes ainda não compreenderam o sentido da 
proposta. (Relatos do projeto dos professores Vini e Keila) 

 
 
A partir das conversas com os representantes, ficou decidido que a 5ª e 6ª série jogariam 

entre si e as 7ª e 8ª jogariam entre si. As modalidades apresentadas foram o futsal 

(masculino e feminino), o vôlei (misto) e a queimada (misto e envolvendo estudantes de 

5ª a 8ª série). Nessa proposta, os estudantes deveriam se inscrever nas modalidades que 

mais lhes interessavam, e a partir do número de candidatos os times foram divididos e 

organizados. As regras dos jogos também foram construídas coletivamente com os 

alunos, algumas regras foram oficiais e outras foram criadas pelos próprios alunos, 

como jogar somente descalço. 

Os alunos do primeiro segmento do ensino fundamental (1ª a 4ª série) também 

organizaram um interclasse diferenciado. A ideia central foi construir com eles uma 

espécie de festival de brincadeiras e jogos que visassem a cooperação muito mais do 

que ganhar e perder.  A proposta de jogos apresentadas para esse segmento foi a 

seguinte: queimada, corrida no saco, corrida com ovo na colher, dança da laranja, dança 

da cadeira, pintura de rosto e apresentações de talentos, futebol de travinha, estourar 

balões, jogos de argolas, derrubando latas, caça tesouros e festival de pipas. O projeto 
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ainda contou com uma grande festa de encerramento dos jogos onde todos os alunos da 

escola puderam se socializar e interagir entre si. A festa ainda foi marcada pela entrega 

das medalhas a todos os participantes dos jogos.  

De acordo com os professores, o projeto encontrou algumas dificuldades, mas em suma, 

foi uma proposta bem aceita pela escola. Os professores destacaram que esse ano foi a 

primeira vez que todos os alunos da escola participaram dos jogos e da festa em 

conjunto.  Analisemos a fala a seguir: 

  
Alguns alunos gostaram de tudo, ficaram satisfeitos dizendo que 
foi a melhor semana da criança que tiveram e pediram que o ano 
que vem seja igual ou ainda melhor. Uns justificaram a ausência 
por problemas pessoais, outros acharam o festival de pipa um 
pouco difícil, pois o dia estava meio nublado, daí algumas pipas 
não subiram o que realmente dificultou. Gostaram muito da 
festa de encerramento que aconteceu juntamente com 5ª a 8ª 
série, foi o único ano que participaram todas as turmas nos 
mesmos dias, uma experiência nova, bem aceita, com 
organização e responsabilidade de todos envolvidos, professores 
e os próprios alunos de séries finais que tiveram total 
consciência e respeito, aceitando o momento como uma forma 
saudável de encontro. Alcançamos assim nossos objetivos gerais 
do projeto, proporcionando à comunidade escolar a 
sociabilização através do lazer, da coletividade com 
responsabilidade do “cuidar” não somente de si, mas também do 
outro. (Relatos do projeto dos professores Vini e Keila) 

 
 
Os professores ainda destacaram que até as atitudes de resistência por parte dos alunos 

contribuíram para  potencializar as relações entre as turmas: 

 

Após o apito final dos jogos a tensão começa a desaparecer do 
nosso corpo, pois começamos a respirar mais aliviados pelo fato 
de os jogos terem dado certo (pelo menos para nós). Durante 
toda a semana esperávamos um boicote por parte dos alunos, 
uma vez que os embates durante a organização foram ferrenhos. 
Tivemos alguns boicotes isolados, de pouquíssimos alunos que 
se recusaram a jogar alegando que seu time estava mais fraco do 
que o outro. Essa postura nos auxiliou, pois se tínhamos em 
mente trabalhar a relação com o outro de modo a potencializar a 
vida do sujeito, podemos dizer que a ausência daqueles que 
boicotaram favoreceu nesse aspecto, de modo que as equipes 
pegavam pessoas emprestadas de outras equipes. Essa ação 
enfatizou a importância no jogar com o outro muito mais do que 
no rivalizar um time contra o outro. (Relatos do projeto dos 
professores Vini e Keila) 
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Outro aspecto relevante apontado pelos professores foi em relação à participação dos 

agentes escolares na realização do festival. Os professores destacaram que de fato não 

ocorreu a interdisciplinaridade e apontaram algumas justificativas para isso: 

 
Há também um outro ponto que nos chamou a atenção e que 
agora, após o apito final, podemos refletir sobre ele, qual seja, o 
envolvimento da escola. Acreditamos que fomos limitados nesse 
ponto, pois não conseguimos nos reunir com todos os 
professores para discutir detalhadamente o plano de trabalho e 
explicar a concepção que estávamos adotando, bem como a 
aposta de educação estávamos fazendo. Isso gerou um não 
envolvimento por parte dos professores, ou melhor, não gerou 
um engajamento que almejávamos e por isso, pensamos que 
para uma próxima ação, nós tenhamos que garantir um 
espaçotempo na escola para discutirmos planos de ação que 
envolvam toda a escola. (Relatos do projeto dos professores 
Vini e Keila) 

 
Apesar da não participação da escola como um todo na construção do festival, os 

professores destacaram que o momento de maior emoção foi o da grande 

confraternização. Nesse momento toda a escola esteve presente, os alunos e professores 

de todas as séries interagiram entre si e isso possibilitou a construção de relações mais 

saudáveis entre os agentes escolares.  

Esse projeto foi marcado pelos relatos emocionantes dos professores e apesar de não 

podermos acompanhar de perto a operacionalização do festival, percebemos que ele 

contribuiu para a construção de novas relações na escola. A cultura escolar tão marcada 

pelo atomismo das práticas (FARIA, 2012), pôde vivenciar uma nova forma de 

interação entre os sujeitos, todos juntos, vivenciando boas experiências com as práticas 

corporais diferenciadas e compartilhando da festa regada a música e dança. Para os 

professores:  

O momento em que toda a escola esteve presente e que para nós 
foi um momento em que a saúde se destacou, a saber, a festa de 
confraternização. Realizamos uma festa comandada pelo 
professor DJ que animou os estudantes e professores do início 
ao fim da festa. Ver e dançar com os estudantes e professores 
nos fez perceber que uma outra escola é possível, que se 
relacionar com o outro de uma maneira saudável é possível, que 
abraçar, sorrir, brincar e dançar com o outro torna a vida mais 
potente. Era perceptível os momentos de alegria nos corpos dos 
que estavam no baile e ver estudantes de 1ª a 8ª série 
compartilhando o mesmo espaço e dançando juntos nos permite 
dizer que esse é/foi um espaçotempo de produção de saúde e, 
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não falamos aqui da saúde apenas pelo viés fisiológico ou 
biológico, mas saúde no sentido lato, das relações humanas, das 
relações que potencializam a vida dos sujeitos.Fazer parte da 
formação sobre o PSE e trabalhar com saúde na escola (em 
especial nos jogos) nos fez perceber que há muita luta pela 
frente, há muito embate para enfrentarmos, mas se acreditamos 
naquilo que fazemos, então vale a pena lutar por relações mais 
saudáveis, que tenham como preocupação o cuidado de si e o 
cuidado com o outro. (Relatos do projeto dos professores Vini e 
Keila) 

 
 
Em relação ao tema da saúde, podemos analisar que a escola, apesar de se 

responsabilizar por ensinar os conteúdos biológicos a respeito da saúde, não tem 

construído relações sociais saudáveis entre seus agentes. Na educação física, 

percebemos que essas relações conflituosas impedem que todos os alunos tenham 

experiências positivas no campo do movimento. No caso do interclasses, a cultura 

escolar preconiza a competição, onde os mais habilidosos são valorizados enquanto os 

menos habilidosos são excluídos. Esse tipo de ação não contribui para o processo de  

educação para a saúde, pois na esteira de Kottmann & Küpper (1999) a educação física 

contribui para esse processo na medida em que trabalhar seus conteúdos (jogos, 

brincadeiras, esportes, lutas, ginástica, etc) nos planos pessoal, ecológico e social e não 

se pautar apenas no ensino de aspectos biológicos em relação à saúde. No presente 

projeto, o plano social ganhou relevância na tentativa dos alunos e professores 

estabelecerem relações saudáveis entre si 

Esse pensamento aponta para alguns avanços em relação ao conceito de saúde, pois a 

educação para a saúde passa a abarcar não somente as questões biológicas e físicas, mas 

também as dimensões sócias, ecológicas e pessoais dos indivíduos. Percebemos através 

dos relatos a seguir como o enfoque dos professores em relação à saúde foi ampliado: 

Professora Keila: Antes do curso agente tinha mais aquela visão 
de saúde que todos lá no inicio do curso expressamos: é saúde 
trabalhar frequência cardíaca, respiração, essas coisas assim. E 
depois do curso da formação, e através até do trabalho que nos 
desenvolvemos, já tivemos uma visão mais ampliada. E ainda 
fomos desenvolvendo um trabalho ali em uma outra concepção 
que foi a de socialização que deu o nome do nosso projeto aqui 
“Os jogos em jogo: a iniciativa da EMEF Rita de Cassia por 
uma relação mais saudável”. A saúde pela relação mesmo das 
pessoas, das crianças.  
 
Professor Vini: Essa ideia da saúde é uma... É aquilo assim... 
Que a saúde não é só a ausência de doença. Então, aquilo que eu 
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tinha... A ideia que eu tinha de saúde não mudou muito em 
relação ao curso. Acho que agente conseguiu discutir no curso 
justamente a ideia de saúde que eu tinha. Que é essa coisa de: 
não é só ser ausência de doença, mas de discutir a saúde a partir 
de um conceito mais ampliado. Quer dizer, o sujeito tem que ter 
outras condições para ter saúde. A saúde não está presa aos 
aspectos fisiológicos. Então foi uma coisa que a gente discutiu 
muito no curso e eu acho que só aprofundou ainda mais assim. 
Mas é isso, pensar essa relação da educação física com a saúde 
por um outro viés, acho que não cabe só o aspecto fisiológico – 
ele não é o mais importante. Mas tem outras coisas aí que 
precisam dar conta disso: o cuidado de si, como agente 
potencializa a vida do sujeito. Acho que isso também tem muito 
haver com saúde. 

 

Esse projeto é uma possibilidade de contribuição da educação física na educação para a 

saúde. A proposta de potencializar as relações com o outro, de promover a cultura da 

paz e de construir relações mais saudáveis é uma das intenções do PSE. Nesse projeto 

percebemos a saúde não como um tema específico da aula de educação física, para os 

alunos ela não se apresentou como o tema principal do projeto, mas ela esteve presente 

de uma forma transversal através dos conteúdos da educação física.  Destacamos que 

novamente a saúde como um tema da escola deve ser trabalhada pelos diversos 

conteúdos da cultura escolar e nesse projeto, apresentamos uma tentativa desse trabalho 

através da participação da educação física.  

 

 

 

 

Viviane trabalha com o primeiro segmento do ensino fundamental e seu projeto foi 

desenvolvido com uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano. 

De acordo com a professora a escola estava passando por um período complicado em 

relação ao recreio. Muitas crianças ficavam machucadas, muitos acidentes aconteciam e 

isso causava uma série de procupações à escola. A professora percebeu que os alunos 

precisavam brincar mas não sabiam se organizar nos espaços de lazer. Vivane relata 

que: 

Mesmo que a gente em aula consiga fazer isso bem, quando eles 
estão sozinhos eles não conseguem levar para aquele espaço em 
que eles estão os conhecimentos que eles adquirem nas aulas 
com a gente. Então quis colocar eles como protagonistas 
daquilo, para que eles percebessem que não precisa de ter um 

Projeto: “Atividades de lazer e a promoção da saúde” (ANEXO 3). 
 
Professora: Viviane.  
 
Turmas: 2º e 3º anos do ensino fundamental (7-8 anos). 
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professor controlando. Que toda atividade, toda brincadeira tem 
funcionar, tem regras. Então, se eles fossem responsáveis por 
elaborar ou recriar um pouco daquilo, botar o jeitinho deles 
naquelas brincadeiras, naquelas atividades que eles já conhecem 
eles poderiam levar isso para um outro espaço colocando-se 
como responsáveis por isso. (Entrevista com a professora 
Viviane) 

 
 
 
A intenção de Viviane era que eles se percebessem no espaço de lazer e conseguissem 

se organizar entre eles para construir práticas interessantes e para que todos tivessem 

experiências positivas nelas. Viviane propôs a realização de pesquisas e levantamentos e 

a construção de gráficos sobre as práticas corporais dos alunos, especialmente aquelas 

ligadas ao lazer. Isso traria um diagnóstico sobre as práticas corporais/brincadeiras e os 

espaços onde as crianças brincavam. A partir desse diagnóstico a professora construiu 

juntamente com os alunos, vivências e possibilidades para que eles pudessem levar para 

além das aulas de educação física contribuindo assim para a ampliação do repertório da 

cultura corporal de movimento dos alunos. A proposta inicial era que as crianças 

usufruíssem dessas práticas na hora do recreio. 

  

Percebemos que o projeto da professora Viviane foi fortemente influenciado pelas 

concepções estudadas no texto “Gesundheitserziehung” (educação para a saúde) de 

Kottmann & Küpper. Viviane privilegiou uma abordagem no plano social da saúde, 

entretanto, os objetivos ainda contemplam aspectos no plano pessoal (dos alunos 

perceberem seus corpos na realização das atividades e de compreenderem a importância 

das práticas corporais para a saúde) e no plano ecológico ( dos alunos perceberem os 

espaços disponíveis para a realização das práticas corporais, como esses espaços 

favorecem a brincadeira, o jogo, o esporte e como os espaços apresentam ou não 

condições para a realização dessas práticas.) 

 

Esse projeto evidencia o recreio como um espaço de lazer que pode potencializar as 

relações entre os sujeitos. Utilizar o espaço do recreio para a realização de jogos e 

brincadeiras que envolvam todos os alunos nos parece uma interessante alternativa de 

proporcionar experiências positivas no campo do movimento. Podemos entender essa 

iniciativa como possibilidade para construção de relações saudáveis entre os alunos e 

para a prática de jogos e brincadeiras que acarretarão em momentos de lazer, felicidade 



54 
 

e satisfação, considerados componentes importantes na busca pelo bem-estar de cada 

indivíduo.  

 

Nesse projeto, analisamos que novamente a saúde se apresenta como um tema 

transversal, pois, a professora Viviane não discutiu especificamente o tema da saúde 

com os alunos, pelo fato da baixa faixa etária das turmas, entretanto, o objetivo 

principal da professora era ver uma mudança de comportamento deles em relação ao 

recreio e em  relação ao cuidado com o outro para que eles estabelecessem relações 

saudáveis entre si e compreendessem que as práticas corporais são para todas as 

pessoas. Percebemos aqui que embora o tema da saúde não estivesse explícito aos 

alunos, a operacionalização desse projeto contribuiu para o processo de educação para a 

saúde e trouxe mudanças nas práticas dos alunos no recreio. De acordo com Viviane: 

 
 
Eu não foquei muito a questão do termo saúde porque eu queria causar 
neles uma certa mudança de comportamento que trouxesse para eles a 
saúde para mim não era muito importante fazê-los tomar 
conhecimento de alguns conceitos a princípio até queria mas depois eu 
falei não eu acho que não é por aí mas a forma como eles passaram a 
se comportar que eles passaram a produzir dentro do projeto aí já me 
deu pista de que fez diferença começaram a se organizar a ter mais 
cuidado uns com os outros a perceber que eles queriam brincar e 
cumprir aquilo que eles haviam combinado e não apenas saírem se 
machucando se atropelando por aí. (Entrevista com a professora 
Viviane) 

 
A realização desse projeto, também trouxe mudanças na concepção de Viviane a 

respeito da saúde e do papel da educação física na educação para a saúde: 
 
Bom, antes eu sempre associei saúde realmente a essas questões 
voltadas para alimentação, para a prática de atividade física. Mas essa 
área, como agente teve a oportunidade de ver em leituras de textos, é 
mais a área médica de conhecimento técnico-científico dessa questão 
do corpo que tem que se alimentar que tem que se exercitar em busca 
da saúde. Então eu tinha essa visão, porém depois quando agente  
começou a estudar eu até falei: poxa, Valter trabalhando com essa 
questão de saúde; eu estou curiosa pra ver como que vai ser isso. E aí 
realmente foi aquilo que eu esperava. Tinha que ter algo voltado para 
além daquela concepção que eu tinha e que muita literatura abrange. 
Então, assim, ampliou essa questão. Agente vê que trabalhar com a 
saúde na escola não precisa necessariamente ter que informar e 
conscientizar os alunos de que eles tem que se alimentar bem, de que 
eles tem que praticar atividade física. Não, vai muito além disso. 
Então, ser saudável é estar bem, mas estar bem não é somente praticar 
atividade física e se alimentar. É estar bem com o mundo, estar bem 
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informado, estar bem nas relações com o outro. Eu acho que ampliou 
dessa forma. Tem algo a mais que eu não me lembro de falar agora, 
mas é mais ou menos nessa linha aí. (Entrevista com a professora 
Viviane)  

 
 

Percebemos nesse projeto a saúde como um tema transversal, trabalhada a partir dos 

conteúdos da educação física. Essa proposta de trabalho é uma possibilidade 

interessante para turmas iniciais do primeiro segmento do ensino fundamental, e pode 

contribuir como uma ferramenta para a educação física em sua participação no processo 

de educação para a saúde. 

 

 

 

 

O presente projeto surgiu da sensibilidade da professora Daiane em relação a três alunos 

com deficiência na turma do  5º ano da escola em que trabalha. Uma aluna é cadeirante 

e portadora do vírus HIV, outro é esquizofrênico e é rejeitado pela classe e a última tem 

dificuldade de locomoação mas é bem aceita pela turma. A proposta da professora 

Daiane era de potencializar a saúde nas relações interpessoais e trabalhar o respeito à 

diferença. O  projeto foi construído com o objetivo de que os alunos experimentassem 

um pouco da realidade das pessoas com deficiência através de jogos cooperativos e 

outras atividades. Podemos entender o objetivo do projeto através do relato a seguir: 

 
Tais fatos me fizeram questionar sobre as inter-relações sociais 
das ações de movimento e seus possíveis significados para os 
participantes. Como conseguir incluir tais alunos nas atividades 
do cotidiano escolar, de forma que o movimento e o 
deslocamento gerem experiências que levem a reflexão sobre a 
forma de se relacionar com os outros e assuma uma função 
orientadora para ações, tanto nas aulas de educação física como 
nos demais momentos dentro da escola? Por isso, o tema “AS 
RELAÇÕES SOCIAIS” foi escolhido para ser desenvolvido 
com o 5º ano B. (Projeto professora Daiane) 

 
 
O projeto da professora Daiane foi organizado em etapas distintas: a primeira etapa foi o 

trabalho com o filme “Os intocáveis” que relata a história de um tetraplégico aristocrata 

e seu ajudante negro e  tematiza o respeito às diferenças. A segunda etapa consistiu na 

listagem de atividades do cotidiano escolar a fim de que eles reflitissem sobre o espaço 

Projeto: “Saúde nas relações sociais” (ANEXO 4). 
 

Professora: Daiane. Turma: 5º ano do ensino fundamental (10 anos). 
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físico disponível às práticas corporais. A terceira etapa foi a realização da vivência 

coletiva onde os alunos foram divididos em grupo e durante toda a aula de Educação 

Física eles deveriam simular pessoas com algum tipo de deficiência, os alunos 

simularam surdos, mudos, cadeirantes, cegos e mudos. A quarta etapa foi destinada ao 

preenchimento de um questionário que continha perguntas a respeito das vivências (ver 

anexo 4). A quinta etapa consistiu na discussão do questionário e na montagem de um 

painel com as respostas dos alunos. A sexta e ulterior etapa foi a vivência de jogos 

cooperativos e esportes paralímpicos. 

 

Percebemos que o projeto da professora Daiane está centrado nas relações  

interpessoais. A questão central desse projeto é como os alunos com deficiência podem 

ser incluídos na escola, nas práticas corporais e nas aulas de educação física. Ao 

analisarmos os objetivos do projeto, percebemos que ele sofreu grande influência das 

concepções de Kottman e Küpper. A professora Daiane optou por trabalhar as questões 

relacionadas ao respeito, ao cuidado com o outro e o respeito às diferenças nas práticas 

corporais, com o objetivo de construir relações mais saudáveis no contexto escolar. A 

intenção de criar possibilidades de boas experiências no campo do movimento para os 

alunos com deficiência também é uma iniciativa do projeto da professora Daiane. 

Analisamos que no projeto da professora Daiane a saúde também aparece como um 

tema transversal, com seu foco central no plano social mas considerando também os 

planos pessoais (que relações os alunos estabeleceram com seus corpos através das 

vivências, como se sentiram na simulação das deficiências e como se perceberam no 

desenvolvimento dos jogos dos esportes) e ecológico (como eles perceberam os espaços 

disponíveis à realização de práticas corporais; como os espaços são acessíveis ou não à 

essas práticas; como as pessoas com deficiência podem utilizar esses espaços).  

 

Percebemos que a professora Daiane já estruturava seu trabalho dessa forma, entretanto 

ela ainda tinha dúvidas se a saúde poderia ser trabalhada como um tema transversal a 

partir dessa perspectiva ou se ela deveria se reduzir estritamente aos parâmetros 

biológicos e se cristalizar como um conteúdo específico de ensino nas aulas de 

educação física. No relato a seguir, analisamos como a professora passou a perceber o 

trabalho com o tema da saúde após o curso de formação: 
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Saúde na escola ampliou muito a minha visão, mas já era uma 
coisa que intuitivamente eu fazia, a questão da convivência, a 
saúde nas relações sociais, isso a gente já faz de uma certa 
maneira... A pessoa que se preocupa com que todos os alunos 
participem, que não fica aquela coisa de treinamento que só os 
melhores jogam, ele já faz essa questão de promoção da saúde 
de uma forma natural. Mas aí ampliou o meu olhar em relação a 
isso. Hoje eu tenho clareza do que eu faço, porque o curso me 
atentou pra isso. (Entrevista com a professora Daiane) 

 
É importante destacarmos que esse projeto subsidiou a proposta subseqüente de uma 

gincana na escola da professora Daiane. A discussão do tema da saúde e do PSE 

proporcionou uma aproximação da professora com a unidade básica de saúde. 

Analisemos o relato a seguir: 

 

Eu estive na UBS durante o curso pra buscar informação, aí me 
chamou atenção uns cartazes da gincana da dengue, gincana do 
lixo, aí perguntei como estava funcionando isso. Eles me 
disseram que era uma gincana entre dois bairros e envolveria 
duas escolas: Vercenílio e em Santa Marta seria o Marieta. Fui 
conversar com a enfermeira e ela me deu uma copia do projeto, 
aí falei: nossa, a nossa gincana tem tudo a ver com o que vocês 
vão fazer, vamos fazer uma gincana temática e o tema será lixo, 
e o lixo é causador de muitas doenças, inclusive a dengue, e uma 
das provas da gincana era recolher o lixo do entorno da escola. 
Aí ela falou: O dia D da dengue vai ser dia 23, a nossa gincana 
ia terminar dia 22, então recolhemos o lixo no último dia, 
deixamos na escola,para no outro dia levar e ir pesar. Aí fizemos 
essa parceria, a UBS em outros momentos ajudou, emprestou a 
cadeira pra vivência dos portadores de necessidades especiais, 
etc. A gincana aqui com o tema lixo, os alunos foram divididos 
por cores, todas as turmas foram divididas em quatro equipes, na 
equipe vermelha tinham alunos de quinto ao nono ano, na 
equipe amarela... Inicialmente eles não gostaram dessa divisão, 
aí fiz uma reunião com eles pra explicar porquê, explicar a 
gincana, dividir os grupos e explicar porquê. Meu argumento pra 
eles foi que quando eles fossem fazer as provas, “soletrando”, 
que era específico de português, o “quest” que era uma prova 
específica de história e geografia, então era importante que os 
alunos já tivessem tido experiência com aquele assunto. Em 
história, foram os alunos do sexto ano, a equipe amarela mandou 
um aluno do sexto ano, a equipe azul mandou um aluno do sexto 
ano, e aí eles começaram a aceitar. A gincana aconteceu uma 
semana inteira, os meninos apesar de questionarem gostaram de 
participar, os professores apoiaram as ações no sentido de 
colaborar entregando as provas antes. Não deu problema em 
relação a isso. (Entrevista com a professora Daiane) 
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Percebemos nesse relato que apesar da iniciativa de uma maior aproximação entre a 

escola e a unidade básica de saúde ter sido da professora Daiane, a escola conseguiu 

realizar uma articulação importante entre as duas esferas do PSE. Podemos analisar que 

essa proposta da gincana sobre o lixo também é uma possibilidade de trabalho no 

processo de educação para a saúde, assim como salienta Oliveira (2014, p. 152):  

 
Na esteira de autores como Kottmann & Küpper (1999), a 
educação para a saúde foi trabalhada na dimensão ecológica, a 
partir da temática do lixo (foco eminente da dengue). Os alunos 
foram conscientizados da importância de terem espaços mais 
saudáveis e livres de focos da dengue. Vale ressaltar que, 
conforme relata a  professora Daiane, essa ação não teve um 
caráter eminente de combate a doenças em voga ou epidemias. 
 

Em suma, os projetos elaborados e desenvolvidos pelos professores tiverem como cerne 

a dimensão social da educação para a saúde. É  necessário destacarmos que a dimensão 

biológica da saúde não foi negada, mas, percebemos através da construção dos projetos 

que a lógica que essa dimensão que antes era preconizada pelos professores ganhou 

novas dimensões, ou seja,  parece que houve uma ressignificação do conceito de saúde, 

por parte dos professores na medida em que compreenderam que era necessário ampliar 

o enfoque para cuidar das relações entre os estudantes (OLIVEIRA, 2014). 

 

Apesar do foco nas relações sociais, percebemos que os objetivos também 

contemplaram as dimensões ecológicas e pessoais da educação para a saúde a fim de 

que os alunos percebessem as relações de seus corpos com as práticas corporais e com o 

meio ambiente destinado à realização dessas práticas. Outro aspecto interessante 

observado em todos os projetos foi a preocupação dos professores em oportunizar à 

todos os alunos a possibilidade do movimentar-se, rompendo com o ideal do rendimento 

físico  onde só os melhores participam das aulas. 

 

Os professores objetivaram ampliar o acervo da cultura corporal de movimento dos 

alunos a fim de que eles tenham boas experiências nas práticas corporais, assim como 

salientam Kottman e Küpper (1999), nesse sentido, acreditamos que os projetos 

desenvolvidos pelos professores são propostas interessantes para a contribuição da 

educação física no processo de educação para a saúde. 

 
6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Organizaremos as considerações finais a partir de três tópicos de discussão: 1) O PSE e 

sua relação com a escola/professores; 2) Operacionalização do conceito de educação 

para a saúde : a saúde como um tema da escola; 3) Os projetos desenvolvidos pelos 

professores. 

 

Em relação ao PSE, percebemos que em sua proposta ele se apresenta como uma 

tentativa ousada de promoção de saúde dentro da escola. O PSE propõe avanços que se 

pautam numa perspectiva ampliada de saúde, entretanto, apesar de ser ousado em sua 

proposta, analisamos que o PSE têm sido mais um programa jogado para “dentro da 

escola”. De acordo com os relatos dos professores e das visistas às institiuições de 

ensino pudemos perceber que ainda falta muita informação aos profissionais (de saúde e 

educação) sobre o que é o programa e quais as suas intenções dentro da escola. Os 

agentes escolares ainda estão à parte de sua função no PSE, e as ações de saúde dentro 

da escola continuam sendo de responsabilidade da secretaria de saúde que realiza visitas 

periódicas às instituições para realizarem coletas de dados e desenvolverem campanhas 

relacionadas à prevenção de doenças em voga. 

 

O PSE aponta características positivas ao destacar a saúde como um tema transversal da 

escola, entretanto, dentro das instituições, percebemos que o imaginário arraigado é de 

que a saúde é de responsabilidade exclusiva das disciplinas de ciências e educação 

física. Os reflexos desse imaginário são encontrados na falta de projetos de educação 

física relacionados à educação para a saúde nos planos de ação das escolas em que 

realizamos o mapeamento. As afirmativas para a não elaboração desses projeto é que a 

educação física por si só já é produtora de saúde a partir das práticas corporais. 

 

Em relação ao conceito de educação para a saúde, concluimos que a proposta de 

Kottmann & Küpper (1999) nos aponta alguns caminhos e possibilidades para a 

contribuição da educação física no processo de educação para a saúde. Entendemos que 

a saúde é uma tema da escola, e assim a educação física tem sua contribuição a ser dada. 

De acordo com os alemães, a contribuição da educação física estaria em proporcionar 

aos alunos experiências significativas no campo do movimento, para isso, faz-se 

necessário pensar em objetivos nos planos pessoal, social e ecológico. Nesse sentindo, a 
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educação física pode potencializar a vida dos alunos afim de que eles construam 

competências em relação à sua saúde.  

 

A proposta de Kottmann & Küpper ancorou para a elaboração dos projetos 

desenvolvidos pelos professores participantes do curso de formação. Nesses projetos 

podemos visualisar uma ampliação de enfoque, na medida em que os professores 

ampliaram seus olhares, ressignificando o caráter estritamente biológico no qual 

estavam acostumados a trabalhar e atribuindo outros significados ao conceito de saúde. 

Percebemos que em suma os projetos tinham como cerne os objetivos nos planos socias, 

mas também abarcarm objetivos nos planos pessoais e ecológigos. Concluimos que 

apesar da escola trabalhar as questões biológicas a respeito da saúde, ela não tem se 

preocupado em trabalhar a construção de relaçoes saudáveis dentro do espaço escolar. 

Os professores não negaram a dimensão biológica da saúde mas optaram por ampliar o 

enfoque, tendo em vista que os aspectos biológicos já eram abordados por eles com 

frequência em suas aulas. 

 

Por fim, acreditamos que a educação para a saúde é de responsabilidade da escola, 

assim, cada disciplina através de sua especificidade tem sua contribuição a ser dada. A 

educação para a saúde também se dá através da articulação das escolas com a secretaria 

de saúde, assim como propõe o PSE e através dessa investigação, entendemos que essa 

relação precisa ser potencializada através de informações, cursos de capacitação e 

diálogos estruturados entre as esferas do Programa Saúde na Escola.  

 

A educação física como participante desse processo pode contribuir a partir de sua 

especificidade, e assim, com a construção dos projetos objetivamos ampliar as 

possibilidades de contribuição da educação física no processo de educação para a saúde. 

Com essas experiência, almejamos contribuir para ampliação da discussão a respeito do 

tema da saúde nas práticas pedagógicas em educação física escolar. 
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ANEXO 1 - PROJETO “A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

SAÚDE DO ESTUDANTE DO FORTE SÃO JOÃO” 
 

EMEF EJA “Professor Admardo Serafim de Oliveira” 

Envolvidos:  

Turma do Segundo Segmento Noturno do Forte São João 

Educadores: Rubia Soares Cola, Luiz Lovate Junior, Heloisa Ivone da Silva de 

Carvalho, Renata Matos Martins Batista, Rogerio Almeida Martins, Carlos Fabian de 

Carvalho. 

Introdução 

As turmas da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira funcionam nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, de segunda a quinta-feira. Nas sextas-feiras ocorrem a formação 

dos professores Os horários de funcionamento são acordados com os estudantes e com 

as instituições parceiras da Escola. A duração das aulas diárias pode variar de acordo 

com a disponibilidade dos estudantes e do espaço em que as turmas funcionam.  

Embora a sede da Escola fique situada no bairro Jardim da Penha, as salas de aula 

funcionam em vários bairros da cidade. Temos turma na Secretaria de Obras, na 

Secretaria Municipal de Serviços, na Universidade Federal do Espírito Santo, na Escola 

de Governo de Vitória, nos Centros de Convivência da Terceira Idade, nos Centros de 

Referência de Assistência Social, em Associações de Catadores de Material Reciclado, 

no Centro de Referência de Assistência Social a População em Situação de Rua, 

Movimentos Comunitários e Movimentos Comunitários em Igrejas. 

Quanto as turmas da comunidade do Forte São João, estas funcionam no horário 

noturno, em salas da Igreja Batista da Comunidade, próximo ao CMEI Robson Mansur. 

São duas turmas, uma de 1º segmento (anos iniciais) e outra de 2º segmento (anos 

finais) com presença majoritária de mulheres adultas em ambos os seguimentos. A 

turma que iremos trabalhar será a do 2º segmento, que tem aproximadamente 15 

educandos. Conforme proposta da Escola, as aulas ocorrem em duplas, de forma que 

este projeto será realizado nas aulas de Educação Física e Língua Portuguesa. 

A rotatividade entre os estudantes durante a semana tem sido um dos desafios 

encontrados entre os educadores. E a relação que os estudantes estabelecem com a 

atividade física é outro desafio na condução dos trabalhos. 

Nesse contexto, vimos que a Educação Física Escolar tem um importante papel na vida 

desses estudantes uma vez que sua área de trabalho é fundamentada nas concepções de 
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corpo e movimento. Assim, a Educação Física, principalmente a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, assume uma nova condição: a de trabalhar numa perspectiva de 

cultura corporal, ampliando a contribuição da Educação Física para o exercício da 

cidadania. A possibilidade de vivenciar atividades físicas voltadas para a cultura 

corporal fazem relação com a saúde e desenvolvem hábitos para o bem estar físico, 

mental e social. 

De acordo com Melhem, 2009: 

“A Educação Física, pelos seus valores, deve ser compreendida 

como um dos direitos fundamentais de todas as pessoas, sendo 

mencionada a primeira vez na Inglaterra 91893) por Jonh 

Locke e na França, por J. Ballexserd (1762), se tornando um 

processo de Educação, seja por vias formais ou não formais 

que: interage com as influências culturais e naturais; utiliza 

atividades físicas na forma de exercícios ginásticos, jogos, 

esporte... e outras opções de lazer ativo, com propósitos 

educativos; objetiva aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades motoras de crianças, jovens, adultos e idosos; 

promove uma educação efetiva para a saúde e ocupação 

saudável do tempo livre de lazer e que reconhece que práticas 

corporais relacionadas ao desenvolvimento de valores, podem 

levar à.participação de caminhos sociais responsáveis de 

cidadania, constituindo-se num meio efetivo para a conquista 

de um estilo de vida ativo dos seres humanos.” (MELHEM, 

2009, pg.21 e 22) 

Mediante essas questões podemos dialogar com Pina,  

Conhecer relações existentes entre o exercício físico e saúde, a 

fim de adquirir uma consciência crítica sobre o tema e assumir 

um compromisso efetivo com a superação dos problemas sócio-

políticos atuais que determinam a obtenção da saúde. (Pina, 

2008) 

 

Objetivos 

 Conhecer relações existentes entre exercício físico e saúde, a fim de adquirir 

uma consciência crítica sobre o tema e assumir um compromisso efetivo com a 
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superação dos problemas sociopolíticos atuais que determinam a obtenção de 

saúde. 

 Compreender a relação entre atividade mental, atividade física e saúde, 

estabelecendo diálogo entre a disciplina Educação Física e Língua Portuguesa. 

 Problematizar o conceito de saúde para a comunidade do Forte São João. 

 Identificar a saúde enquanto elemento na produção das relações com o meio 

físico, econômico e sociocultural. 

 

Justificativa 

No contato com a população do Forte São João foi possível constatar a ausência de 

políticas públicas que garantam condições de acesso a saúde, segurança, educação, entre 

outras. No trabalho efetivado em sala, escutando relatos, percebemos a falta de espaços 

para a prática de atividades físicas nas narrativas como: “fazer atividade física é dançar 

um pagode na laje no fim de semana”, “é ir a praia quando sobra tempo”, “é mexer o 

corpo”, “é ir a igreja”, “é subir e descer o morro”, “é jogar bola no campinho ali do 

terreno e depois tomar cerveja”. 

Mediante os relatos, refletimos sobre a importância da saúde para essa população. Dessa 

forma esse projeto visa conscientizar a população sobre a importância das práticas de 

atividades físicas para a promoção da saúde. 

 

Conteúdos 

1. Atividade física / saúde: conceitos, benefícios, riscos, indicações, 

contraindicações. 

2. Efeitos da atividade física sobre o organismo: 

 Questões sobre a falta e excesso de atividade física. 

 Práticas corporais de alongamento, aquecimento e relaxamento. 

 Postura corporal. 

 

Metodologias 

Percorreremos os seguintes caminhos metodológicos: 

a) Motivação: momento em que será problematizado situações que constantemente 

afetam a vida cotidiana e a saúde dos educandos, procurando ampliar 

questionamentos, produzir dúvidas e o desejo de buscar respostas; 

b) Diagnose: levantamento dos saberes dos estudantes quanto aos significados e 
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aplicabilidades da educação física, suas práticas e interferências na saúde. 

c) Pesquisas: de maneira dialogada, priorizaremos as reflexões sobre a saúde 

desses estudantes do Forte São João, que será foco da pesquisa. Promoveremos 

plenárias junto a eles para a escolha dos temas a serem abordados, a partir da 

temática Saúde. 

d) Socialização do trabalho realizado no decorrer do projeto: apresentar os 

dados coletados para os demais estudantes da escola; construir um folder para 

entregar aos moradores do Forte São João, promovendo a reflexão sobre o 

direito a saúde. 

 

Observação: Utilizaremos videos, filmes, curtas, músicas, textos, revistas, jornais, 

poesias, poemas; buscando variar as metodologias dialogando com os conteúdos 

citados. 
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ANEXO 2 – “OS JOGOS EM JOGO: A INICIATIVA DA EMEF RCO POR UMA 

RELAÇÃO MAIS SAUDÁVEL” 

Katia Barcellos3 

Vinícius Penha4 

Para começar o jogo: duas demandas e um trabalho 

Aluno perguntando para uma pessoa da escola: 

“Cadê o professor de Educação Física”? 

“Professor? Queremos falar com você. Esse ano não vai ter interclasse”? 

Professor: “Depende, se for pra ter do jeito que estão acostumados acho difícil ter, 

talvez possamos pensar em outras possibilidades”. 

Aluno: “Professor, deixa de ser doido, interclasse é interclasse, turma contra turma, 

sempre foi assim. Os times já estão prontos”. 

Aluno conversa com a pedagoga: “Pedagoga, o professor de Educação Física disse que 

não vai ter interclasse esse ano, como vai ficar?” 

Pedagoga: “Professor, os alunos vieram me dizer que você não fará interclasse esse ano, 

qual é a sua proposta”? 

Pausa para contextualizarmos a situação. 

Concomitante a esse processo é criado um curso de formação sobre o Programa Saúde 

na Escola (PSE) em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Vitória e a 

                                                
3 Professora das séries iniciais do ensino fundamental. 

4 Professor das séries finais do ensino fundamental. 
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Universidade Federal do Espírito Santo, na qual temos que elaborar um plano de 

trabalho que tenha a saúde como tema central. Surge então a ideia de juntarmos os jogos 

com a saúde, de modo que toda a escola fosse envolvida, mas para isso era preciso 

compreender os jogos e a saúde que queríamos. 

O jogo que queremos jogar 

Pensar e trabalhar a saúde na escola não é privilégio da Educação Física (EF), pois 

sendo a saúde um tema transversal contemplado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), todos os componentes curriculares deveriam se preocupar com ela, sobretudo 

por sermos “invadidos” o tempo todo por uma avalanche de propagandas sobre como 

ser saudável. Mesmo que a EF não seja obrigada a trabalhar sozinha com esse tema, ela 

se sente na responsabilidade de trata-la pedagogicamente, uma vez que ela é 

diretamente associada à saúde, sobretudo pelo viés da atividade física. 

Mas, trabalhar saúde na escola implica em saber o que estamos entendendo por saúde, 

quais são nossas perspectivas em relação à saúde para então demarcarmos o que 

queremos trabalhar e de que maneira pretendemos trabalhar. 

Destarte, não acreditamos que a saúde seja apenas falta de doença, ela engloba outros 

aspectos que vão para além da fisiologia ou do biológico, tem a ver com a moradia, com 

o trabalho, com a educação, com as relações sociais, enfim, com a maneira como 

lidamos com nossa própria vida e com a vida do outro. Desse modo, ao sistematizarmos 

um plano de trabalho cujo o pano de fundo seja a saúde, não enfatizaremos alguns 

aspectos que poderiam ou que normalmente são os principais a serem trabalhados, 

como, frequência cardíaca, pressão arterial, índice de massa corporal etc. Isso não quer 

dizer que não consideramos esses aspectos importantes, ao contrário, sabemos que são 

relevantes e que todos devemos conhece-los, porém o que queremos, é abordar outros 

aspectos que também estão ligados à saúde. 

Um desses aspectos é a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, ou seja, 

a maneira como nos colocamos na relação com o outro. Assim, nossa preocupação é 

fazer com que a escola seja um local saudável no que diz respeito ao relacionamento 

entre os sujeitos, que sejamos marcados por relações amigáveis, afetuosas e que a 

coletividade, a solidariedade e a colaboração sejam hábitos de um modo saudável de 

viver. 

Em outras palavras, optamos neste trabalho em desenvolver uma concepção mais 

ampliada de saúde, tal como sugerem Hottmann; Küpper (1999) (tradução de Bracht): 
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A exposta concepção ampla (ganzheitlich) de saúde exige um esforço de 

precisão e objetivos em diferentes níveis ou instâncias; tais objetivos 

podem/devem ser alocados no plano pessoal-individual, num plano social 

e num plano ecológico. Eles são orientados nas relações de movimento e 

sensibilidade (Befindlichkeit) vivenciados individualmente, nas 

condições e repercussões da prática esportiva coletiva no bem estar de 

todos, assim como, na mútua influência entre a prática esportiva e a 

natureza. 

Desse modo, apostamos em uma EF que apresenta um plano de trabalho para a escola 

que tem como eixo central os jogos escolares, ou o que comumente é conhecido nas 

escolas como interclasse, no qual as turmas montam suas equipes e disputam contra as 

outras (Ex.: 7ª A x 8ª B). Pois bem, aqui vale alguns esclarecimentos sobre esse modelo 

de jogo. 

Em tese, a escola trabalha o interclasse como sendo um momento de integração entre os 

alunos, professores, equipes técnica e pedagógica por meio de jogos, geralmente de 

futebol e de vôlei. As equipes são formadas a partir das turmas, ou seja, cada turma 

define seu próprio time para jogar contra outra turma. Esse tipo de estrutura nos leva a 

algumas indagações, por exemplo, será que todas as pessoas que têm interesse em 

participar, participam? Ou apenas os mais habilidosos, por terem essa característica, 

tomam a frente e montam a equipe a partir de seus pares (habilidosos)? Por que não 

podemos pensar em formar mais de um grupo por turma, mesclando os mais habilidosos 

e os menos habilidosos? Se a ideia central é a integração entre os sujeitos da escola, 

como pensar em uma integração na qual os mais habilidosos jogam e os menos 

habilidosos torcem? Que lógica perversa é essa que assombra a escola? Por que deixar 

que se tenha em uma provável final de interclasse uma turma da oitava série contra uma 

turma da quinta série? Por que o professor de EF deve fazer tudo sozinho? Por que os 

estudantes devem apenas se envolver com o jogo, ou melhor, com o dia do jogo? Se 

pensamos em uma escola que discursa sobre possibilitar ao estudante o acesso à uma 

educação pautada na criticidade e na autonomia, então o interclasse pode ser uma 

oportunidade interessante para de fato efetivarmos a crítica e a autonomia, além de 

tornar o ambiente mais saudável. 

Com isso, deixamos de pensar em turmas que se preparam para jogar contra outras 

turmas, pensando em ganhar a qualquer preço, sem se importar com o outro e passamos 

a nos preocupar com um tipo de jogo que tem como principal objetivo o encontro com o 
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outro, de se colocar na relação com o outro em uma perspectiva que vise potencializar a 

vida do sujeito. Desse modo, propomos que os grupos sejam formados por pessoas de 

diferentes turmas e séries, ou seja, em um mesmo grupo teremos estudantes de 5ª, 6ª, 7ª 

e 8ª séries, podendo ser masculino, feminino e/ou misto. Assim, a ideia do encontro 

como potência de vida e como possibilidade de se criar um ambiente mais saudável 

pode começar a dar certo. 

Em um primeiro momento, realizamos uma reunião com os representantes das turmas 

para saber o que pensam dessa nova perspectiva e também para saber se há alguma 

outra proposta. O que surgiu foi o discurso de que não conhecem os estudantes de 

outras turmas5 e que já estão acostumados a jogarem juntos pela turma. Percebemos 

uma enorme resistência por parte dos estudantes em realizar equipes por pessoas de 

diferentes turmas, ao mesmo tempo em que também percebemos que esses mesmos 

estudantes ainda não compreenderam o sentido da proposta. 

Doravante trazemos aqui algumas propostas encaminhadas pelos estudantes, quais 

sejam, as 5ª e 6ª jogarem entre si e as 7ª e 8ª jogarem entre si. As modalidades 

apresentadas são futsal (masculino e feminino), vôlei (misto) e queimada (misto e 

envolvendo estudantes de 5ª a 8ª série). Vale dizer que após algumas reuniões 

decidimos (professores e estudantes) adotar a proposta supracitada. 

Nossa proposta de criação de grupos se dará da seguinte maneira: listaremos os 

estudantes que se interessarem em participar das modalidades e a partir daí montaremos 

os grupos, de modo que teremos grupos formados entre 5ª e 6ª séries e grupos entre 7ª e 

8ª séries, de modo que a quantidade dos grupos dependerá da quantidade de pessoas 

inscritas. 

Em relação às regras dos jogos, foram construídas coletivamente com os representantes 

de turma. Vale dizer que algumas regras são consideradas oficiais e outras criadas pelos 

próprios alunos, como, jogar somente descalço. 

Os jogos serão realizados na semana da criança e teremos como encerramento uma festa 

para os alunos de 1ª a 8ª série, na qual serão entregues medalhas para todos os 

participantes de 5ª a 8ª série e de 1ª a 4ª série serão entregues brindes. 

Há também os jogos com as séries iniciais (1ª a 4ª série), em que a ideia central é a 

realização de jogos que visem a cooperação entre os sujeitos, muito mais do que ganhar 

                                                
5 Ressaltamos que a maioria dos estudantes moram no mesmo bairro e há uma enorme relação 
de parentesco entre eles, o que nos leva a acreditar que essa justificativa não se sustenta. 
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ou perder. Esse tipo de ideia nos leva a pensar em um interclasse que se caracterize pelo 

formato de festival com jogos e brincadeiras que veem desaparecendo do cotidiano das 

crianças. 

Caso tenhamos que formar equipes, que elas sejam formadas no momento em que o 

jogo acontecer, garantindo a participação de todos que desejam participar, pois 

acreditamos que assim começamos a fazer com que esses novos estudantes tenham uma 

outra ideia de jogos, de grupos e de se relacionar com o outro. 

Fim de partida, o que sobrou dos jogos? 

O caso do festival de 1ª a 4ª série 

A proposta do festival inicialmente quando apresentada para os alunos e corpo docente 

foi bem aceito e obtivemos como resposta uma participação organizada, harmoniosa e 

tranquila por parte dos envolvidos, encontramos algumas dificuldades que ocorrem 

normalmente durante a organização de algo que muda o cotidiano escolar, mas nada 

impossível de conquistarmos coletivamente um bom resultado.   

Solicitei aos alunos uma avaliação geral do festival: as brincadeiras, festival de pipas, 

brindes, festa de encerramento. O 1º e 2º anos relataram verbalmente os pontos 

positivos e negativos da semana da criança e, o 3º e 4º anos e as 4ª séries entregaram por 

escrito. 

Alguns alunos gostaram de tudo, ficaram satisfeitos dizendo que foi a melhor semana da 

criança que tiveram e pediram que o ano que vem seja igual ou ainda melhor. Uns 

justificaram a ausência por problemas pessoais, outros acharam o festival de pipa um 

pouco difícil, pois o dia estava meio nublado, daí algumas pipas não subiram o que 

realmente dificultou. Gostaram muito da festa de encerramento que aconteceu 

juntamente com 5ª a 8ª série, foi o único ano que participaram todas as turmas nos 

mesmos dias, uma experiência nova, bem aceita, com organização e responsabilidade de 

todos envolvidos, professores e os próprios alunos de séries finais que tiveram total 

consciência e respeito, aceitando o momento como uma forma saudável de encontro.  

Alcançamos assim nossos objetivos gerais do projeto, proporcionando à comunidade 

escolar a sociabilização através do lazer, da coletividade com responsabilidade do 

“cuidar” não somente de si, mas também do outro. 

O caso das séries finais (5ª a 8ª série) 

Após o apito final dos jogos a tensão começa a desaparecer do nosso corpo, pois 

começamos a respirar mais aliviados pelo fato de os jogos terem dado certo (pelo menos 

para nós). Durante toda a semana esperávamos um boicote por parte dos alunos, uma 
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vez que os embates durante a organização foram ferrenhos. Tivemos alguns boicotes 

isolados, de pouquíssimos alunos que se recusaram a jogar alegando que seu time estava 

mais fraco do que o outro. Essa postura nos auxiliou, pois se tínhamos em mente 

trabalhar a relação com o outro de modo a potencializar a vida do sujeito, podemos 

dizer que a ausência daqueles que boicotaram favoreceu nesse aspecto, de modo que as 

equipes pegavam pessoas emprestadas de outras equipes. Essa ação enfatizou a 

importância no jogar com o outro muito mais do que no rivalizar um time contra o 

outro. 

Há também um outro ponto que nos chamou a atenção e que agora, após o apito final, 

podemos refletir sobre ele, qual seja, o envolvimento da escola. Acreditamos que fomos 

limitados nesse ponto, pois não conseguimos nos reunir com todos os professores para 

discutir detalhadamente o plano de trabalho e explicar a concepção que estávamos 

adotando, bem como a aposta de educação estávamos fazendo. Isso gerou um não 

envolvimento por parte dos professores, ou melhor, não gerou um engajamento que 

almejávamos e por isso, pensamos que para uma próxima ação, nós tenhamos que 

garantir um espaçotempo na escola para discutirmos planos de ação que envolvam toda 

a escola. 

Ressaltamos um momento em que toda a escola esteve presente e que para nós foi um 

momento em que a saúde se destacou, a saber, a festa de confraternização. Realizamos 

uma festa comandada pelo professor DJ que animou os estudantes e professores do 

início ao fim da festa. Ver e dançar com os estudantes e professores nos fez perceber 

que uma outra escola é possível, que se relacionar com o outro de uma maneira saudável 

é possível, que abraçar, sorrir, brincar e dançar com o outro torna a vida mais potente. 

Era perceptível os momentos de alegria nos corpos dos que estavam no baile e ver 

estudantes de 1ª a 8ª série compartilhando o mesmo espaço e dançando juntos nos 

permite dizer que esse é/foi um espaçotempo de produção de saúde e, não falamos aqui 

da saúde apenas pelo viés fisiológico ou biológico, mas saúde no sentido lato, das 

relações humanas, das relações que potencializam a vida dos sujeitos. 

Fazer parte da formação sobre o PSE e trabalhar com saúde na escola (em especial nos 

jogos) nos fez perceber que há muita luta pela frente, há muito embate para 

enfrentarmos, mas se acreditamos naquilo que fazemos, então vale a pena lutar por 

relações mais saudáveis, que tenham como preocupação o cuidado de si e o cuidado 

com o outro. 

Programação - Festival de Jogos e Brincadeiras 
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Em busca da participação coletiva dos alunos em todas as atividades que serão 

apresentadas na programação, proporcionando momentos de lazer, ludicidade, 

cooperação e interação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Rita Cássia 

Oliveira”, resolve juntamente com seu corpo docente a realização de atividades 

envolvendo Jogos e Brincadeiras Populares, em comemoração a semana da criança, nos 

dias 09, 10 e 11 de Outubro de 2013, no horário de 09h30 às 11h30. 

O Festival tem como objetivo proporcionar aos alunos de 1º a 4ª séries momentos 

saudáveis, através da socialização e participação em atividades recreativas e esportivas, 

diferenciando das tarefas do dia a dia escolar, com a presença de todos os professores de 

séries iniciais, incentivando-os além da coletividade, a cooperação, o respeito e, 

principalmente o resgate de jogos e brincadeiras antigas. 

Atividades que serão desenvolvidas no turno matutino 

Dia 09/10/2013 

Queimada, corrida no saco, corrida com ovo na colher, dança da laranja, dança da 

cadeira, pintura de rosto e apresentações de talentos. 

 

Dia 10/10/2013 

Futebol de travinha, estourar balões, jogos de argolas, derrubando latas, caça tesouros, 

festival de pipas. 

Dia 11/10/2013 

Festa de encerramento, entrega de brindes para todos os alunos de séries iniciais. 
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ANEXO 3 - PROJETO “ATIVIDADES DE LAZER E A PROMOÇÃO DA SAÚDE” 
 
Conteúdo: Jogos, brincadeiras e Atividades de lazer. 
Introdução: 
 
Diretrizes Curriculares do estado do Paraná (2008, p. 30) dizem: 
“Os professores, entre outros, devem ter o objetivo de promover experiências 
significativas para o tempo e espaço de lazer, de modo que, o lazer torne-se um dos 
elementos articuladores no trabalho pedagógico. Por meio do seu trabalho, os alunos 
podem discutir as diferentes formas de lazer em distintos espaços sociais, em suas vidas, 
na vida das famílias, das comunidades e a maneira como cada um deseja e consegue 
ocupar o seu tempo disponível.” 
Praticamente em todos os estudos o lazer é reconhecido pelo seu duplo processo 
educativo. Trata-se de um posicionamento baseado em duas constatações: a primeira, 
que o lazer é um veículo privilegiado de educação, ou seja, a educação das pessoas é 
promovida através da vivência das atividades de lazer, considerando suas 
potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social, pois, propicia o estímulo da 
imaginação, da reflexão sobre si próprio, outras pessoas e a atividade de lazer, o 
aguçamento da sensibilidade e o auto aperfeiçoamento. Bem como, ocorre a vivência 
social, colocando-se em contato com o outro, anseios e valores, através de trocas de 
informações, conhecimentos e experiências sobre a atividade de lazer e a vida. 
Justificativa: 
Mediante os conflitos e os acidentes ocorridos durante o recreio, observou-se a 
necessidade de um plano de ação que vise a intervenção neste espaço de tempo “livre” 
dos alunos no cotidiano escolar. Espaço esse privilegiado para o exercício, o 
acompanhamento e a concretização dos conhecimentos socializados e sistematizados 
nas aulas de educação física correspondentes a temática: Atividades de lazer e a 
promoção da saúde. 
 

Objetivos: 
 Reconhecer a prática de atividades físicas como uma das condições necessárias à 

saúde corporal; 

 Construir tabelas e gráficos sobre as atividades físicas realizadas pela turma; 
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 Identificar os espaços disponíveis para prática de lazer e de atividades físicas: 
em casa, no bairro e na escola; 

 Construir um repertório de jogos e brincadeiras para serem praticados no tempo 
livre da escola (recreio) dirigido pelos próprios alunos. 

 Identificar os benefícios das práticas de atividades físicas dentro e fora do 
ambiente escolar; 

 Leitura e interpretação de texto: atividades de lazer já garantem boa saúde 
cardíaca, diz estudo. 

 Perceber, vivenciar e compreender as inter-relações sociais das ações de 
movimento com seus possíveis significados para o bem estar de todos os 
participantes 

 Perceber, vivenciar e compreender as reações dos seus próprios corpos e suas 
afecções psíquicas quando em movimento. 

 Perceber, vivenciar e compreender o seu meio ambiente como condição 
importante para o movimento, jogos de movimento e esporte relacionados à 
saúde. 

 

Metodologia: 
A metodologia utilizada será baseada em Vygotsky. Para Moreira (2009), a teoria do 
pesquisador Vygotsky, propõe que o desenvolvimento cognitivo se da por meio da 
interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estão envolvidas ativamente 
trocando experiência e idéias, gerando novas experiências e conhecimento.  

Pautada nas idéias de Vygotsky a aprendizagem na sala de aula se dá por meio de 
atividades que proporcionam a interação, a cooperação social, as atividades 
instrumentais e práticas. Nesse sentido, a aprendizagem é uma experiência social de 
interação pela linguagem e pela ação.  

 

1 - Aplicação da entrevista 1. 
2 - Análise e reflexão dos dados coletados nas entrevistas. 
3 - Elaboração do gráfico da turma. 
4 - Aula expositiva (ampliando o conceito de lazer) e montagem de painel acerca 
das práticas de lazer e como estas podem interferir positivamente na promoção 
da saúde. 
5 - Entrevista 2 (análise do recreio – tempo livre da escola) 
6 - Elaboração de atividades de lazer, para serem aplicados nas aulas e no 
recreio na forma de trabalho em grupo. 
7 – Aplicação das atividades durante o recreio. 
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8 – Entrevista 3 – avaliação a ser feita em grupo. (Análise das experiências 
vivenciadas). 
 

Entrevista 1: 
 Para você o que é lazer? 

 O que você costuma fazer no seu tempo livre? 

 Quais as atividades de lazer você conhece? 

 Para você que benefícios as atividades de lazer trazem? 

 Quais os espaços disponíveis para prática de jogos, esportes e brincadeiras você 
possuí na sua escola? Na sua casa? e no seu bairro? 

 

Entrevista 2: 
3. O que você costuma fazer durante o recreio? 

4. O que você identifica como bom no recreio? E como ruim? 

5. O que você gostaria que tivesse na hora do recreio? 

6. Quais são os espaços preferidos para utilizar no recreio? 

Entrevista 3: Para os grupos de trabalho. 
 Quais foram as atividades desenvolvidas pelo seu grupo no recreio? 

 Seu grupo conseguiu desenvolver bem as atividades? 

 Quais foram as dificuldades encontradas pelo grupo? 

 Para o seu grupo, o que você considera como positivo? O que deu certo? E o que 
não deu certo? Por que? 

 Que sugestões o grupo tem para superar as dificuldades encontradas? 

 
Bibliografia: 
MOREIRA, Marco Antonio. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: Epu, 1999. 195 p.  
KOTTMANN, L.; KUPPER, D. Gesundheitserzienhung. In: GUNZEL, w.; laging,         
R. (Hersg.) (Band I). Neus Taschenbuch des Sportunterrichts; Grundlagen und 
padgogisches Orientierungen. Baltmannsweliler: Scheneider – Verl. Hohengehren. 
1999, p. 235-252. (tradução do original em alemão para o português de Valter Bracht). 
 
 
 
 
ANEXO 4 -  PROJETO: “SAÚDE NAS RELAÇÕES SOCIAIS” 
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Justificativa: 
 
Tenho percebido o aumento do número de pessoas portadoras de necessidades especiais 

na EMEF ESTRELA, onde atuo. A forma como cada um se relaciona, dentro de suas 

limitações, sempre me chamou a atenção. Tais fatos me fizeram questionar sobre as 

inter-relações sociais das ações de movimento e seus possíveis significados para os 

participantes. Como conseguir incluir esses alunos nas atividades do cotidiano escolar, 

de forma que o movimento e o deslocamento gerem experiências que levem a reflexão 

sobre a forma de se relacionar com os outros e assuma uma função orientadora para 

ações, tanto nas aulas de educação física como nos demais momentos dentro da escola? 

Recorri aos Parâmetros Curriculares Nacionais e procurei argumentos que 

confirmassem a escolha do tema. Nos cadernos de educação física e temas transversais 

para a saúde encontrei as justificativas: 

 

PCN EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Segundo o caderno de Educação Física, a Educação Física escolar deve dar 

oportunidades a todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma 

democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos. 

Independentemente de qual seja o conteúdo escolhido, os processos de ensino e 

aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas 

dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção 

social). 

 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para 

o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus conteúdos e as 

capacidades que se propõe a desenvolver como produtos socioculturais, afirma como 

direito de todos o acesso a eles. Além disso, adota uma perspectiva metodológica de 

ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a 

participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. O trabalho de 

Educação Física abre espaço para que se aprofundem discussões importantes sobre 

aspectos éticos e sociais. A aula de Educação Física pode favorecer a construção de uma 

atitude digna e de respeito próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode 
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possibilitar a construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem 

preconceitos.  

 

PCN TEMA TRANSVERSAL SAÚDE - CONCEPÇÃO DO TEMA SAÚDE 

 

Diversas tentativas vêm sendo feitas a fim de se construir um conceito mais dinâmico, 

que dê conta de tratar a saúde não como imagem complementar da doença e sim como 

construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, que se expressa na luta pela 

ampliação do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade, refletindo sua 

capacidade de defender a vida. 

 

ENSINAR SAÚDE OU EDUCAR PARA A SAÚDE? 

 

Quando inicia sua vida escolar, a criança traz consigo a valoração de comportamentos 

favoráveis ou desfavoráveis à saúde oriundos da família e outros grupos de relação mais 

direta. Durante a infância e a adolescência, (...) a escola passa a assumir papel destacado 

devido à sua função social e por sua potencialidade para o desenvolvimento de um 

trabalho sistematizado e contínuo. (...) A conformação de atitudes estará fortemente 

associada a valores que o professor e toda a comunidade escolar transmitirão 

inevitavelmente aos alunos durante o convívio escolar. Os valores são apreendidos pelas 

crianças na sua vivência diária. A tendência é a conformação de hábitos legitimados 

pelos diversos grupos de inserção do aluno e não necessariamente aqueles considerados 

teórica ou tecnicamente adequados. 

 

AUTOCONHECIMENTO PARA O AUTOCUIDADO 

 

A identificação das semelhanças e diferenças entre as pessoas (...), permite reconhecer 

a diversidade e a pluralidade, que não se confundem com discriminação preconceituosa 

ou com a aceitação da desigualdade. Inclui-se, neste ponto, o desenvolvimento de 

postura respeitosa e colaborativa com relação a pessoas portadoras de deficiências. 

Trabalhar maneiras saudáveis de lidar com situações de derrota (em esportes, por 

exemplo), de competição, de conflitos, são recursos que favorecem o respeito às 

diferenças e a busca de posturas mais solidárias e interdependentes. 
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VIDA COLETIVA 

 

Segundo o PCN, na escola, é possível propiciar o desenvolvimento das atitudes de 

solidariedade e cooperação nas pequenas ações do cotidiano e nas interações do 

convívio escolar. Ao vivenciar situações onde o aluno se coloca no lugar do outro, 

estaremos incentivando para que essas atitudes se estendam ao âmbito familiar e aos 

ambientes públicos, para que tal responsabilidade se transforme em prática de vida. Por 

isso, o tema “SAÚDE NAS RELAÇÕES SOCIAIS” foi escolhido para ser 

desenvolvido com o 5º ano B. 

 

Objetivos: 

 

· Os alunos devem perceber, vivenciar e compreender as ações de movimento e seus 

possíveis significados: inclusão/ exclusão social; reconhecimento/indiferença/rejeição; 

tolerância/intolerância; assistência/prontidão para ajudar/cuidado/descuido/colocar em 

perigo. 

· Os alunos devem experimentar ações coletivas e mudanças de regras em jogos e 

esportes com o objetivo de integrar todos os participantes. 

· Os alunos devem perceber, vivenciar e compreender as limitações das pessoas 

portadoras de necessidades educativas especiais no meio ambiente escolar como 

condição importante para a inclusão/ exclusão social. 

 

Conteúdo: Jogos e esportes adaptados 

 

Temas transversais: Saúde 

 

Público alvo: Alunos do 5º ano B do turno vespertino da EMEF ESTRELA. 

 

Duração: Aproximadamente 08 aulas. 

Desenvolvimento: 

 

1. Sensibilização: 
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Assistir ao filme Os Intocáveis, uma comédia sobre um tetraplégico aristocrata e seu 

ajudante negro, que relata a tolerância, o respeito mútuo e os contratempos do 

relacionamento entre eles (duração 112min). 

 

2. Listagem de atividades do cotidiano escolar: 

 

O OBJETIVO DESTA ATIVIDADE É QUE ELES REFLITAM SOBRE A UTILIZAÇÃO 

DO ESPAÇO FÍSICO, SE É IGUAL PARA TODOS. 

 

3. Vivenciando um dia especial: 

 

Os alunos serão divididos em grupos, e farão a atividade com a colaboração dos 

professores das demais disciplinas e estagiárias. Durante todo o horário da aula de 

educação física os alunos simularão serem pessoas portadoras das seguintes 

necessidades educativas especiais (NEE): 

 

· Cadeirante: o aluno(a) deverá utilizar a cadeira de roda e ir a sala de aula, ao refeitório 

e ao banheiro, com e sem a ajuda de colegas. 

· Obeso: o aluno(a) deverá utilizar caneleiras nas pernas e nos braços e correr pela 

quadra, depois simular jogo de basquete. 

· Surdo: o aluno deverá utilizar um tampão tipo concha, que bloqueia qualquer som 

externo, e receber o recado de uma pessoa e transmiti-lo para a professora. 

· Cego: o aluno deverá utilizar uma venda nos olhos para impedir sua visão e percorrer 

um trajeto na escola com o auxílio de um guia. 

· Mudo: o aluno deverá utilizar uma fita adesiva na boca, impedindo-o de falar, e 

perguntar algo a coordenadora e transmitir a resposta para a professora. 

OBS: apesar da obesidade não ser considerada NEE, é um agravo a saúde que já está 

sendo considerada doença em alguns países. Incluímos na atividade pois temos alunos 

obesos na escola. 

 

4. Relatos de experiência: 

Os alunos deverão responder a um questionário sobre a experiência vivenciada. 

· Qual NEE você simulou? 

· Qual foi a rotina do seu dia na escola? 
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· Quais foram suas dificuldades? 

· Como foi a reação dos seus colegas de sala? 

· Como foi a reação dos demais colegas da escola? 

· O que você achou de participar desta experiência? 

 

5. Discussão sobre o questionário e montagem de um painel sobre o tema. 

 

6. Conhecer e vivenciar jogos cooperativos e esportes paraolímpicos: 

· Vôlei sentado 

· Atletismo com guia 

· Jogos cooperativos 

Avaliação: Ao longo do processo, perceber se o grupo está receptivo ao tema e a 

coresponsabilidade nas ações educativas. 

 

Bibliografia: 

PCN. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro007.pdf, acesso em 

11set.2013.  

 

PCN. Disponível em:http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro092.pdf, acesso em 

11 set.2013. 

 

KOTTMANN, L.; KÜPPER, D. Gesundheitserziehung. In: GÜNZEL, W.; LAGING, R. 

(Hersg.) (Band I). Neurs Taschenbuch des Sportunterrichts; Grundlagen und 

pädagogisches Orientierungen. Baltmannsweliler: Schneider-Verl. Hohengehren. 1999, 

p. 235-252.(Tradução do original em alemão para o português de Valter Bracht). 
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ANEXO 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS 

PROFESSORES 

 

Dados pessoais e profissionais: 

 

1- Nome, idade, ano de formação e local de formação. 

2- Tempo de atuação em escolas. 

3- Tempo de atuação na atual escola. 

4- Com quais turmas você trabalha? Como você estrutura seu trabalho? 

Concepções de saúde: 

 

1- Qual era o seu entendimento sobre a concepção de saúde antes do curso de formação 

e depois do curso de formação? 

2- Como você entende a relação saúde e escola hoje? 

3- Como você percebe o papel da Educação Física na educação para a saúde? 

 

Em relação ao projeto: 

1- Como surgiu a ideia desse projeto? O que te levou a elaborar este projeto? 

2- Como foi a elaboração e o desenvolvimento desse projeto? 

3- Como o projeto foi visto pela escola? 

4- Você teve ajuda dos demais profissionais para a elaboração e desenvolvimento do 

projeto? 

5- O projeto auxiliou na ampliação da concepção de saúde por parte dos alunos? 

6- Você acredita que é possível desenvolver mais projetos interdisciplinares 

relacionados 

à educação para a saúde dentro da sua escola? 

 

Em relação à escola: 

1- Como você percebe que sua disciplina é vista dentro da escola pelos outros 

profissionais? 

2- Você consegue desenvolver trabalhos interdisciplinares dentro da escola? 

3- Em sua opinião, qual o lugar que a Educação Física ocupa dentro da escola? 
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