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HÁBITOS, VÍCIOS E A EDUCAÇÃO DO CORPO EM PROJETOS ESCOLARES

Resumo:  Este trabalho versa sobre a prevenção de comportamentos aditivos em

ambiente escolar. No primeiro momento iremos trabalhar o termo adição e como ele

é compreendido na literatura, em seguida abordaremos os comportamentos aditivos

relacionando-os com o uso excessivo de tecnologia de informação e comunicação,

bem como o consumo excessivo de alimentos, atrelado com a percepção negativa

da imagem corporal. Foi feito um levantamento ensaístico acerca dos hábitos das

crianças na rede de ensino fundamental com a finalidade de perceber os hábitos

dos participantes, apontando como a escola, em especial a educação física podem

auxiliar no processo de prevenção dos comportamentos prejudiciais à saúde do su-

jeito.
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INTRODUÇÃO

Durante o meu processo de formação, pude sentir e perceber o que é educar;

o ato de amor e zelo pelo aluno fizeram-se presentes nas aulas que frequentei, em

especial nas disciplinas de estágio. Diferentes circunstâncias significaram o caminho

para a decisão de tomar como tema a prevenção de hábitos e vícios, na educação

do corpo em projetos escolares.

Ministrando aulas de Estágio do Ensino Fundamental I por meio da observa-

ção, pude perceber certa desmotivação pelos estudantes, que de alguma forma de-

monstravam potenciais. O uso excessivo de equipamentos eletrônicos tomava lugar

das atividades e brincadeiras no recreio, das aulas de Educação Física; observei

também, que as crianças apresentavam o hábito de se alimentar de maneira muito

pobre no quesito nutricional - alimentos como salgadinhos e biscoitos substituíam as

refeições que a própria escola oferecia nos intervalos. A partir destes momentos,

pude  perceber que minha função como professora possibilitava e exigia um olhar

mais sensível pelo próximo, que se fez motivacional para essa pesquisa. Portanto,

nós educadores temos um enorme potencial em fazer a diferença na vida dos alu-

nos, e podemos interferir de maneira positiva nos hábitos que estão sendo rotineiros

e prejudiciais à vida de nossos alunos.

Minha experiência na Iniciação Cientifica despertou o interesse sobre o tema

prevenção. Foi no laboratório do CESPCEO, sob orientação da professora Liana Ro-

mera, que a oportunidade de participar das reuniões e discussões vinculadas ao

tema prevenção de drogas.

Neste sentido, consideramos que a prevenção não é diferente do processo de

ensino, sendo uma forma de trazer novas perspectivas sobre situações de risco que

são muito comuns a vida moderna, sobre tudo em regiões urbanas e grandes cida-

des.

Tais atividades de prevenção projetam mudanças a partir das carências das

crianças e possibilita o olhar mais profundo às necessidades do sujeito, impulsio-

nando-os a preparação e tomada de decisões, mudando a realidade de muitos que

exalam potencial, tornando-os cidadãos ativos, motivados e com sonhos, significan-



do assim, o nosso ato de educar. Portanto, em minha opinião, entendo a prevenção

como um ato educativo.

O ser humano, em seu sentido mais amplo, pode apresentar uma personali-

dade dependente em diferentes circunstâncias de sua vida, podendo ser influencia-

do por meio de fatores biológicos, psicológicos e sociais, por meio de ações e con-

dutas que não viabilizam a sua qualidade de vida, e que, pelo contrário, acarretam

prejuízos pessoais e grupais, como: círculos de amizade, família, sala de aula, entre

outros. Atividades que para alguns são consideradas cotidianas, como compras, tra-

balho, exercício físico, para outros, pode tomar proporções que possibilitam o desen-

volvimento de transtornos de condutas excessivos, considerados como “perturba-

ções em que a capacidade de agir e de desejar do indivíduo são comprometidas, co-

locando em risco a saúde mental e a qualidade de vida“1 trazendo prioridade muito

maior em relação a comportamentos que antes tinham mais importância, esses fato-

res somam ao que compreendemos como comportamento de risco não só para o

presente, mas também para o futuro do sujeito.

Por conta desses aspectos, é possível perceber na escola a presença desses

comportamentos que afetam diretamente a relação social, rendimento escolar, com-

promissos, frequências, qualidade da produtividade, socialização e espaço escolar.

Apesar do uso de drogas ser mais evidente quando se discute o vício, exis-

tem outras práticas viciantes que afetam o sujeito na escola. No primeiro momento

pude acompanhar o processo de vício relativo a droga, apesar disso, foi percebido

que não é esse o fator mais determinante no comportamento de estudantes, por ex-

emplo o fato deles dormirem na sala refletem o hábito deles passarem a noite jogan-

do ou existindo filmes.

Existem vícios corporais que vão desde a alimentação, a preguiça, indisposi-

ção, bem como a transferência do jogo real para o jogo virtual, o que está mais em

evidencia é o jogo eletrônico. A Educação Física vem com a proposta de atender as

necessidades da humanidade, que teriam a perspectiva de uma vida mais saudável

no panorama do corpo e suas relações sociais, e nesse sentido a situação descrita é

preocupante e merece um estudo mais aprofundado.

1 Murcho, Jesus, Pacheco, Mascarenhas, 2015.



Neste sentido esboça-se a seguinte questão: Como os projetos de prevenção

contra vícios, dependências e hábitos considerados inadequados se aproximam da

escola e sobretudo da educação do corpo?

Para buscar esta resposta, é necessário cumprir os seguintes objetivos: anali-

sar os projetos de prevenção a partir de documentos e mapear a bibliografia acerca

das práticas viciantes, abordar os processos/propostas de prevenção contra as ativi-

dades viciantes, e por fim, descrever o cotidiano de crianças na escola, no sentido

de observar as evidências de dependência.



AS PRÁTICAS VICIANTES OU O COMPORTAMENTO ADITIVO 

O que chamamos até o momento de práticas viciantes ganha conceito a partir

da literatura específica - alguns  autores denominam essas práticas de  comporta-

mento aditivo.”

Nesse trabalho adotaremos o termo adicto. O termo adição, oriundo do direito

romano,  re-envia à noção de escravatura, porque indica uma ordem de prisão em

caso de endividamento,  Addictu, do latim, significa “dedicado, adjunto”. Retomado

pelos anglo-saxônicos, inicialmente fora do contexto das dependências, passou pos-

teriormente a ser usado para “caracterizar a dependência para além do produto psi-

coativo, com as noções de perda de controle e compulsão, prejudicando a si próprio,

bem como diferentes âmbitos da vida do sujeito, social, individual”. (CASTRO, 2004)

 Por não se restringir à dependência química e à substância psicoativa, mas a

perda de controle e compulsão por comportamentos e condutas referentes a depen-

dências não-químicas, significadas pela obtenção do prazer,  Siqueira (2010) ressal-

ta:

Enquanto nas “dependências clássicas”, o indivíduo manifesta sintomas de
“fissura”,  tolerância  e abstinência  por  substâncias como álcool  ou outras
drogas psicoativas,  as compulsões foram teorizadas como dependências
não-químicas,  isto  é,  como dependências a  comportamentos  e  condutas
que trazem gratificações na forma de prazer, por exemplo, quando o indiví-
duo  faz  exercícios  em demasia,  sexo,  compras,  aventura-se  no  jogo  ou
acessa a Internet.2

Logo, compreendendo a partir do sentido apresentado acima, que é possível

a inserção de temas adjacentes ao que se discute sobre transtorno de comporta-

mentos aditivos, apesar do Glossário de Álcool e outras Drogas (2010) compreender

o termo adição como o que é referente à substância droga, ”os adictos são pessoas

com uma predisposição natural ao consumo arriscado ou perigoso de álcool ou de

outras drogas”.

2 Siqueira L., 2010, p. 153.



 Atribuindo um entendimento mais amplo ao transtorno compulsivo, compreen-

dida por Castro (2004), como a falta do controle de impulso que pode ser considera-

da uma situação de dependência consistente na ação de neurotransmissores capa-

zes de transformar o prazer em dependência, o pensamento em impulso, o tempo

em instante, desejo em compulsão, sendo a perda do controle ou compulsão por

algo que afete o bem-estar do indivíduo que possibilite a ocorrência de prejuízos em

sua saúde física e também mental e/ou daqueles que com ele convivem.3

3 Murcho, N., Jesus, S., Pacheco, E., & Mascarenhas S. A. N, (2015).



O COTIDIANO ADITIVO

Dentre as várias manifestações do cotidiano aditivo, podemos destacar as se-

guintes realizações ressaltadas por Siqueira (2010): 

Love  addiction:  Dependência  afetiva;  Telemóvel/Phone  dependence  syn-
drom: Dependência do celular;  Shopping addiction/Impulsive buying: Com-
pras compulsivas; Binge eating: Transtorno da compulsão Alimentar; Depen-
dência  sexual:  Sexo  compulsivo;  Workahorlism:  compulsão  por  trabalho;
Jogo patológico: dependência por jogo; Vigorexia: Dependência do exercício
físico, Transtorno Dismórfico Muscular.

Essas ações são definidas como uma série de comportamentos, condutas ou

hábitos, considerados excessivos, descontrolados ou repetitivos, capazes de com-

prometer a saúde do sujeito. Há autores4 que comparam esses comportamentos adi-

tivos  ao uso de substância psicoativa, por apresentarem semelhante sensação de

prazer e satisfação.

Como citado anteriormente, a ingestão excessiva de alimentos também é con-

siderado um comportamento aditivo que pode acarretar diferentes prejuízos para o

sujeito,  além da condição de excesso de peso5, pode comprometer, de acordo com

Fernandes (2007) o desenvolvimento cognitivo, bem como induzir a baixa autoesti-

ma. Esse comportamento aditivo prejudica a autoestima do sujeito, alcançando pers-

pectivas afetivo social. 

De acordo com Pimenta, Leal, Branco e Maroco (2009), corroborado por Fer-

nandes (2007), a baixa autoestima é um fator prejudicial ao sujeito, passível a apre-

sentar maior tristeza, isolamento, nervosismo e estigmatização, condição essa, rela-

cionada com a percepção da autoimagem.

A concepção da autoimagem é a percepção corporal que o sujeito apropria

para si. Muitas vezes percebida de maneira negativa, concebe um auto-valor com-

4 De acordo com Pimenta, Leal, Branco e Maroco (2009), a ingestão excessiva de alimentos se apro-
xima ao comportamento atrelados ao consumo de substância psicoativa, “Modelos de influência, apli -
cados no contexto da dependência de droga, têm vindo a ser usados no contexto da obesidade”
(idem).
5  Ao investigar crianças do ensino fundamental de escolas públicas e particulares, por meio do levan-
tamento antropométrico, notou-se que cerca de 23% dos entrevistados estavam com excesso de
peso, aumentando assim, o risco inerente a saúde do indivíduo. (Pesquisa Nacional da Saúde esco-
lar)



prometido pela insatisfação corporal, que de acordo com Fernandes (2007), é capaz

de predispor transtornos psicológicos, além de sofrer influência dos espaços sociais.

Outro comportamento aditivo citado por Siqueira é o jogo patológico. Essa

condição é  entendida  como  uma  versão  patológica  do  jogo,  isso  porque  reflete

ações de caráter excessivo, semelhante a compulsão, pois o sujeito vive o mundo

virtual e real de maneira tão intensa que pode acabar apresentando um desejo irre-

sistível para realização da atividade, “66% dos jogadores patológicos reportam senti-

mentos e desejos incontroláveis de jogar quando não estavam realizando a ativida-

de“.6

As ferramentas eletrônicas de uma forma geral, a busca por cassinos, casas

de jogos, mesmo em espaços familiares, tem se manifestado largamente, sem con-

tar que as práticas corporais tidas como saudáveis também refletem essa manifesta-

ção nas pessoas que correm, fazem levantamento de peso, praticam esporte com

bola, entre outros. Essa condição se refere a todos sujeitos que apresentam um ca-

ráter de dependência, apego, expectativa de superação em diferentes atividades, o

que transforma a sua atividade sadia em uma situação patológica, prejudicando  o

sujeito, suas relações sociais. 

A compreensão sobre jogo patológico somou para o entendimento do compor-

tamento aditivo referente ao uso excessivo de ferramentas de tecnologia e informa-

ção. A primeira tentativa de problematizar esse comportamento aditivo, deu seu iní-

cio em 1996, foi por meio de uma tabela7 usada para identificar comportamento refe-

rentes ao jogo patológico, que se fundamentou a problemática sobre ao uso nocivo

de ferramentas de tecnologia,  como a internet ou jogos eletrônicos "identificaram

que estes tinham mais chances de preencher critérios para jogo patológico".8 

A tecnologia de informação e comunicação oferece uma aproximação e limiar

em relação ao que entendemos por risco e oportunidade, segundo Ponte e Vieira

(2008) “os riscos se remetem a questões que determina o conteúdo ilegal, lesivos e

ofensivos, o desafio se instala nas preocupações e dificuldades do mundo real que

agora foram transferidas para o mundo virtual”.

6 Castro, 2006.
7 A tabela citada é um conjunto de parâmetros e critérios apropriados a identificação do jogo patológi -
co, está presente em um manual chamado “American Psychiatry Association. Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders” e é responsável por distinguir comportamentos de impulso e vício. 
8 Abreu, Karam, Góes, Spritzer, 2008. 



 O comportamento aditivo atrelado as ferramentas eletrônicas também pode

promover o desenvolvimento da baixa autoestima, bem como, transtornos de ansie-

dade. De acordo com Abreu, Karam, Góes, Spritzer (2008), o histórico do uso exces-

sivo e problemático de jogos eletrônicos pode apresentar relação a transtornos psi-

quiátricos. Seria a internet9 uma possibilidade de fuga ao mundo concreto em dire-

ção ao virtual?  

Algumas atitudes indicam a tentativa de diminuir esses comportamentos aditi-

vos, de acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (2012), a criança não

deve permanecer mais que uma ou duas horas a frente dessas ferramentas de tec-

nologia, a frequência de tempo dedicado a essa ação é associado a consumo de ali -

mentos não saudáveis e ao baixo gasto de energia "O tempo passado em frente à

televisão encontrava-se igualmente relacionado com quadros de obesidade e de ex-

cesso de peso".10

Dessa forma notamos que existe uma preocupação sobre os comportamentos

aditivos face ao consumo excessivo de alimentos, bem como ao uso nocivo de tec-

nologia de informação e comunicação, outras tentativas somam para o que compre-

endemos como forma de diminuir o risco inerente a essas condutas aditivas. 

A Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (2012), compreende que é necessária

a promoção da qualidade de vida do indivíduo, para assim, diminuir os riscos ineren-

tes ao comportamento aditivo, esse processo se dá por meio de condutas que viabi-

lizem a comunicação entre a família e sujeito de maneira somadas aos fatores soci-

ais, e a soma dos fatores protetivos aos comportamentos aditivos.

 Os fatores sociais refletem a condição do meio em que o sujeito e sua família

fazem parte - estamos falando a respeito da condição econômica, cultural, ambiental

e biológica, apontada pela Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (2012). Desta for-

ma, as condutas protetivas citadas acima, dialogam com o que Pierre Bourdieu com-

preende em sua teoria do Habitus estabelecendo a relação do sujeito como fruto de

seu convívio social, será definida no capítulo seguinte.

9 "Muitos clínicos defendem a tese de que as pessoas em momentos de angústia, depressão ou mes-
mo fuga se valeriam da realidade virtual como uma forma de enfrentamento ou de procrastinação das
dificuldades da vida.”(Abreu, Karam, Góes, Spritzer, 2008, p. 164)
10 (Idem, p. 21)





O HABITUS NO CONTEXTO DO COMPORTAMENTO ADITIVO

Compreendemos nessa pesquisa que o sujeito é fruto do convívio social. É a

partir deste que se aprende de maneira voluntária e também involuntária. Por meio

dos locais e das relações estabelecidas se forma o sujeito, por isso devemos pensar

a sua relação com o mundo e considerar sua situação de risco, nas quais, de acordo

com  Murcho, Jesus,  Pacheco, Mascarenhas, (2015),  alcançam diferentes esferas

pertinentes ao sujeito: Esfera individual; Esfera familiar; Esfera psicossocial11.

 O aprendizado é promovido a partir das relações interpessoais estabelecidas

com o meio. Devemos considerar dessa forma, a educação e o processo de preven-

ção numa lógica mais abrangente pensando na perspectiva de Bourdieu e sua teoria

do Habitus, ao qual considera o meio, o sujeito, suas relações sociais, ideia corrobo-

rado por Ronzani, Silveira (2014) com a adição de mais um fator, a substância.

A ideia da prevenção deve alcançar valores humanos focando em objetivos

que alcancem o âmbito psicológico e social. Para Burcher (1992), primeiramente

deve-se pautar o que prevenir e para quem.  Consideramos que existem raízes,

razões e efeitos para ação do transtorno aditivo, para isso devemos compreender a

solução, levando em consideração a tecnicidade, ou seja, seu ângulo operacional,

mas sem deixar de lado a realidade do contexto ao qual será inserida, deve dialogar

com a vida social cotidiana.

De acordo com Bourdieu, por meio do princípio mediador, habitus, correspon-

demos as práticas individuais e as condições sociais, “o conceito  habitus propõe

identificar a mediação entre indivíduos e sociedade”12. Podemos identificar a media-

ção entre a sociedade, o mundo social relacionando com o indivíduo, oportunizando

assim, o aprendizado pela ação individual, pessoal e subjetiva, desta maneira se es-

truturam na  mente  assim  como  no  social  para,  consequentemente,  resultar  nas

ações do agir do cotidiano.

11 De acordo com Murcho, Jesus, Pacheco, Mascarenhas a esfera, individual, familiar e psicossocial
são referentes a questões relacionadas a personalidade, aos problemas de comportamento precoces
e persistentes, ao relacionamento pais-filhos, exercício da autoridade e práticas de disciplina, e as ati -
tudes e comportamentos dos pais, assim como o apoio social e a escola.

12 Setton, 2002.



O ambiente em que a criança13 convive promove um papel importante na sua

formação, de acordo com Bourdieu, a educação no sentido da socialização, pode

ser inconsciente e difusa, aquilo que se aprende está para além daquilo que é trans-

mitido conscientemente, os conhecimentos obtidos podem estar profundamente in-

ternalizados, somando para o que o indivíduo compreende para si como sua cultura

e hábito.

O habitus não é destino, como se vê às vezes. Sendo produto da história, e
um sistema de disposição aberto, que é incessantemente confrontado por
experiências novas e, assim, incessantemente afetado por elas (Bourdieu,
1992, p.108, Apud, Setton)

13 Para isso, o ator social, o sujeito, está inserido em determinados campos sociais, como a escola, e
estabelece relação com diferentes capitais sociais: capitais artísticos, políticos, cultural e esportivo, fa-
zendo da interdependência entre os agentes de socialização, princípios para formação heterogênea e
plural do sujeito, contida em diferentes relações sociais que não se limita somente as barreiras físicas
da escola, mas conversa com a família, escola e mídia



ACERCA DA PREVENÇÃO 

Os comportamentos aditivos estão presentes na vida do sujeito, os fatores de

risco interferem de maneira direta na qualidade de vida da humanidade, cada vez

mais tecnologizada e consumindo alimentos com alto índice calórico. Essa condição

nos trouxe a reflexão sobre os comportamentos e ações capazes de prejudicar a

saúde do sujeito.

A sociedade está em constante interação com os fatores de risco que compro-

metem a saúde do sujeito, bem como a qualidade de vida do mesmo. Sendo assim,

compreendemos  a  importância  da  prevenção  dos  comportamentos  aditivos,  por

meio da viabilização dos fatores de proteção. 

De acordo com Kunz, as práticas saudáveis trazem uma perspectiva mais

ampla para promoção da qualidade de vida não reduzida ao exercício físico voltado

apenas para melhoria e manutenção de uma vida mais saudável, mas sim promover

a elevação da autoestima, autovalorização na medida que o sujeito se torne capaz

de se relacionar socialmente, desenvolver a capacidade de tomar decisões e supor-

tar conflitos.

Partindo da perspectiva, compreendemos que a escola possibilita um impor-

tante papel social para a formação do sujeito, e principalmente na construção de fa-

tores protetivos para a promoção da saúde dos estudantes. Além de possuir um im-

portante papel de transmissão e construção do conhecimento cultural e político, as

funções sociais a partir das diferentes relações sociais14, apresenta um espaço pro-

pício para o desenvolvimento projetos escolares, a estrutura física, espaços e equi-

pamentos, contribuindo para o ensino pedagógico e oportuniza a prática de ativida-

des saudáveis. 

Assim sendo, a escola se apresenta como um espaço privilegiado para o de-

senvolvimento de projetos escolares para a educação de comportamentos de vícios

e hábitos; dentro da escola pode-se propiciar oportunidades de escolha de vida. De

acordo com Ronzani e Silveira (2014), “é onde os sujeitos expressam e refletem a

vida, a partir do âmbito familiar, de convivência, sociedade, ética, valores, se abre

espaço para trabalhar o comportamento dos alunos”.

14 Ronzani e Silveira, 2014.



Em função do papel social exercido pela escola, compreendemos a importân-

cia desse ambiente para o desenvolvimento de projetos preventivos de comporta-

mentos aditivos, “uma escola assume a responsabilidade de atuar na transformação

e na busca do desenvolvimento social”15.  Nesse sentido a escola pode contribuir

com as necessidades educacionais do sujeito por meio  da elaboração de Projetos

Políticos Pedagógicos e do regimento escolar, que de acordo com Ronzani e Silveira

(2014), podem contribuir para o desenvolvimento da autonomia16, processo crucial

para envolver o aluno a partir do seu modo de ouvir e atuar no mundo,  ressaltando

a importância da construção aberta  da elaboração de maneira coletiva e refletida,

dessa forma compreendemos que a prevenção não deve ser imposta, mas sim críti-

ca, histórica e pedagógica e articulada com outros conteúdos. 

O espaço escolar apresenta outros potencializadores para o desenvolvimento

de projetos, a quantidade de alunos inseridos em um único espaço, a escola, possi-

bilita o envolvimento de uma extensa diversidade17 de estudantes, favorecendo as-

sim, a promoção de  projetos educacionais e trabalhos preventivos encaminhados

por sujeitos que se articulam com a comunidade escolar, no entanto,  grande parte

dos trabalhos preventivos não são realizados por profissionais da área de educação,

o que é curioso.

“Se olharmos para o histórico da prevenção que tem sido feita no âmbito es-
colar perceberemos que geralmente os trabalhos preventivos foram realiza-
dos por profissionais que não atuam na educação (médicos, psicólogos, po-
liciais). Isso pode levar o educador a entender que a função preventiva não
faz parte da função educativa” (Ronzani e Silveira, 2014, p.144)

Desta maneira,  percebe-se certa  carência em relação aos profissionais da

área de educação no envolvimento com a prevenção em projetos escolares, seria

por conta de uma formação inicial insipiente18 ? (Malheiros, Alves, 2006)

15 Malheiros, Alves, 2006.
16 O ensino da autonomia é possível, “proporciona crescimento intelectual e desenvolvimento físico o
que leva a construção da autonomia do ser humano. ” (Brancher, Chenet, Oliveira, 2011), consideran-
do o contexto em que a criança está inserida inter-relacionando a outros âmbitos pertencentes a vida
do sujeito.

17 A comunidade escolar concentra alto percentual de crianças e jovens em um único espaço, obser-
vamos que somente em redes municipais e estaduais, existem 24.225.452 milhões matrículas de es-
tudantes no ensino fundamental (MEC 2013). O ingresso dos alunos nesse espaço inicia aos 6 (seis)
anos de idade e tem duração de 9 (nove) anos.
18 A formação dos profissionais é insuficiente mesmo com o amparo da lei 6368/76. Art.5º, que garan-
te o ensinamento científico em cursos de licenciatura, “A lacuna deixada pelos cursos de licenciatura,



O "grande" professor19, era aquele que se abstemia da relação interpessoal

com o aluno, “o professor tendo por base estes mitos é contribuir para que sua atua-

ção  profissional  seja  impessoal,  superficial,  inautêntica  e  sem  espontaneidade.”,

sendo esse, profissionais que não se envolvem emocionalmente com seus alunos.

(Ronzani, Silveira, 2014)

Essa realidade distancia o aprendizado do indivíduo,  percebendo que nin-

guém promove a autonomia se não teve a oportunidade de construir, entendemos

que o desenvolvimento pedagógico20 trabalha a ideia da educação do sensível, o

aluno, muitas vezes carece de atenção, carece de uma relação mais próximo do pro-

fessor, o que possibilita o profissional de detectar as necessidades daquele sujeito,

os anseios daquela comunidade, e o que se passa de maneira profunda, não super-

ficial como se via o “bom profissional” do passado.

A Educação Física, em particular, além de viabilizar o desenvolvimento peda-

gógico de saberes, habilidades, valores, pode melhorar aspectos no funcionamento

mental, favorecendo dessa forma o desenvolvimento social e cognitivo promovendo

vida mais saudável. Compete à Educação Física dar voz ao público escolar, contri-

buindo assim para a formação de saberes e relações sociais, sendo o "objeto de en-

sino, bem como pensá-las, a partir das variadas possibilidades de vivência, reflexão,

construção, reconstrução e sistematização"21, que se manifestem nas diferentes prá-

ticas corporais significadas em prol do desenvolvimento dos alunos e de suas habili -

dades cognitivas, afetivas:

Possibilitar ao indivíduo a vivência plena de sua motricidade dentro
de uma aula composta simbolicamente colabora com o seu desen-
volvimento cognitivo e afetivo, permitindo especificamente potenciali-
zar e sofisticar as representações que o sujeito faz do mundo, pois

portanto, precisam ser preenchidas no decorrer da profissionalização desses professores, por meio
da formação continuada. ” (Malheiros e Alves, 2006).  Sendo assim lacunas são preenchidas pela for -
mação continuada, amparada pela lei 11.343/06. Art.19. Corroborado com a LDB, que traz consigo o
dever de “realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício”(Art. 87., § 3o).
19 É a ideia do profissional que não demonstram sentimentos em ambiente de trabalho e “acabam cri-
ando o clima inverso, um ambiente estéril e distante” (Ronzani e Silveira)
20 A atividade pedagógica deve alcançar o contexto e a realidade dos alunos, de acordo com as Dire -
trizes Curriculares Espírito Santo, Vitória, devem "forma social e histórica de existência, constituída
por ideias, atitudes, sentimentos linguagens, proposições morais, relações e desejo.", ampliando as-
sim as capacidades, saberes e valores que as crianças já possuíam.
21 Diretrizes Curriculares Espírito Santo, Vitória



estas já foram por ele vividas corporalmente. Dessa forma a ação
executada é motivada, isto é, apresenta sempre uma intenção.22  

Os valores23 fazem parte da formação do sujeito, podem ser desenvolvidos na

educação física por meio de práticas corporais24, esporte, dança, jogos, entre outros,

a partir dele aprendemos as regras e princípios mais restritos, que indicam o que de-

vemos fazer. Com os valores morais compreendemos o amor, honestidade, justiça,

honra, entre outros, no entanto, nem todos valores são morais, como a beleza, o di-

nheiro, podem não ser um valor.

O papel formador do sujeito está vinculado com a família, como também ao

espaço que se frequenta, trazendo a importância a condição de acesso aos espaços

e aos serviços prestados aos educandos, como por exemplo a cantina, responsável

por oferecer alimentação25 para a comunidade escolar, apresenta um percentual sig-

nificativo nesses espaços facilitando o acesso de crianças a diferentes fontes de ali -

mento, "cerca de metade dos escolares (48,9%) estudavam em escolas com cantina

e 42,8%, em escolas com ponto alternativo de venda no interior destas ou em sua

entrada"26:

O consumo de guloseimas (doces, balas, chocolates, chicletes, bom-
bons ou pirulitos) em cinco dias ou mais na semana foi referido por
41,3% dos escolares. Em conjunto com o consumo de biscoitos sal-
gados (35,1%) e de refrigerantes (33,2%), estes foram os marcado-
res de alimentação não saudável mais referidos pelos escolares, rea-
firmando as conclusões já observadas na PeNSE 2009 acerca do pa-
drão regular e elevado de consumo de alimentos não saudáveis por
parcela significativa dos estudantes brasileiros.27

22 Venância, Freire, 2005, p.107
23 Essa perspectiva de ensino é amparada pela Base Nacional Comum, responsável por compor o
currículo.
24 A condição para a prática de movimento corporal, vale ressaltar que em alguns casos, quase que
de maneira exclusiva, a escola se enquadra como a única forma dos alunos terem acesso a alguma
prática corporal, "Cerca de 61,5% dos escolares da escola pública contam com esse recurso, contra
38,3% na escola privada" (PeNSE, 2009)
25O prejuízo na vida das crianças que mantém um hábito não saudável pode promover o risco de inci-
dência de doenças crônicas e obesidade na vida adulta, "Hábitos inadequados na infância e na ado-
lescência podem ser os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta”
(ANDING et al., 1996, Apud Pequisa Nacional de Saude Escola, 2012, p. 15). Percebendo a interfe-
rência que comportamentos de risco podem alcançar perspectivas de longo prazo, identificamos a im-
portância e a responsabilidade da intervenção no espaço escolar.
26 Pequisa Nacional de Saúde Escolar, 2012
27 Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 2012, p. 16



O olhar sensível sobre o hábito das crianças possibilita identificação do poten-

cial que a escola, não somente ela, pode promover com seus estudantes. Partindo

da perspectiva da prevenção do comportamento de risco e identificando os costu-

mes da comunidade escolar, para detectar se há ou não hábitos que viabilizem o ris-

co iminente e prejudicial à saúde desse público:

Os aprendizados  e  costumes adquiridos  no período da infância  e
adolescência  repercutem sobre o comportamento alimentar,  a per-
cepção da autoimagem, a saúde individual, os valores, as preferênci-
as e o desenvolvimento psicossocial.28

28 OLIVEIRA; SOARES, 2002; Pequisa Nacional de Saúde Escolar, 2012, p. 15.



JOGO REAL E JOGO VIRTUAL (HABITUS OU ADIÇÃO)

A partir das experiências que a criança estabelece com o mundo exterior, se

constitui de maneira progressiva e por intermédio de experiências, a concepção do

mundo externo e o interno, onde “o sujeito pode identificar como um ‘eu’ distinto e di-

ferenciado do mundo exterior”. Através do brincar29 proporcionamos  “em comum o

ponto original da diferenciação do eu/não-eu, do primeiro olhar de reconhecimento

dirigido ao outro. (O movimento humano e o brincar, Venância, Freire, 2005, p. 29-

37).

O lúdico é uma atividade inerente ao ser humano e através da qual
pode-se construir uma aprendizagem significativa, onde o educando
desenvolve o interesse pelas atividades propostas. A coletividade na
execução dessas, proporciona crescimento intelectual e desenvolvi-
mento físico o que leva a construção da autonomia do ser humano.
(O Lúdico na aprendizagem infantil, Brancher, Chenet, Oliveira, 2011)

O fenômeno do brincar possibilita jogo30 e o brincar estabelece relações com o movi-

mento humano é uma possibilidade de intervenção muito interessante, pois da mes-

ma forma que podemos trabalhar o “movimento, o brincar, as religiões, as artes, em

uma palavra, todos processos culturais do homem” (Venância, Freire, 2005), não

obstante,  também podemos desenvolver  questões pertinentes  a comportamentos

aditivos em diferentes instâncias.

O jogo é um meio capaz para trabalhar os valores éticos, que de acordo com

Chateau (1987 Apud Venância, Freire, 2005, p.45) “reforça a ideia de jogo como pre-

paração para o futuro, para condutas superiores”, fazendo do ato de jogar “propici-

ando em meio ao acaso um ambiente instável, totalmente propício e facilitador para

o aprendizado”, evidenciando o caráter lúdico e sério.

29 A relação estabelecida no brincar e a criança proporciona uma forma de simbolizar o mundo, obser-
vado por meio do jogo simbólico, a criança pode significar o mundo “real” de maneira diversa. A con-
cepção do “interno” e “externo”, é nessa tensão dos dois mundos que se situa o brincar e seu potenci -
al, de maneira conjunta atribui a origem do lúdico, “do brincar, o qual se desdobrará no jogo, nas ar -
tes, na religião e na cultura”. (Venância, Freire, 2005, p. 32)
30 O jogo é um fenômeno cultural, ele “não é estudado enquanto produto concreto, logo deve ser ana-
lisado de forma dinâmica, em movimento” (Venância, Freire, 2005, p. 50), a partir dele podemos nos
desvincular a realidade concreta e viver algo que não e pertinente a vida corrente, ao mesmo tempo
que há “ordem, desordem, movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo...” (Venância, Freire,
2005, p.43) promove em seu contexto, a imprevisibilidade, incerto, o impulso e a auto-superação. 



Dessa forma compreendemos o jogo é um meio para aquisição das aprendi-

zagens, além de promover a educação do corpo e questões motoras, é uma forma

de expressão e comunicação viabilizada pela ludicidade, não esquecendo que o ser

humano é fruto das relações sociais, acreditamos que o processo de formação pro-

movido pelo jogo em ambiente pedagógico é capaz de desenvolver a personalidade

da criança e os valores envolvidos,  contemplando dessa forma a prevenção dos

comportamentos aditivos.



ANÁLISE DE FORMULÁRIO APLICADO NA REDE DE ENSINO FUN-

DAMENTAL

Com o intuito de investigar os hábitos que os alunos estão praticando durante

a semana, para perceber se há ou não a presença de possíveis comportamentos

aditivos, investigaremos as atividades e os hábitos exercidos pelos sujeitos, desde a

hora que acordam para cumprir suas responsabilidades sociais, até a hora que vão

dormir. Para isso, foi elaborado um formulário, inspirado na tabela de Santo Inácio

de Loyola. Em sua origem, propunha investigar o hábito dos estudos de jesuítas, ti-

nha como objetivo medir a devoção dos fiéis, identificando quanto tempo durante a

semana se dedicaram ao culto a Deus.

Partindo dessa perspectiva, a tabela inspirada nos exercícios Inacianos de

Santo Inácio de Loyola, observamos o hábito dos estudantes durante os dias da se-

mana, de segunda a sexta, para identificarmos a partir daí se há ou não, a presença

de ações passíveis ao comportamento aditivo, estamos falando a respeito de ativida-

des cotidianas que, dependendo da forma e da frequência que são direcionadas, po-

dem trazer prejuízos a vida do sujeito.

Esse formulário está representado pela tabela 1, foi elaborado com caráter

ensaístico e aplicado na rede de ensino público do município de vitória.  Estudamos

os hábitos de 28 alunos do 4º ano da rede escolar, entre 9 e 10 anos de idade, iden-

tificando quais foram suas atividades no tempo ativo dentre 7:00 da manhã às 1:00

do dia seguinte.



Tabela 1: Quadro/Formulário adaptado aos exercícios inacianos



Tabela 2: Quadro/Formulário adaptado aos exercícios inacianos preenchido

por um dos participantes da pesquisa

A observação foi feita no espaço escolar com o acompanhamento da profes-

sora regente, a partir da análise dos resultados, observamos que os alunos apresen-

taram dificuldade para o preenchimento do formulário, dentre os 28 participantes,

apenas 6 alunos conseguiram completa-lo. Notamos, também, que dentre as ativida-

des prescritas pelos participantes, estão práticas de higiene, leitura, tarefas escola-



res, tempo de locomoção de suas casas à escola, bem como o tempo dedicado ao

manuseio de tecnologia de informação e comunicação. 

Há evidencia de maior tempo de uso específico a tecnologia, como: tablet, ce-

lular, televisão, entre outros aparelhos tecnológicos, “Os resultados da PeNSE mos-

traram que 79,5% dos escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental as-

sistiam TV por duas ou mais horas diárias”(PenSE, 2012). Essa situação está evi-

denciada na tabela 2, influenciando, dessa forma, a ordem do cotidiano da vida in-

fantil, no qual as ferramentas tecnológicas acabam por substituir brincadeiras nos

espaços da comunidade, pela permanência em espaços fechados.

Dados da Pesquisa de Comportamento de Saúde em Crianças em Idade
Escolar (Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC), realizada no
período de 2009 a 2010, em mais de 40 países da Europa e América do
Norte apontaram que 56,0% dos alunos com 11 anos de idade relataram o
hábito de assistir duas horas ou mais de televisão por dia, e que entre os
alunos de 13 anos e 15 anos de idade esses percentuais foram de 65,0% e
63,0%, respectivamente (CURRIE et al., 2012, APUD Pequisa Nacional
de Saude Escola, 2012).

A facilidade do acesso31 oportuniza a incidência ao uso das ferramentas tec-

nológicas cada vez mais cedo, segundo os dados da Pnad 2013, 130,2 milhões de

brasileiros acima de 10 anos de idade tinham celular para uso pessoal, um aumento

de 49,4% ante a 2008.

Os motivos pelos quais as crianças e adolescentes têm sido menos ativos
passam pelo aumento do tempo frente à TV, Internet e video game, redu-
ções de aulas de Educação Física nas escolas e de opções de lazer ativo,
em função da violência e da mobilidade urbanas, assim como pelo aumento
da frota automobilística e a preocupação dos pais com a segurança.32 

Nesse formulário identificamos que o comportamento aditivo está evidenciado

nos hábitos da criança, as ferramentas tecnológicas refletem atitudes que estão se

tornando excessivas ao ponto de prejudicar a vida do sujeito em diferentes perspec-

tivas, desde o âmbito social, ao físico e mental, alcançando o rendimento escolar. 

Dessa forma compreendemos a necessidade da intervenção da escola e da

promoção de atividades que oportunizem a diversidade de intervenção. O jogo, de-

31 Celulares e outros tipos de tecnologia não se fazem presentes somente ao ambiente de ensino,
como também fora desse espaço escolar, “sendo relevante a quantidade de tempo passada em casa
e, portanto, as oportunidades para usar o computador e a internet.” Delicado, Alves, Carvalho, 2011.
32 Almeida, Delicado, Alves, Carvalho, 2011.



senvolvido no capítulo anterior, é uma atividade diversificada que traz consigo opor-

tunidades para os estudantes desvincularem ao uso excessivo de ferramentas tec-

nológicas, de maneira lúdica e ao mesmo tempo sério. Prevenindo dessa forma, o

desenvolvimento de transtorno de comportamento aditivo.”33 

33 Almeida, Delicado, Alves, Carvalho, 2011,



CONCLUSÃO

A partir dos objetivos traçados concluímos que o vício se transpõe para além

da droga, as práticas viciantes se remetem a comportamentos que alcançam com-

portamentos aditivos, sendo essa, consequência de outros problemas pertinentes a

vida do sujeito.

No ponto de vista da escola, tínhamos como objetivo identificar o cotidiano

das crianças nesse ambiente, compreendemos que os estudantes de fato, apresen-

tam comportamentos de risco sob a perspectiva do uso excessivo de tecnologia de

comunicação e informação, bem como ao consumo de alimentos atrelado a percep-

ção negativa a autoimagem, trazendo a importância ao ambiente de ensino, espaço

de potencial para desenvolver projetos educacionais voltados para prevenção dos

comportamentos aditivos. Dessa forma cabe a escola reconhecer os problemas per-

tinentes a vida do sujeito somado a possível ação para mudanças que interfiram a

qualidade de vida dos estudantes.

O estudo não para por aí, encontramos no jogo, um meio que viabiliza a pre-

venção contra práticas viciantes, ele apresenta muitas características que além de

proporcionar a educação do corpo e de hábitos ditos saudáveis, trabalha questões

de valores e pode promover a autoestima bem como outros fatores que contribuem

para a formação do sujeito. A educação física a principal articuladora dessa prática,

considerando os espaços e meios de relações sociais dos estudantes, é possível

construir novas perspectivas de futuro, promovendo de maneira conjunta, a preven-

ção de habitus e vicius prejudiciais para ao sujeito.
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