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RESUMO 

A obesidade e o sedentarismo são duas grandes ameaças à saúde pública no 
século XXI (OMS, 2004). A escola é uma instituição destinada a formar e 
educar a pessoa humana, através de um processo de ensino e aprendizagem, 
procurando o melhor desenvolvimento da vida dos educandos. Desta forma a 
questão norteadora deste estudo foi a de  verificar como o sistema educativo, 
em particular a educação básica, tratam o tema da obesidade. Para isso, 
buscou-se investigar se e como a temática da obesidade é abordada na 
disciplina de  Educação Física escolar, no ensino médio das escolas públicas 
na dependência administrativa federal e estadual na cidade de Maceió no 
Estado de Alagoas. Neste ambiente, do mesmo modo procuramos 
compreender as leis criadas pelo sistema legislativo, os documentos do poder 
executivo, além de analisar os documentos a nível local, no sentido de 
perceber a importância que é dada à questão da saúde e em particular à 
obesidade. Como estratégia metodológica para a  recolha dos dados foi 
utilizada a entrevista semiestruturada, sendo elaborados dois guiões de 
entrevista: um para professores de Educação Física e outro para alunos do 3º 
ano do ensino médio. Foram realizadas trinta e uma entrevistas com 
professores, e  com os  alunos as entrevistas foram em grupo ou “focus group”, 
com o objetivo de discutir o tema, sendo trinta e uma turmas, totalizando 
setecentos e cinquenta e quatro alunos participantes nas discussões. O 
“corpus” deste  trabalho foi formado pelos documentos oficiais, ou seja, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o 
Documento Norteador para a Intervenção Pedagógica da Educação Física nas 
escolas da rede estadual de ensino de Alagoas, bem como pela transcrição 
das entrevistas realizadas. Para interpretação do “corpus” foi utilizada a análise 
de conteúdo, ou seja,  um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
visando obter o conteúdo das mensagens (Bardin, 2004). Conclui-se que nas 
aulas da disciplina  de Educação Física escolar , especialmente no ensino 
médio das escolas públicas de Maceió, em Alagoas, o tema da obesidade é 
abordado parcialmente, não sendo alvo  de uma organização sistemática. A 
atividade desportiva oferece uma oportunidade de aquisição de conhecimentos 
que  podem contribuir para a prevenção da obesidade. É necessário ensinar o 
desporto aos alunos através das suas dimensões cultural, social, axiológica, 
moral, entre outras , pois desta maneira o entendimento da disciplina na escola  
fará todo o  sentido e significado para a vida dos alunos. Para isso seria 
essencial o desenvolvimento de políticas públicas por parte do Estado na 
educação,  facilitando desta forma o trabalho da escola e das  medidas 
educativas na prevenção da obesidade. 
  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, ESCOLA, EDUCAÇÃO FÍSICA, OBESIDADE, 

PREVENÇÃO. 
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ABSTRACT 

The obesity and sedentary lifestyle are the two major threats to public health in 
the XXI Century (OMS, 2004). The school is an institution designed to instruct 
and educate the human being, through a process of teaching and learning, 
searching for the best development of students’ life. On this condition the 
guiding question of this study was to verify how the educational system, in 
particular the basic education treats this  obesity topic. The main aim of this 
study was to investigate if and how the obesity topic is approached in  the 
discipline of scholar Physical Education, in middle education of public schools in 
federal and state-owned levels in the city of Maceió in Alagoas State. In this 
environment,  we  have cared  to understand the laws created by the legislative 
system, the executive branch documents, and analyse the documents locally, 
targeting to understand the importance which is given  to  health and particularly 
to obesity. As strategic methodology for collecting the data was used the semi-
structured interview, being drafted two  interview scripts, one for Physical 
Education teachers and other  for the  third -  year  middle education students. 
Were performed  thirty-one interviews with teachers, and with the students was 
used a group interview also called "focus group", aiming to discuss the theme, 
being  thirty-one classes, totalising  seven hundred and fifty-four students 
participating in the discussions. The "corpus" of this  work was formed by official 
documents like the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, 
and the Law of Guidelines of Basis of National Education, the National 
Curriculum Parameters and the Guiding Document for the Pedagogical 
Intervention of Physical Education in public schools in the state of Alagoas, as 
well as the transcription of  the interviews. For the  interpretation of the "corpus"  
a content analysis was used, which is a set of techniques for  communications 
analysis in order to obtain the content of the messages (Bardin, 2004). It is 
concluded that in the classes of scholar Physical Education, especially at  the 
middle education of the public schools of Maceio in Alagoas, the topic of obesity 
is  partially approached, and  the theme is not systematically organized. The 
sports activity offers an opportunity to acquire knowledge that will help in the 
prevention of obesity. It is necessary to teach   students sports through its 
cultural, social, axiological, moral dimensions , among  others, because in this 
way the understanding of the discipline in the school will make sense and 
meaning to the  students’ lives. To achieve this goal it would be  important  the 
development of public policies by the   State concerning  education, in order  to 
simplify  the  school work and the   educational actions in the prevention of 
obesity. 
 
KEYWORDS: EDUCATION, SCHOOL, PHYSICAL EDUCATION, OBESITY, 

PREVENTION. 
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_______________________________________________________________ 
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Atualmente uma das grandes preocupações a nível mundial é a mudança nos 

hábitos de vida das pessoas, resultante de um processo histórico de evolução 

da humanidade. Desde que o homem inicia a exploração e transformação da 

natureza, e com o passar do tempo, vão-se criando e desenvolvendo meios 

para facilitar as atividades da sua rotina diária, tendo como marco histórico a 

Revolução Industrial. Desde logo a própria máquina começa a substituir as 

diversas ações motoras que o homem necessitava para executar as suas 

tarefas, desta forma contribuindo para a diminuição do esforço físico e do 

movimento corporal do ser humano, de uma maneira geral.  

 

Mota (1992) analisa esta mudança na sociedade contemporânea e comenta 

que as alterações se desencadearam pelo rápido desenvolvimento tecnológico 

e científico, sendo tão marcantes que alteraram também de forma intensa o 

modo de vida humano, modificando o conjunto de valores, atitudes e 

comportamentos, formando um contexto social e um entendimento de vida com 

orientações diferenciadas até então.  

 

Nas sociedades influenciadas pela industrialização podemos observar um estilo 

de vida cada vez menos saudável, fruto do próprio produto estabelecido pela 

indústria, aliando-se às condições compactas de vida urbana em algumas 

cidades1, bem como o notório interesse por ocupações mais passivas em 

substituição das atividades físicas mais vigorosas e com determinado nível de 

esforço físico. Aliados a esse cenário, os hábitos alimentares também se foram 

modificando, e em muitas situações tornaram-se inadequados, criando-se 

desta forma condições ideais para uma maior acumulação de gordura nestes 

indivíduos e consequentemente o desenvolvimento do peso corporal destas 

populações, obtendo-se assim grupos de pessoas sedentárias2 e com excesso 

de peso, com propensão ao desenvolvimento da obesidade.  

                                                             
1 A condição compacta aqui mencionada refere-se à forma como o ser humano desenvolveu a sua morada em 
algumas cidades, em condomínios de apartamentos, aglomerando-se em pequenos espaços, ou seja, vivendo com 
possibilidades de movimento reduzidas. 
2 Sedentário, que está quase sempre sentado; que não faz exercício; inativo; que vive sempre na mesma região, 
país ou local; indivíduo que leva a vida de pouca atividade física (Dicionário da Língua Portuguesa, 2011). 
Sedentarismo, qualidade do que é sedentário. Conjunto de hábitos sedentários (Dicionário Priberam, 2010).  
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Bento (2007a) refere as preocupações da OMS – Organização Mundial de 

Saúde, que o sedentarismo e a obesidade são as duas grandes ameaças à 

saúde pública no século XXI. De acordo com a OMS3 a obesidade é uma 

doença, e ainda mais, ganhou o “status” de uma doença epidémica, apontando 

que a nível mundial, atualmente com as recentes estimativas globais, mais de 

dois bilhões4 de pessoas acima dos 15 anos de idade apresentam excesso de 

peso, e dessa população mais de 400 milhões são obesos, tendo em conta que 

em 1995 eram 200 milhões. Além disso, as projeções indicam que em 2025 

esses números aumentarão para três biliões de pessoas com excesso de peso 

e para  700 milhões de obesos (WHO, 2008).  

 

A WHO (1998) prevê que no ano de 2030 só nos Estados Unidos já existam 

cerca de 70% de obesos, na Europa 50% e 30% no Brasil. Atualmente no 

Brasil, de acordo com o IBGE5 existem cerca de 38 milhões de pessoas com 

obesidade, quando no ano  2000 esse número rondava os  16 milhões6, o que  

significa um crescimento de mais de 100% no intervalo de uma década. Esta 

situação revela-se ainda mais alarmante quando estes números estão 

relacionados com a criança, em que 17,6 milhões de crianças com idade 

inferior a cinco anos são obesas no mundo7. 

 

A obesidade de maneira simplificada pode ser considerada como uma 

condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, levando 

a um comprometimento da saúde. O grau de excesso de gordura, a sua 

distribuição e a associação com consequências para a saúde pode variar, 

consideravelmente, entre os indivíduos obesos. É importante preveni-la e 

também identificá-la, uma vez que as pessoas nessa condição apresentam 

risco aumentado de morbidade e mortalidade. Na atualidade, a obesidade  

coloca-se de maneira prioritária para intervenção, ao nível individual e na 

comunidade, tornando-se um problema de saúde pública (OMS, 2004). 

                                                             
3 Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
4 Dois mil milhões, na terminologia de Portugal.  
5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão que faz pesquisas de censos demográficos em populações.  
6 Risco pesado. Veja. (2000) São Paulo: Abril Cultural, 2,  94-96.  
7 WHO (1998).  
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A OMS (1998) considera que usufruir do melhor estado de saúde, se constitui 

um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de 

religião, de credo político, de condição económica ou social. Ainda que os 

Governos têm a responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode 

ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas.  

 

O artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) diz que: 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado”, garantido mediante políticas 

sociais e económicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Uma vez que o Governo se encontra na qualidade de responsável por ações 

em relação à saúde do seu povo, é de extrema importância que se incentive o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a diminuição do 

sedentarismo e da obesidade. 

 

Entende-se por políticas públicas os conjuntos de disposições, medidas e 

procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 

atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. São 

também definidas como todas as ações de governo, divididas em atividades 

diretas de produção de serviços pelo próprio Estado e em atividades de 

regulação de outros agentes económicos (Lucchese, 2004). 

 

As políticas públicas em saúde refletem o campo de ação social do Estado 

encaminhado para a melhoria das condições de saúde da população e dos 

ambientes naturais, social e do trabalho. A sua tarefa especial em relação às 

outras políticas públicas da área social consiste em organizar as funções 

públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

dos indivíduos e da coletividade no meio social. As políticas públicas  

materializam-se através da ação concreta de sujeitos sociais e de atividades 
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institucionais que as realizam em cada contexto e condicionam os  seus 

resultados. (ibidem) 

 

A escola como instituição social tem responsabilidades, e Nunes (2011) 

entende que, ao discutir-se a função e o papel que a escola deve 

desempenhar, é impossível não considerar os diferentes elementos culturais 

que se fazem presentes no meio escolar e ainda mais considerar que, como 

uma instituição ligada ao Estado, possui determinada função na sociedade em 

que está inserida, e que por isso deve responder a interesses definidos e 

seguir as normas estabelecidas. 

 

Valadão et al. (2006) apontam a escola como um espaço de convivência e 

formação de crianças e adolescentes, sendo considerada um dos ambientes 

privilegiados para a promoção da saúde. Dizem ainda que a escola deve 

valorizar os alunos como sujeitos, buscar garantir igualdade de direitos e 

oportunidades, reconhecendo a diversidade, abrindo espaços para a 

participação e o exercício da cidadania.  

 

Neste entendimento, o sujeito social no papel do professor de Educação Física  

que pode intervir principalmente na prevenção8 e promoção9 da saúde na 

comunidade escolar onde atua, juntamente com o Estado e a instituição 

escolar, formam um conjunto social que pode desenvolver ações educativas 

centradas na educação para a saúde. Neste sentido a intenção é a da proteção 

e melhoria da saúde da população escolar e sobretudo a construção de valores 

essenciais na educação e formação humanas. Justifica-se aqui o desporto 

como um excelente contributo, seja no aspeto dirigido para a saúde, bem como 

na questão dos valores educacionais aos quais o mesmo incita. 

 

 

                                                             
8 Em Ferreira (2010) prevenir tem a significação de dispor de antemão, preparar, precaver, avisar, informar, advertir, 
tratar de evitar, acautelar-se contra, livrar-se de, evitar, impedir, etc.   
9 Em Ferreira (2010) promover tem a significação de fazer com que se execute, que se ponha em prática alguma 
coisa, fomentar, desenvolver, etc. 
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O CONFEF10 (2011, p. 14) enfatiza que: 

 

“A prevenção e promoção da saúde devem ser desenvolvidas 

nas perspectivas da interdisciplinaridade e da 

intersetorialidade, incluindo dimensões sociais, políticas, 

econômicas e culturais, além dos setores das diferentes áreas 

de conhecimento e atuação humanas.  

 

Desta forma, um dos meios para se tratar do assunto da obesidade, pode e 

deve ser também o meio escolar, considerado um ambiente social adequado 

para fomentar conhecimentos para a vida, onde futuras gerações da sociedade 

estão em desenvolvimento. De acordo com Saviani (2005)11 a escola é uma 

instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, 

elaborado, com o objetivo do aluno adquirir autonomia necessária para tomar 

decisões na vida. 

 

Então, se os alunos em idade escolar possuem potenciais para adquirirem 

conhecimentos e para agirem positivamente contra os males do sedentarismo 

e da obesidade, poderão de certa forma adotar atitudes importantes e 

saudáveis nas suas vidas. Desta maneira, poderão ter a oportunidade de 

prevenir e de certa forma diminuir os índices relacionados com a obesidade na 

atualidade. Porém, as previsões são de que estes números tendem a aumentar 

no decorrer dos próximos anos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que 

entendemos é que algo necessita ser feito, numa tentativa de que esta 

conjetura não se torne real tomando tais proporções.  

 

Nesse sentido, Freire (1996)12 diz que a verdadeira educação é aquela que 

pretende estimular o educando a refletir sobre a realidade na qual está 

inserido, ou seja, o ensino deve ter conexões com a atualidade do contexto 

social, económico e cultural.  

                                                             
10 O CONFEF - Conselho Federal de Educação Física, no Brasil é o órgão que regulamenta a profissão. 
11 Dermeval Saviani (2005). Pedagogia Histórico-Crítica. 
12 Paulo Freire (1996). Pedagogia da Autonomia. 
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Bento (1999) diz que diante das mudanças constantes na sociedade é 

necessário um esforço de atenção permanente à evolução da praxis humana, à 

sua dinâmica e mutabilidade. Perante isto, a educação escolar entre outros 

fatores pode de alguma forma contribuir para a prevenção da obesidade, sendo 

contudo importante o trabalho da disciplina Educação Física escolar, tornando-

se a escola um ambiente propício ao tratamento de temas que são necessários 

e pertinentes na vida atual, visto que velozes transformações estão 

acontecendo na sociedade contemporânea.  

 

 

Questão orientadora: 

 

• Como é que o sistema educativo da rede estadual de ensino da cidade 

de Maceió no Estado de Alagoas lida com a temática da obesidade? 

  

 

Objetivos: 

 

• Verificar como o sistema educativo, em particular a Educação Básica,  

trata o tema da obesidade. 

 

• Investigar se e como a temática da obesidade é operacionalizada na 

disciplina de Educação Física escolar, no Ensino Médio das escolas públicas 

da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte da cidade de Maceió no 

Estado de Alagoas. 

 

 

Passos para concretizar o estudo: 

 

• Analisar os documentos oriundos do Poder Legislativo, tais como: a 

Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei nº 9.394/96 - Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional. 
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• Avaliar o documento do Poder Executivo que norteia a educação 

nacional, ou seja, os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

• Examinar os documentos norteadores da Educação Física escolar a 

nível estadual. 

 

• Identificar no discurso dos professores de Educação Física escolar se e 

como o tema da obesidade é desenvolvido nas aulas e a sua importância. 

 

• Analisar o discurso dos alunos do ensino médio no sentido de entender 

se os conhecimentos sobre a obesidade são tratados na escola e como estão 

sendo assimilados pelos mesmos. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
_______________________________________________________________ 

 

"E aquele que não quiser morrer de sede entre os 

homens deve aprender a beber em todos os vasos, 

e o que quer permanecer puro entre os homens 

deve aprender a lavar-se em água suja"  

 

                          Friedrich Nietzsche (1844  a  1900) 

Filólogo e Filósofo, Alemão 
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1.1. A obesidade nos dias de hoje: uma evidência na sociedade 

contemporânea 

 

A sociedade contemporânea tem-se constituído dentro de determinadas 

características, de que destacamos as inovações tecnológicas, a urbanização 

das cidades, entre outras, e que de certa forma influenciaram algumas 

mudanças nos hábitos de vida das pessoas, dotando a rotina diária de mais 

conforto e de mais comodidades, proporcionando assim uma melhoria do bem-

estar. Porém, em contrapartida, este processo pode ter acarretado outras 

questões relativamente desfavoráveis ao ser humano, nomeadamente o 

sedentarismo. 

 

Estas alterações que se desencadearam na sociedade atual, tornaram-se as 

consequências de um rápido desenvolvimento tecnológico, aumentando as 

doenças ditas da civilização moderna13 (Mota, 1997). Assim, estes benefícios 

da vida na modernidade podem ter desencadeado a diminuição da atividade 

física, ou reduzido o esforço físico das pessoas. 

 

Também se observa nos países em desenvolvimento, uma tendência crescente 

à inatividade física, bem como em populações de baixa renda. Com um modelo 

urbano que favorece principalmente a locomoção em transportes públicos, 

associado à perceção da falta de segurança resultante da violência existente 

nas cidades, contribuindo para que as pessoas permaneçam mais em suas 

casas, sendo assim, esta população urbana menos favorecida do mesmo modo 

estaria vulnerável ao sedentarismo. (Ewing & Cervero, 2001; Jacoby, 2004). 

 

Groves (1988) aponta que as condições da vida urbana em algumas cidades, 

associadas ao interesse de crianças e jovens por diversões menos ativas, 

acabam por criar uma nova geração de jovens sedentários. Desta forma 

                                                             
13 As doenças da civilização moderna, também chamadas doenças hipocinéticas, ou seja, as que decorrem pela 
falta de movimento ou esforço do corpo humano, ou ainda pelo decréscimo da atividade física. E segundo Malina e 
Little (2008) a combinação entre um estilo de vida sedentário e as alterações na alimentação teve como resultado, 
em primeiro lugar, as DCV (Doenças Cardiovasculares), e mais recentemente, o sobrepeso e a obesidade, sendo 
considerada uma epidemia nas sociedades da modernidade. 
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podemos considerar que os hábitos de vida das pessoas e das novas gerações 

foram sofrendo mudanças significativas, e que de alguma forma podem causar 

prejuízos à saúde de uma maneira geral.  

 

Bouchard et al. (1994) afirmam que estas mudanças promovem novos estilos 

de vida, reduzindo a solicitação de gasto energético, incentivando que as 

pessoas sejam menos ativas fisicamente e adotem estilos de vida sedentários. 

 

Associadas ao sedentarismo surgem algumas complicações para a saúde, e a 

obesidade que já é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como uma doença (WPT e Sharma, 2002). Ainda, é entendida como uma 

doença epidémica, caracterizada pelo excesso de gordura corporal, aportando 

prejuízos à saúde. 

 

A obesidade sendo considerada uma epidemia global, associada ao 

sedentarismo que é observado nas últimas décadas, com um aumento 

progressivo que se verifica  principalmente nos países desenvolvidos, onde o 

nível de atividade física se reduziu drasticamente, perfila-se como causa  

preocupante na atualidade, e que apesar de diversos estudos ainda 

questionarem a causa-efeito, é por demais evidente que o sedentarismo 

constitui um fator predisponente para o desenvolvimento da obesidade 

(Mokdad et al., 2000). 

 

Nos dias atuais, a obesidade constitui-se como um problema de saúde com 

grande repercussão na sociedade humana. Direta ou indiretamente, também 

está associada a diversas doenças que, de uma forma geral, são responsáveis 

por uma percentagem significativa de mortalidade e morbidade (Pollock & 

Wilmore, 1993).  

 

O excesso de gordura acumulada pode atingir graus capazes de afetar a 

saúde, tanto mais que, uma vez instalada, tende a auto perpetuar-se, 

constituindo-se como uma verdadeira doença crónica (Reis & Campos, 2001). 



15 
 

Associadas à obesidade estão outras doenças ou complicações para a saúde 

que incluem o diabetes mellitus tipo 2, a hipercolesterolemia, a hipertensão 

arterial, as doenças cardiovasculares, a apnéia do sono, os problemas 

psicossociais, a doença ortopédica e diversos tipos de câncer (Coutinho, 2005). 

 

Desta forma, diz-se que nas pessoas com obesidade, em relação às reservas 

lipídicas que se armazenam no tecido adiposo, que atingem níveis que podem 

prejudicar a saúde, e que tendem a propagar-se depois de instaladas, 

declarando-se uma doença crónica (Nicklas et al., 2001). 

 

Segundo Gomes (2004), a obesidade é caracterizada quando existe um 

acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, levando a um 

comprometimento da saúde. Este excesso de peso corporal e a obesidade no 

ser humano, normalmente, de início, podem ser estabelecidos a partir do Índice 

de Massa Corporal (IMC), que é a massa em quilo dividida pela estatura por 

metro ao quadrado, e que tem aumentado nos últimos anos de forma 

alarmante, ao ponto de estar atingindo uma grande parcela da população 

mundial (Kuczmarski et al., 1994).  

 

Como podemos observar na página seguinte no Quadro 1, a WHO determina, 

no caso de adultos, que a situação de sobrepeso ocorre em valores de IMC 

superiores a 25 Kg/m2: a pré-obesidade entre os 25 e os 29.9 Kg/m2; a 

obesidade classe I entre os 30 e os 34.9 Kg/m2; a obesidade classe II entre os 

35 e os 39.0 Kg/m2 e a obesidade classe III é atingida quando o IMC for de 40 

Kg/m2 ou mais (WHO, 2000).  
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Quadro 1 – Classificação do IMC em adultos (WHO, 2000).  

 

 

Anjos (2006) sustenta que além das medidas do IMC, para se ter um 

diagnóstico mais preciso da quantidade de gordura corporal é necessário medi-

la isoladamente14, e através de um valor em percentil pode-se definir o excesso 

ou não de gordura no corpo. Assim, um indivíduo do sexo masculino é 

considerado com sobrepeso quando os índices de gordura corporal excedem 

os 17% e do sexo feminino quando ultrapassam os 26% (Guedes & Guedes, 

1997a). 

  

De acordo com Mc Ardle et al. (1998), o indivíduo para ser considerado obeso, 

os valores de quantidade de gordura aumentam para 20% do peso corporal 

constituído para homens e 30% para as mulheres; porém também comentam 

que devem ser observados os padrões de distribuição da gordura e quantidade 

de células adiposas que também constituem critérios para o estabelecimento 

do nível pessoal de obesidade. 

 

A distribuição da gordura corporal pode ser aferida por determinados 

procedimentos antropométricos. A relação cintura-quadril (RCQ) tem sido 

usada em adultos (Lerario et al., 2002; Machado & Sichieri, 2002). Outros 

estudos mostram que o perímetro da cintura (PC) pode ser uma ferramenta 

                                                             
14 Conhecida como o fracionamento da composição corporal (peso ósseo, peso muscular, peso residual e peso 
adiposo) e para se obter estes valores de acordo com Guedes e Guedes (1997a) existem além da técnica 
antropométrica, os métodos laboratoriais, espessura de dobras cutâneas, bem como a utilização de equações 
preditivas para aferição especificadamente da quantidade de gordura corporal. 

Classificação IMC (kg/m2) Risco de Comorbidade 

Peso Baixo <  18,5 Baixo 

Peso Normal 18,5 – 24,9 Controle 

Excesso 
de 

Peso 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Médio 

Obesidade Grau I 30,0 – 34,9 Aumentado 

Obesidade Grau II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade Grau III 
(Mórbida) 

>  40 Muito Grave  
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também segura para determinar adiposidade central, inclusive em crianças 

(Molarius et al., 1999; Taylor et al., 2000). 

 

Diversas pesquisas para identificar a obesidade e delimitar o padrão de 

disposição da gordura utilizam de forma simultânea ou não, a relação dos 

índices antropométricos de IMC, RCQ e o PC. Neste sentido é importante 

perceber como a gordura corporal está localizada no corpo, pois a depender do 

padrão de distribuição, este pode apresentar um maior ou menor risco para a 

saúde do indivíduo (Dasgupta & Hazra, 1999; Booth et al., 2000; Dobbelsteyn 

et al., 2001; Seidell et al., 2001; Maffeis et al., 2003; Vissher et al., 2001). 

 

Assim de acordo com o padrão da distribuição da gordura corporal, a 

obesidade pode ser classificada como androide (geralmente com mais 

frequência no sexo masculino), quando o tecido adiposo se acumula 

predominantemente na região abdominal, ou do tipo ginóide (geralmente com 

mais frequência no sexo feminino), quando o tecido adiposo se acumula 

predominantemente na região da anca, coxas e abdómen inferior. Parece que 

a obesidade do tipo androide, é a que representa maior risco para a saúde, 

uma vez que a adiposidade abdominal, particularmente a gordura ao redor das 

vísceras, chamada de perivisceral, está associada a um perfil lipoproteico mais 

adverso, à ocorrência de complicações metabólicas, e representa um risco 

mais elevado de diabetes e doenças cardíacas (Bray, 2000).  

 

O excesso de gordura localizada ou por todo o corpo, é desencadeado por uma 

série de fatores15, sendo a obesidade exógena16, responsável por 90% a 95% 

dos casos, e nos restantes casos, ou seja, entre 5% a 10%, desencadeia-se 

pela obesidade endógena17 (Guedes & Guedes, 1998). 

                                                             
15 Ambiental, genético, endócrino-metabólico e também por influência psicológica (Guedes & Guedes, 1998). A 
questão ambiental pode favorecer o desenvolvimento da obesidade por influências externas ao indivíduo, seria a 
influência fenótipa. Já a questão genética é herdada da família. O endócrino-metabólico por algum distúrbio 
hormonal junto às glândulas endócrinas. Já o fator psicológico pode influenciar alguns elementos como ansiedade, 
depressão, autoestima, imagem corporal e podendo desencadear a compulsão em se alimentar em excesso. 
16 Excesso de gordura decorrente do desequilíbrio energético entre ingestão alimentar e gasto calórico (Bray, 1976). 
17 Esse tipo de obesidade decorre de distúrbio hormonal oriundo de alteração do metabolismo tireoidiano, gonadal, 
hipotálamo-hipofisário, tumor e de síndrome genética (Bray, 1976). 
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Apesar de ser a gordura um elemento necessário e indispensável na dieta de 

um indivíduo normal, pois possui ácidos graxos essenciais à vida, 

desempenhando funções tais como fonte e reserva de energia, proteção dos 

órgãos vitais, isolamento térmico do organismo e veículo das vitaminas 

lipossolúveis indispensáveis, pode ser prejudicial quando o peso corpóreo 

aumenta excessivamente, causando inconvenientes e perturbações à saúde. 

Desta maneira, o tecido adiposo, embora desempenhe funções importantes no 

corpo humano, quando em excesso, pode causar distúrbios à saúde, além de 

ser indesejável nos padrões estéticos da sociedade contemporânea (Dâmaso, 

1993). 

 

Definir uma linha divisória entre o sobrepeso e a obesidade é de difícil 

caracterização, não havendo definições aceites universalmente, principalmente 

para crianças e adolescentes. Desta forma Postkitt (1995) refere que esta 

distinção é mais difícil na infância e adolescência devido às alterações 

fisiológicas naturais que acontecem com a idade, tornando-se indispensável 

recorrer a métodos de avaliação corporal para definir excesso de peso e 

obesidade, ou mesmo para saber se estes se devem realmente a um aumento 

da massa gorda, ou se por outros fatores. 

 

Willians et al. (1992) estudaram a prevalência do excesso de peso/obesidade 

em crianças e adolescentes com idades entre os 5 e os 18 anos através da 

percentagem total de massa gorda, aceitando que devem ser classificadas 

como obesas as crianças e adolescentes que apresentem valores de gordura 

corporal superiores a 25%, no caso dos meninos, e a 30%, no caso das 

meninas. 

 

Rowland (2007) constata que crianças obesas apresentam um perfil lipídico 

desfavorável. Um dos principais fatores de risco associado à manutenção da 

obesidade na idade adulta é quando se desenvolve a obesidade em idade 

infantil, pois tem sido verificado com certa consistência que a criança obesa 

terá grande probabilidade de vir a ser um adulto obeso (Herman et al., 2008).  
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Knittle et al. (1979) apontam que é justamente na infância e adolescência o 

pico de desenvolvimento das células adiposas por hiperplasia18, e sendo de 

extrema importância e atenção o controle da quantidade de gordura corporal, 

durante esses períodos, de modo a evitar que aumente o número de adipócitos 

e que posteriormente a obesidade se instale. Ainda comenta que após o 

surgimento de uma célula adiposa, esta permanecerá até o fim da vida no 

organismo. E deste modo Guedes e Guedes (1998) dizem que um dos 

mecanismos mais importantes na prevenção da obesidade é evitar o 

aparecimento de novas células adiposas e controlar o tamanho das já 

existentes. 

 

Em relação à possibilidade de uma criança obesa vir a ser um adulto obeso, 

Malina e Bouchard (1991) entendem que a obesidade infantil aumenta a 

probabilidade do indivíduo se tornar um adulto obeso. Estima-se que 

adolescentes com excesso de peso tenham 70% de hipóteses de se tornarem 

adultos com sobrepeso ou obesos (Department of Health and Human Services, 

2001). 

 

Lobstein et al. (2004) referem que existem ainda grupos especiais de crianças 

e adolescentes em risco de desenvolverem obesidade e excesso de peso, 

entre os quais se destacam os que apresentam fraca aptidão física, diabetes 

tipo 1, problemas psicológicos, desordens alimentares, epilepsia, ou ainda 

crianças tratadas com antidepressivos, glucocorticoides, anti psicóticos e 

outras drogas com atuação ao nível do sistema nervoso central e crianças 

sobreviventes de cancros. 

 

Procuramos destacar alguns pontos importantes sobre a obesidade, e de uma 

maneira geral, neste sentido se percebe que hoje algumas ações parecem 

necessárias e importantes, pois para se saber lidar com esta situação, não só o 

próprio indivíduo, mas todos da sociedade devem adquirir os conhecimentos 

necessários. Assim, podemos pensar na educação como fator primordial para 

                                                             
18 Aumento anormal de um tecido ou das suas células (Costa, 2012).  
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se lidar com as diversas situações que envolvem a obesidade, e a sociedade. 

A seguir iremos discorrer sobre outros aspetos da obesidade, na tentativa de 

conhecermos mais a respeito do assunto e da sua complexidade. 

 

 

1.1.1. A Etiologia da obesidade: determinando as origens 

 

Os motivos pelos quais a obesidade se desenvolve estão relacionados com 

inúmeros fatores, sendo considerada uma doença multicausal ou multifatorial, 

onde os fatores genético, endócrino, dietético, psicológico, cultural e 

socioeconómico, isoladamente ou interligados entre si, poderão desencadear o 

desenvolvimento do tecido adiposo (Monte et al., 1998). 

 

Hill e Melanson (1999) afirmam que a obesidade é resultante de um conjunto 

alargado de fatores, onde se incluem a ausência de AF (atividade física) e má 

nutrição, bem como também podem estar associados fatores genéticos e 

metabólicos. 

 

Já Bouchard (1994) considera que embora os fatores genéticos apontem uma 

evidência relevante na etiologia da obesidade, salienta que é importante 

considerar os aspetos não genéticos, ou seja, o aspeto fenótipo, que 

particularmente se evidencia nas sociedades tecnologicamente avançadas.  

 

Assim de acordo com  a WHO (2005), a alimentação em demasia e também de 

má qualidade, juntamente com a inatividade física são os fatores que 

igualmente contribuem para o desenvolvimento do excesso de peso e da 

obesidade. Salienta, ainda, que as tendências epidemiológicas recentes na 

obesidade indicam que a causa primária reside nas alterações ambientais e 

comportamentais.  

 

Entende-se que a obesidade de uma  maneira geral, é explicada pelo resultado 

de um balanço positivo entre a energia ingerida e a energia despendida, que 
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ocorre quando o consumo total de calorias excede o total de calorias 

consumidas, principalmente pela ingestão alimentar em excesso e pela 

ausência de exercício físico. De qualquer forma, o sedentarismo parece ser 

mais determinante que os excessos alimentares, embora os obesos 

propendam a apresentar um padrão alimentar em que os lipídios e os doces 

têm um lugar preferencial (Johnson et al., 2005).  

 

Existem questionamentos se a obesidade tem como causa a superalimentação, 

a inatividade física ou o distúrbio metabólico. Porém, as opiniões são 

geralmente concordantes quanto ao facto de que a obesidade pode  

manifestar-se quando a ingestão calórica cronicamente excede o gasto 

energético (Stefanick, 1993). 

 

A OMS (2004) alerta que a obesidade não é simplesmente o resultado da 

alimentação excessiva em relação a alimentos saborosos ou a ausência de 

atividade física. Existem várias influências de ingestão e gasto de energia 

consideradas importantes no ganho de peso e no desenvolvimento da 

obesidade, sendo o balanço de energia, a regulação fisiológica do peso 

corpóreo, a dinâmica de ganho de peso, os fatores dietéticos, os padrões de 

atividade física, além das forças sociais e ambientais que afetam adversamente 

a ingestão alimentar e os padrões de atividade física. Acredita-se que a 

proporção crescente de gordura e a densidade de energia aumentadas na dieta 

alimentar das pessoas, juntamente com a diminuição nos níveis de atividade 

física e a elevação do comportamento sedentário, sejam os principais fatores 

que contribuem para a alteração e para o aumento do peso corpóreo das 

populações.  

 

Para Garcia (aceite para publicação) um dos temas que atualmente preocupa a 

comunidade médica no mundo é sem dúvida o sedentarismo, sendo 

considerado como um dos fatores geradores da obesidade, aparecendo como 

um importante fator de risco para a saúde, e desta forma tornando-se um 

problema de saúde pública. 
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Ainda para o mesmo autor o sedentarismo não é causa, mas efeito de 

determinadas circunstâncias e atitudes que foram evoluindo através dos 

tempos, e hoje o que temos são os resultados dos caminhos escolhidos em 

tempos passados, mais propriamente há 10.000 anos19.  

 

De acordo com Pesez (1986) durante centenas de milhares de anos os nossos 

antepassados desenvolveram uma vida baseada essencialmente no 

nomadismo20, na caça e na recoleção21 e de um período para o outro todo este 

mundo se modifica, resultando numa nova forma de viver. Para Garcia (aceite 

para publicação) estas comunidades provavelmente escolhiam lugares junto a 

cursos de água, onde as plantas e os animais poderiam  desenvolver-se com 

relativa facilidade.  

 

Barrau (1989) comenta que nas etapas da história das sociedades humanas, 

uma delas talvez tenha sido muito decisiva, a apropriação de recursos 

espontâneos e a produção de recursos domesticados. Assim, as plantas e 

também os animais foram controlados pela interferência humana, neste 

processo os homens garantiram a si próprios os meios necessários à sua 

sobrevivência e manutenção.   

 

No período designado de Neolítico22 formam-se as primeiras aldeias, tendo 

pois sido dado o passo inicial do processo de urbanização, que igualmente  

influenciou a sedentarização humana. A melhoria e a evolução das técnicas e 

de novas ferramentas para o trabalho foram implementadas e intensificadas na 

agricultura e na domesticação dos animais. Estes novos conhecimentos 

proporcionaram um melhor sustento, com mais alimento disponível, havendo 

melhores condições para armazenar alimentos e em maior quantidade, pela 

                                                             
19 Época geológica do Holocénico, onde a estabilidade climática permitiu um desenvolvimento cultural único, 
estudado pelo Professor Doutor Rui Proença Garcia e a Doutora Fátima Mariana Macedo dos Santos, em Tese de 
Doutoramento apresentada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto com o título: “Sedentarismo e 
Obesidade: De causas longínquas e causas actuais. Do Holocénico ao ambiente urbano construído”. 
20 Michel Mafessoli (2001). Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de Janeiro: Record. 
21  Atividade que consiste na recolha dos recursos naturais disponíveis, geralmente praticada por nômades. 
22 Período em  que surgem os primeiros sistemas de cultivo da terra  e de criação de animais, por volta de há 10.000 
anos (Mazoyer & Roudart, 2010).  
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facilidade de produção dos mesmos (Cardoso, 2003; Mazoyer & Roudart, 

2010).  

 

A força de trabalho para a produção, era realizada essencialmente pelo esforço 

do corpo humano, que para Mauss (2003) é e foi o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem. Ou, mais exatamente, o primeiro e o mais natural 

objeto técnico, e ao mesmo tempo, o meio técnico do homem, o seu corpo. 

Antes das técnicas de instrumentos, o homem desenvolveu o conjunto das 

técnicas corporais, sendo aos poucos substituído pelos instrumentos criados 

pelo próprio homem, facilitando e diminuindo os esforços corporais nas 

atividades quotidianas.  

 

Soares (2004) comenta que o homem passa a ser o centro da nova sociedade, 

pois pela sua capacidade de produção conquistara o seu valor dentro da 

sociedade, o homem que tinha mais força, que utilizava melhor o seu corpo, ou 

seja, utilizava melhor as técnicas corporais, tinha condições de produzir e 

trabalhar mais. Deste modo, o homem passou a ser visto e definido pelos seus 

limites biológicos. 

 

Cuche (2002) afirma que o trabalho passa a ser um meio pelo qual se obtêm os 

recursos necessários para viver, dando sentido à vida, proporcionando ao 

homem realizar-se enquanto pessoa livre e responsável, pois com a introdução 

do salário o homem passa a ter livre arbítrio. Porém, quem recebia o salário 

eram os operários que produziam para a sociedade, com domínio da classe 

burguesa, que possuía outros objetivos. Inicia-se por volta das últimas décadas 

do século XIX o surgimento da sociedade capitalista23, onde o desenvolvimento 

segundo Hobsbawn (1982) foi um gigantesco processo de segregação de 

classes24. 

 

Na segunda Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas, o homem 

passa de certa forma a estar em perigo, ou seja, trata-se de uma sociedade 
                                                             
23 Também chamada de sociedade do consumo e do lucro, ou seja, do acúmulo de capital (Cuche, 2002). 
24 A classe dominante, ou seja, a burguesia e a classe dominada, os operários. 



24 
 

operada por máquinas altamente “inteligentes” que o substitui, assim correndo 

o risco de se ver sem função, e de se tornar obsoleto (Sugai, 2000). 

 

Neste ambiente que foi consolidado e que se modificava com o passar do 

tempo é importante salientar que foi um processo sem retorno, pois o avanço 

tecnológico evolui constantemente. A História não admite regressão em termos 

de conquistas e inovações tecnológicas que passaram a fazer parte da vida em 

sociedade. O desenvolvimento tecnológico é parte da evolução humana, sendo 

bem visto na medida em que proporciona ao homem melhores condições de 

vida e de bem-estar. Todavia, nesse processo, é inegável que o avanço 

tecnológico cria também determinadas falhas, força deslocamentos dolorosos e 

deixa sequelas (Pastore, 1998). 

 

Assim, podemos entender que a evolução humana diante da tecnologia foi 

benéfica em alguns aspetos, contribuindo para o aumento da população de 

modo geral. O sedentarismo foi outro aspeto que surgiu, e consequentemente 

também o número de casos de obesidade, ou seja, o desenvolvimento trouxe 

benefícios e algumas consequências, estas talvez não tão positivas. 

 

 

1.1.2. Prevalência da obesidade: os números revelam uma realidade 

 

De acordo com Guedes e Guedes (1998) estudos epidemiológicos já 

realizados apontam que cerca de 30% a 35% dos indivíduos acima dos 20 

anos e por volta de ¼ das crianças e adolescentes que vivem em sociedades 

industrializadas apresentam sobrepeso ou são considerados obesos. Colavitti 

(2004) mostra que no mundo mais de um bilhão25 de pessoas possuem 

excesso de peso e destas  300 milhões de pessoas sofrem de obesidade, pois 

o IMC situa-se acima dos 30 Kg/m2, estando também associado a uma série 

de doenças graves, como problemas cardíacos, diabetes, hipertensão e 

também ligados a algum tipo de câncer (WHO, 2005b). 

                                                             
25 Um mil milhões, na terminologia de Portugal.  



25 
 

De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO), o relatório de 2003 da International Obesity 

Task Force (IOTF) para a Organização Mundial de Saúde estima que 

aproximadamente 10% dos indivíduos entre 5 e 17 anos apresentem excesso 

de gordura corporal, sendo que de 2% a 3% são obesos. Proporcionalmente, 

esta estimativa efetuada no ano 2000 correspondeu a 155 milhões de crianças 

com excesso de peso e de 30 a 45 milhões de crianças obesas em todo o 

mundo (ABESO, 2009). 

 

Os estudos relacionados com a prevalência da obesidade indicam que as 

mudanças ocorrem sob ritmos e formas diferentes. De acordo com Wang e 

Lobstein (2006), a obesidade parece ter inflacionado mais nos países 

industrializados ao longo dos últimos 20-30 anos, do que naqueles menos 

desenvolvidos economicamente. Os mesmos autores ainda observam que a 

prevalência do excesso de peso e obesidade varia consideravelmente de 

acordo com a região do mundo. América do Norte, Europa e partes do Pacífico 

Oeste apresentam a mais alta prevalência de excesso de peso em crianças 

(20% a 30%). Outros lugares como o sudeste Asiático e grande parte da África 

Subsaariana26 possuem a menor prevalência. A América Central e do Sul, o 

Norte de África e os países do Médio Oriente posicionam-se num ponto 

intermédio. 

 

Para 2015 a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 2,3 bilhões27 

de adultos terão excesso de peso e mais de 700 milhões serão obesos. Pelo 

menos 20 milhões de crianças menores de 5 anos, em 2005 apresentavam 

excesso de peso (WHO, 2006). 

 

A OMS (2004) ainda em outros estudos estimativos prevê que no ano de 2030 

esses números venham a aumentar, indicando que 70% da população dos 

Estados Unidos, 50% na Inglaterra e 30% no Brasil, desenvolverá obesidade. 

                                                             
26 Africa do Deserto de Saara. 
27 2,3 mil milhões, na terminologia de Portugal.  
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Nos Estados Unidos da América a obesidade entre crianças de 6 a 11 anos 

mais que duplicou nos últimos 20 anos, passando de 6,5% em 1980 para 

17,0% em 2006. A taxa entre adolescentes de 12 a 19 anos mais do que 

triplicou, aumentando de 5,0% para 17,6%. Estes estudos realizados apontam 

de que mais uma geração com excesso de peso pode vir a desenvolver-se e 

que estará vulnerável aos prejuízos subsequentes associados à obesidade 

(Wang & Lobstein, 2006). 

 

De acordo com estatísticas recentes do NHANES (National Health and Nutrition 

Examination Survey), após 25 anos de aumento progressivo, a prevalência da 

obesidade não sofreu acréscimo acentuado nos últimos anos. Apesar disso, os 

níveis continuam elevados, com cerca de 34% de obesos adultos (> 20 anos). 

De acordo com os dados, mais de ⅓ dos adultos (72 milhões) eram obesos em 

2005-2006. Isto inclui 33,3% de homens e 35,3% de mulheres. Os resultados 

não evidenciam diferenças com significado estatístico, relativamente a 2003-

2004 quando 31,1% dos homens e 33,2% das mulheres eram obesos (Ogden 

et al., 2006). 

 

Na Europa, a WHO alerta que o excesso de peso corporal é um dos mais 

sérios problemas e desafios de saúde pública para o Século XXI, pois nas 

últimas três décadas os números de casos de obesidade triplicaram, e 

tomaram proporções epidémicas. Mais de ¾ desenvolvem a diabetes tipo 2, 

sendo atribuível a um IMC que excede 25 kg/m2, o excesso de peso é 

igualmente um fator de risco para a doença cardíaca isquémica, a hipertensão, 

o cancro do cólon, o cancro da mama, o cancro endometrial e a osteodistrofia 

(WHO, 2007). 

 

Em Portugal durante o período de 2003-2005 foram realizados estudos para 

levantar uma estimativa dos portugueses com excesso de peso, e de acordo 

com os resultados obtidos, 39,4% da população dos adultos apresentam um 

excesso de peso (IMC entre 25-29,9 kg/m2) e já 14,2% apresentam os níveis 

de obesidade (IMC > 29,9 kg/m2). De modo geral a população portuguesa 
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aumentou a prevalência de 49,6% entre 1995-1998, para 53,6% em 2003-2005 

(Carmo et al., 2008). 

 

Outro estudo realizado em Portugal com 4500 crianças, mostrou que 33,7% 

das meninas e 29,5% dos rapazes têm excesso de peso ou obesidade (Padez 

et al., 2004). Lissau et al. (2004) apresentam a pesquisa realizada sobre 

excesso de peso e obesidade em treze países Europeus, tendo observado que 

os jovens portugueses dos 14 aos 15 anos estavam em quarto lugar na 

classificação de elevada prevalência de peso. 

 

Alguns países da Europa (Espanha, Grécia, Portugal) parecem estar na 

liderança da prevalência da obesidade, e em particular Portugal que apresenta 

uma das maiores prevalências em crianças. Conforme o Gráfico 1 que 

apresenta os percentuais de sobrepeso e obesidade infantil na Europa, 

podemos observar Portugal com 33,7% das meninas acima do peso, e destas 

12,3% são obesas. Já os meninos apresentam 29,4% de excesso de peso e 

destes 10,3% com obesidade (WHO, 2007; Plataforma Contra a Obesidade, 

2009). 

 

 

Gráfico 1: Sobrepeso e Obesidade em crianças de 11 anos ou mais novas em países da região europeia, 
estatísticas baseadas em surveys de 1999 ou mais (WHO, 2007)  
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No Brasil de acordo com o IBGE, juntamente com os dados da OMS existem 

cerca de 38 milhões de indivíduos obesos, mas no ano de 2000 esse número 

rondava os 16 milhões28 . Esses índices indicam que as taxas de obesidade 

para homens e mulheres estão aumentando não apenas em países 

desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, como no caso do 

Brasil, que está passando por uma rápida transição socioeconómica (OMS, 

2004).  

 

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, através da VIGITEL 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico)29 em 2011, revela os níveis de sobrepeso e obesidade 

nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, sendo o Índice de Massa 

Corporal a metodologia utilizada. Na população adulta total o excesso de peso 

teve uma variação entre 39,8% em São Luís sendo a capital com menor 

percentual e 55,4% em Porto Alegre com o maior percentual, chamando a  

atenção para a cidade de Maceió30 que apresentou 53,1%, sendo o 3º maior 

percentual. Já na distribuição por sexo, as maiores frequências observadas 

para os homens foram nas cidades de Maceió (61,1%), Porto Alegre (50,7%) e 

João Pessoa (59,2%). Já para as mulheres, em Porto Alegre (50,7%), 

Fortaleza (49,6%) e Manaus (48,3%) (Brasil, 2012). É o que podemos perceber 

na Tabela 1 a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 Risco pesado. Veja. (2000) São Paulo: Abril Cultural, 2, 94-96.  
29 Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, tem como objetivo 
monitorar a frequência e a distribuição de fatores de risco e proteção para DCNT em todas as capitais dos 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de entrevistas telefónicas realizadas em amostras probabilísticas 
da população adulta residente em domicílios servidos por pelo menos uma linha telefónica fixa em cada cidade 
(Brasil, 2012).  
30 Local deste estudo. 
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Tabela 1: Percentual* de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso (Índice de Massa Corporal (≥ 25 kg/m2), por 
sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. *Percentual ponderado para ajustar a 
distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo 
Demográfico de 2000. IC95%: Intervalo de Confiança de 95%. Vigitel, 2011 (Brasil, 2012).  

 

 

Nesta pesquisa realizada no Brasil pelo Ministério da Saúde através da 

VIGITEL, os resultados mostram a frequência de adultos obesos, entre 12,5% 

em Palmas, com o menor percentual e 21,4% em Macapá, sendo o maior. 

Quando o percentual é dividido pelos sexos, a obesidade nos homens 

apresentou-se maior nas cidades de Macapá (24,2%), Natal (23,5%) e Manaus 

(20,2%). Já nas mulheres, em Porto Alegre (21,5%), Maceió (18,9%) e Macapá 

(18,6%). É o que podemos perceber na Tabela 2 abaixo, com realce para a 

cidade de Maceió, local desta pesquisa.  

 

Capitais e DF 
Total 

Sexo 

Masculino Feminino 

% IC95% % IC95% % IC95% 

Aracaju 44.5 40.3  -  48.7 47.6 41.4  -  53.9 41.6 36.2  -  47.0 

Belém 45.7 41.7  -  49.8 50.3 43.7  -  56.9 41.2 36.5  -  45.9 

Belo Horizonte 45.3 41.7  -  48.8 48.5 43.0  -  54.1 42.2 37.6  -  46.8 

Boa Vista 48.6 42.9  -  54.3 56.3 47.5  -  65.0 40.4 33.3  -  47.5 

Campo Grande 49.3 45.6  -  53.0 55.8 50.2  -  61.5 43.0 38.2  -  47.9 

Cuiabá 51.7 48.0  -  55.4 56.5 50.9  -  62.0 46.9 41.9  -  51.8 

Curitiba 50.0 46.9  -  53.1 56.4 51.9  -  60.9 43.9 39.8  -  48.1 

Florianópolis 48.2 44.8  -  51.5 58.3 53.2  -  63.5 38.2 34.2  -  42.3 

Fortaleza 53.7 49.4  -  58.0 58.3 51.6  -  64.9 49.6 44.1  -  55.1 

Goiânia 47.0 43.1  -  50.8 52.2 46.8  -  57.6 42.0 36.6  -  47.4 

João Pessoa 49.8 45.6  -  54.1 59.2 53.0  -  65.3 41.4 35.9  -  46.9 

Macapá 51.2 46.1  -  56.3 54.2 47.2  -  61.1 48.1 40.6  -  55.6 

Maceió 53.1 48.5  -  57.6 61.1 54.1  -  68.2 45.5 39.9  -  51.1 

Manaus 51.8 47.5  -  56.1 55.1 49.2  -  61.0 48.3 42.1  -  54.6 

Natal 52.3 48.0  -  56.7 59.0 51.7  -  66.3 46.4 41.4  -  51.3 

Palmas 40.3 34.8  -  45.8 43.5 35.0  -  51.9 36.9 29.7  -  44.2 

Porto Alegre 55.4 52.3  -  58.5 60.7 55.8  -  65.5 50.7 46.7  -  54.8 

Porto Velho 49.2 45.3  -  53.0 52.3 46.7  -  57.9 45.4 40.2  -  50.7 

Recife 47.1 43.3  -  51.0 48.3 41.8  -  54.7 46.1 41.6  -  50.5 

Rio Branco 48.1 42.6  -  53.6 51.2 43.0  -  59.4 44.7 37.4  -  51.9 

Rio de Janeiro 49.6 46.0  -  53.3 55.5 49.4  -  61.7 44.2 40.0  -  48.4 

Salvador 44.8 41.1  -  48.5 46.7 41.4  -  52.1 43.0 37.9  -  48.0 

São Luís 39.8 35.6  -  43.9 38.4 32.7  -  44.2 41.0 35.1  -  47.0 

São Paulo 47.9 44.6  -  51.2 50.9 46.1  -  55.6 45.2 40.7  -  49.8 

Teresina 44.5 40.0  -  48.9 50.4 43.5  -  57.4 39.0 33.3  -  44.8 

Vitória 47.3 43.5  -  51.0 50.2 44.6  -  55.9 44.6 39.6  -  49.5 

Distrito Federal 49.1 45.1  -  53.2 53.1 46.7  -  59.4 45.2 40.3  -  50.2 
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Tabela 2: Percentual* de adultos (≥ 18 anos) com obesidade (Índice de Massa Corporal (≥ 30 kg/m2), por sexo, 
segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. *Percentual ponderado para ajustar a distribuição 
sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000. 
IC95%: Intervalo de Confiança de 95%. Vigitel, 2011 (Brasil, 2012).  

 

 

De acordo com a OMS (2004), os dados do Brasil fornecem uma informação 

valiosa ainda sobre a prevalência da obesidade e sobre as tendências de um 

país em desenvolvimento. Duas pesquisas comparáveis, nacionalmente 

representativas sobre nutrição, tornaram possível uma análise detalhada dos 

padrões de mudança do estado nutricional de crianças e adultos, homens e 

mulheres, ricos e pobres. Foram pesquisas realizadas pela agência brasileira 

encarregada das estatísticas nacionais em 1974-1975 (Estudo Nacional de 

Gasto da Família – ENDEF) e em 1989 (Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Capitais e DF 
Total 

Sexo 

Masculino Feminino 

% IC95% % IC95% % IC95% 

Aracaju 14.6 12.1  -  17.2 13.4  9.7  -  17.1 15.7 12.2  -  19.2 

Belém 13.2 10.8  -  15.7 14.9 11.0  -  18.8 11.6   8.6  -  14.6 

Belo Horizonte 14.2 11.7  -  16.7 13.6 10.0  -  17.3 14.7 11.3  -  18.1 

Boa Vista 13.0 10.2  -  15.7 13.4  9.5  -  17.4 12.4   8.6  -  16.3 

Campo 
Grande 

18.1 15.5  -  20.6 19.9 15.9  -  23.9 16.3 13.0  -  19.5 

Cuiabá 17.2 14.7  -  19.6 16.3 13.1  -  19.6 18.0 14.4  -  21.6 

Curitiba 16.2 13.7  -  18.6 16.0 12.4  -  19.5 16.3 13.0  -  19.7 
Florianópolis 14.9 12.7  -  17.1 17.0 13.5  -  20.6 12.9 10.2  -  15.6 

Fortaleza 18.4 14.8  -  22.0 19.4 13.2  -  25.5 17.6 13.6  -  21.5 

Goiânia 13.3 10.9  -  15.6 13.3  9.3  -  17.3 13.2 10.6  -  15.7 

João Pessoa 14.2 11.9  -  16.4 16.1 12.4  -  19.8 12.4   9.7  -  15.2 

Macapá 21.4 17.2  -  25.6 24.2 18.2  -  30.1 18.6 12.7  -  24.4 

Maceió 17.9 14.5  -  21.2 16.7 12.0  -  21.5 18.9 14.3  -  23.6 

Manaus 17.8 14.9  -  20.8 20.2 15.4  -  24.9 15.4 12.1  -  18.6 

Natal 18.5 14.6  -  22.4 23.5 16.3  -  30.6 14.0 10.6  -  17.4 

Palmas 12.5  9.2  -  15.7 11.5  7.9  -  15.2 13.5   8.1  -  18.9 

Porto Alegre 19.6 17.0  -  22.2 17.4 14.0  -  20.8 21.5 17.8  -  25.3 

Porto Velho 16.4 13.9  -  18.9 16.6 13.1  -  20.0 16.2 12.7  -  19.8 

Recife 14.8 12.5  -  17.0 12.2  9.2  -  15.2 17.1 13.8  -  20.4 

Rio Branco 17.1 13.6  -  20.5 17.5 11.9  -  23.0 16.6 12.7  -  20.6 

Rio de Janeiro 16.5 14.2  -  18.9 15.8 12.1  -  19.4 17.2 14.3  -  20.1 

Salvador 14.9 12.2  -  17.6 15.2 11.0  -  19.3 14.6 11.1  -  18.1 

São Luís 12.9 10.0  -  15.8 10.5  7.5  -  13.6 15.1 10.4  -  19.9 

São Paulo 15.5 13.1  -  17.8 14.5 11.1  -  17.9 16.3       13.1 -  19.6 

Teresina 12.8 10.2  -  15.5 11.3  8.1  -  14.4 14.2 10.1  -  18.4 

Vitória 14.8 12.3  -  17.2 12.5  9.1  -  15.8 16.9 13.4  -  20.4 
Distrito 
Federal 

15.0 11.8  -  18.1 16.5 10.9  - 22.1 13.5 10.7  -  16.3 
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Nutrição – PNSN), e  mostram que a obesidade aumentou em todos os grupos 

de homens e mulheres. Entretanto, um aumento maior foi observado entre as 

famílias de menor renda. O problema do deficit nutricional no Brasil está sendo 

rapidamente substituído pelo excesso nutricional, porém, vale a pena chamar a 

atenção para a qualidade da alimentação (Monteiro et al., 1995). 

 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009)31 foi comparada com 

as pesquisas de 1974-1975 do ENDEF, ainda com a de 1989 da PNSN e 

também com a POF 2002-2003. Neste sentido, os termos comparativos 

revelam um aumento considerável no número de crianças acima do peso no 

Brasil, particularmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. O percentuais 

mostram que houve um aumento mais que o dobro no sexo masculino no 

período entre 1989 e 2009, se estendendo dos 15% para 34,8%. Já para as 

meninas desta faixa etária, neste mesmo intervalo de tempo o aumento foi bem 

maior, passando de 11,9% em 1989 para 32% em 2009, quase que triplicando 

os percentuais. Na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, também o 

desenvolvimento é progressivo, sendo todos estes dados percebidos no 

Gráfico 2, na outra página. 

 

 

 

                                                             
31 Realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), juntamente com o Ministério da Saúde. 
Consistiu em uma avaliação antropométrica e do estado nutricional, sendo que a obtenção dos dados foi feita por 
amostragem a partir de visitas domiciliares, incluídos indivíduos de todos os estados brasileiros. No POF 2008-2009 
foram analisados os dados de mais de 188 mil pessoas em 55.970 domicílios, sendo que as medidas 
antropométricas foram tiradas durante o período da entrevista no domicílio (IBGE, 2010).  
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Gráfico 2: Evolução do excesso de peso no Brasil em crianças e adolescentes (IBGE, 2010). 

 

 

Sobre a obesidade, especificamente nesta mesma pesquisa, os números 

também mostraram um relativo aumento, visto que os meninos na faixa etária 

de 5 a 9 anos entre 1989 e 2009 apresentam um incremento de 4,1% para 

16,6%, respetivamente. Entre as meninas na mesma faixa etária e período, 

também houve um incremento, saindo dos 2,4% para 11,8%, configurando-se 

assim um aumento significativo para ambos os sexos. Já na faixa etária entre 

10 e 19 anos, os gráficos também se mantêm em progressão, como podemos 

observar no Gráfico 3, logo abaixo.  
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Gráfico 3: Evolução da obesidade no Brasil em crianças e adolescentes (IBGE, 2010). 
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A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) chama a atenção sobre a obesidade 

infantil, e diz que esta é uma realidade para de cerca 5 milhões de crianças. 

Estas informações são intimidantes, pois as doenças decorrentes da obesidade 

poderão provocar complicações de saúde para esta população e também outro 

grande problema na rede pública de saúde do País (OMS, 2004). 

 

Na cidade de Maceió, no Estado de Alagoas de acordo com Toscano (2010) 

numa pesquisa em que foram avaliados 1196 indivíduos adultos, de ambos os 

sexos, com idades entre os 25 e os 77 anos, com uma média de idade de 42 

anos, de todos os distritos censitários, aleatoriamente selecionados, identificou-

se sobrepeso em 36% e obesidade em 18%, não havendo associação dessas 

variáveis com a classe económica. 

 

Ainda de acordo com a pesquisa da VIGITEL em especial na cidade de 

Maceió, houve um desenvolvimento dos percentuais de 2006 para 2011, onde 

os homens apresentavam um percentual de 12,6% em 2006, já em 2011 esse 

número cresceu para 16,7%, representando um aumento de 4,1% neste 

intervalo de tempo. Já para as mulheres alagoanas a obesidade em 2006 

apresentava 14%, e em 2011 passou a ser 18,9%, mostrando um incremento 

de 4,9% (Brasil, 2012).  

 

Percebe-se aqui que os índices apontam para um crescimento do número de 

casos de obesidade ao longo do tempo, e com uma incidência maior nas 

últimas décadas. Isso faz-nos pensar que este desenvolvimento da obesidade 

requer determinadas atenções e a busca de uma possível contribuição dos 

profissionais envolvidos na saúde e educação na tentativa de uma diminuição 

destes indicadores, no sentido de procurar para a nossa sociedade um melhor 

bem estar, visto que a obesidade vem acarretando aos indivíduos e à 

sociedade problemas complexos, que não são assim tão simples de serem 

solucionados.  
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1.1.3. A obesidade na infância e adolescência: o percurso de hoje para o 

futuro 

 
Neto (2008) aponta que de uma forma geral entre 40% a 45% de crianças e 

adolescentes são sedentários ou insuficientemente ativos nas sociedades mais 

desenvolvidas. Nas crianças não é clara a relação entre a atividade física e a 

saúde. O conceito de atividade física deve ser alargado bem como os seus 

benefícios no âmbito do desenvolvimento motor, cognitivo e social.  

 

Para Gavarry e Falgairette (2004) a permanência do padrão de atividade física 

habitual, diminui da infância para a idade adulta cerca de 7% por ano. Desta 

forma entendemos que se as crianças já apresentam na atualidade um baixo 

nível de esforço físico, na idade adulta consequentemente será menor ainda.  

 

Os sintomas relacionados com a obesidade em crianças e adolescentes 

incluem problemas psicossociais, fatores de risco de Doenças 

Cardiovasculares (DCV) aumentados, metabolismo anormal de glicose, 

distúrbios hepáticos e gastrointestinais, apneia do sono e complicações 

ortopédicas (WHO, 2006). Como consequências mais importantes da 

obesidade na infância, a longo prazo, é a sua tendência em persistir na idade 

adulta, com todos os fatores de risco associados, existindo uma maior 

probabilidade da obesidade permanecer quando o seu início ocorre no final da 

infância ou adolescência e quando a obesidade é grave (Guo et al.,1994). O 

sobrepeso na adolescência também mostrou estar significativamente 

associado à mortalidade e morbidade a longo prazo (Must, et al., 1992). 

 

De acordo com Carvalhal (2008), a nível físico, as crianças com excesso de 

peso correm riscos associados a doenças cardiovasculares, diabetes, entre 

outros problemas de saúde. O relativo baixo custo energético despendido pelas 

crianças nas atividades quotidianas (casa, escola e rua) implica um olhar mais 

atento ao desenvolvimento de estratégias de intervenção e de políticas 

públicas de modo a ultrapassar os prognósticos não tão estimulantes que os 

hábitos da vida moderna apresentam (Neto, 2008). 
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Alvarez (2008) comenta que esta redução da atividade física, que vai contra a 

nossa conceção, está a alcançar contornos dramáticos nas crianças. Hoje, 

qualquer criança urbana gasta por semana 40 horas a ver televisão, 25 horas 

sentada na sala de aula e outras 10 horas entre computadores e videojogos. 

Se somarmos a isto o período que passa sentada nas refeições e as horas 

dedicadas ao sono, realmente mal lhe resta tempo para se movimentar com 

determinado nível de esforço físico.  

 

Em 1998, a Health Education Authority através de um processo de consultas 

aos especialistas e de uma revisão de evidências relacionadas com a 

promoção da saúde entre as crianças e adolescentes, alcançou um consenso 

alargado, onde se chegou a concordar na apresentação de uma recomendação 

principal e uma outra secundária. Daí a primeira recomendação, ou seja, a 

principal, é de que todos devem participar em atividades físicas de intensidade 

pelo menos moderada durante 60 minutos por dia; já a segunda diz que pelo 

menos 2 vezes por semana devem existir sessões dedicadas à prática de 

atividade física, sendo que algumas destas atividades devem auxiliar na 

melhoria e manutenção da força muscular, flexibilidade e saúde óssea 

(Riddoch, 1998).  

 

Já em relação aos exemplos de atividade física de intensidade moderada, as 

recomendações de acordo com Cavill et al. (2001), englobam as atividades 

como a marcha rápida, a natação, o andar de bicicleta, a maioria dos desportos 

e a dança, sendo que a metodologia para se atingir estes objetivos deve ser 

diversificada e necessita existir um ajustamento de acordo com a idade e a 

situação de desenvolvimento maturacional da criança.  

 

A atividade física regular na infância e adolescência melhora a força e a 

endurance, ajuda a constituir a massa óssea e músculos saudáveis, ajuda a 

controlar o peso, reduz a ansiedade e o stress, incrementa a autoestima e pode 

regular a pressão arterial e os níveis de colesterol. Além disso, as experiências 

positivas em atividades desportivas nas idades mais jovens, tendem a criar 
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hábitos da pratica desportiva para a vida toda (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2008). 

 

Corroborando com as recomendações, Nilsson et al. (2008) dizem que a 

promoção da atividade física desportiva durante a infância não deverá ser vista 

apenas como uma medida preventiva para o decréscimo dos fatores de risco 

de algumas doenças que poderão aparecer mais tarde. Assim, o 

estabelecimento de um estilo de vida ativo nas idades mais baixas, pode 

incrementar o gosto de ser fisicamente ativo como adulto. Neste sentido, tem 

sido proposto que hábitos regulares de atividades desportivas na infância irão 

influenciar os níveis de atividades físicas na idade adulta, desta forma também 

diminuindo o sedentarismo e contribuindo para a prevenção de determinadas 

doenças, como por exemplo a obesidade (Janz et al., 2005). 

 

Sendo assim, surge a importância e relevância de proporcionar às crianças e 

adolescentes a prática do desporto, na qual elas possam desenvolver saberes 

acerca do valor para a saúde, bem como e importante de criar o prazer pelas 

atividades desportivas. Neste sentido, é interessante construir conceitos de 

aptidão física, fazendo com que construam valores acerca do exercício físico e 

do desporto para a manutenção e melhoria da saúde e do bem-estar (Sallis et 

al., 2000).  

 

Cruz (2012) menciona que dependendo da realidade de cada ambiente onde a 

criança se desenvolve, podem existir diversos riscos para a saúde, sendo a 

obesidade um deles. As crianças precisam de ambientes seguros, saudáveis, 

recetivos, educativos e dinâmicos, sendo a escola um ambiente propício e que 

contribui para o crescimento, podendo ter um papel vital na construção de 

capacidades educativas. Por isso, é necessário um compromisso e uma 

abordagem ampla sobre a questão da infância por parte de todos os envolvidos 

na educação, procurando uma intervenção diversificada para que o 

desenvolvimento do educando seja completo.  
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Assim, Carvalhal (2008) entende a escola como um ambiente onde se deve 

desempenhar uma função importante na prevenção da obesidade, uma vez 

que é um local de formação por excelência, onde se encontram os 

especialistas para implementar e dinamizar os programas de intervenção, os 

recursos materiais necessários para a sua implementação e os alvos da 

população a quem se destinam os mesmos programas, ou seja, as crianças e 

adolescentes, os alunos da escola. 

 

As drogas, as doenças sexualmente transmissíveis, a violência social, bem 

como a obesidade são realidades que podem atingir os jovens. Desta forma, 

estes factos têm chamado as atenções de especialistas de várias áreas, entre 

umas a sociologia, economia, medicina, política, antropologia, pedagogia e 

psicologia (Antunes & Feijão, 2001). Entendemos que a atenção está no 

sentido de buscar recursos para de alguma maneira produzir ações em 

conjunto e proporcionar ao jovem um melhor bem-estar no meio em que vive, 

para assim poder desenvolver-se da melhor forma e com isso procurar afastar 

os riscos, sendo que a educação escolar, através do conhecimento das 

disciplinas, é um contribuinte muito significativo. 

 

Sobre o sedentarismo e a obesidade, Carvalhal (2008) sugere como uma 

opção para as crianças e adolescentes, a tentativa de envolvimento em 

atividades desportivas, no sentido de alterar os estilos de vida sedentários e 

por outro lado incorporar uma rotina diária mais ativa fisicamente, assim 

aumentando os níveis de esforço físico. Porém, um outro elemento que poderá 

ser primordial nesta tentativa é a influência da família, que pode contribuir 

mostrando um envolvimento com as atividades físicas, pois os hábitos 

familiares podem ter uma participação fundamental neste processo. 

 

Pivarnick e Pfeiffer (2002) entendem que os pais devem servir de exemplo para 

os filhos em relação à prática desportiva regular, pois assim existe a tendência 

de exercer uma boa influência sobre os mesmos, buscando uma prática 

prazerosa, fazendo o possível para não expor os filhos a atitudes sedentárias. 
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Assim os membros da família devem estimular-se uns aos outros, em qualquer 

tentativa de realizar exercícios físicos e atividades desportivas. 

 

Porém, tratar sistematicamente desse assunto com a família pode ser um 

pouco embaraçoso, pois entre a rotina do dia-a-dia muitos não dispõem de 

tempo, porque a profissão assume a prioridade. O que seria interessante, era a 

propaganda na televisão, nas revistas e nos jornais, por serem os meios de 

comunicação que a família diariamente privilegia nos seus lares. Esta forma 

poderia constituir-se como uma tentativa de consciencializar a família sobre a 

importância da atividade física e desportiva.  

 

Já com o público mais jovem, as crianças e adolescentes que frequentam a 

escola, o processo de sistematização dos saberes pode ser um caminho que 

se torne mais acessível pela frequência constante dos mesmos no meio 

escolar. A educação pode ser uma forma de se construirem hábitos e 

comportamentos saudáveis no sentido de aquisição de conhecimentos e 

adoção de atitudes positivas em relação à saúde e como consequência à 

prevenção da obesidade. Assim os mesmos também poderiam com a 

aquisição destes conhecimentos desde cedo desfrutarem hábitos saudáveis e 

ainda mesmo levarem algum tipo de influência positiva para os seus lares, 

cooperando para a saúde da sua família. 

 

 

1.1.4. A saúde e a obesidade 

 

De acordo com Ferreira (2010), saúde tem o significado de estado do que é 

são, estar normal. Estado habitual do organismo em equilíbrio. Força, vigor, 

robustez. Soares Neto (2006) afirma que qualquer organismo está saudável 

quando funciona bem, estando tal condição relacionada com a idéia de 

equilíbrio, de felicidade, de vigor, de autorrealização no plano físico e psíquico. 
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Sendo a obesidade considerada uma doença, podemos entender que o 

desenvolvimento da mesma se dá por alguns desequilíbrios, um deles mais 

evidente seria, segundo Meirelles e Gomes (2004) o balanço energético, 

determinado pelo consumo e dispêndio de energia. Ou seja, quando a ingestão 

é maior que o gasto energético, ocorre um desequilíbrio, com propensão de 

acúmulo de gordura corporal. Assim este acúmulo de gordura no corpo pode 

influenciar na saúde do indivíduo e no desenvolvimento da obesidade.  

 

Porém, para Bouchard (2000) não é tão simples explicar a obesidade como 

doença, pois é de natureza complexa o seu desenvolvimento, e multifatorial, 

ainda mais que fatores comportamentais e biológicos influenciam a fórmula do 

balanço energético.  

 

Como explicar a saúde não é assim tão simples, basta tentar entender o 

conceito da OMS (2004) que diz que a saúde é o estado do mais completo 

bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Scliar 

(2007) comenta que este conceito tem sido muito criticado desde 1948, ou seja  

após a sua formulação, pois foi concebido numa época após a segunda guerra 

mundial, fim do colonialismo e ascensão do socialismo, onde a saúde deveria 

expressar uma vida plena, sem privações. 

 

Sá Júnior (2004) sustenta que ao se tentar definir saúde como a OMS a fez, 

podem surgir algumas complicações, como por exemplo, é impossível 

identificar bem-estar ou mal-estar psicossocial da saúde ou de não-saúde em 

animais não humanos ou em vegetais, pois não se pode negar a existência de 

outras qualidades de saúde, como a saúde animal, vegetal ou mais ainda a 

saúde ambiental. Uma definição genérica de saúde, deve definir saúde 

somente, e não outra coisa, por mais que se aproxime com a da saúde 

humana. A definição de saúde da OMS não se mostra genérica, restringe-se a 

enfocar a saúde humana, e não é definição vulgar ou científica, porém limita-se 

a uma única conceção de saúde, a do ser humano. 
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Nieman (1999) conceitua saúde como um bem coletivo que é compartilhado 

individualmente por todos os cidadãos de uma sociedade. Assim a OMS (2004) 

aponta que as alterações nas estruturas sociais também influenciaram o 

crescimento da obesidade, modificando os níveis de saúde da população, 

quando levaram a um aumento crescente da população que trabalha em 

ocupações profissionais que necessitam de gasto de energia 

consideravelmente menor do que o trabalho manual fisicamente exigente de 

sociedades mais tradicionais. 

 

Scliar (2007) diz que outro conceito de saúde desenvolvido no Canadá em 

1974 por Marc Lalonde32 diz que o campo da saúde abrange a biologia 

humana, que envolve a herança genética e os processos biológicos inerentes à 

vida, compreendendo os fatores de envelhecimento; o meio ambiente, que 

inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local de trabalho; o estilo de vida, do 

qual provêm as posturas adotadas pelo indivíduo que podem afetar a saúde, ou 

seja, o tabaco, o álcool, as drogas, alimentação, exercícios físicos, etc.; a 

organização da assistência à saúde, que pode entender-se como a assistência 

médica, os serviços hospitalares e ambulatoriais, os medicamentos, entre 

outros. Porém esta perspectiva enfatiza a proposta de prevenção e da adoção 

de hábitos saudáveis, no sentido de se ter uma boa alimentação, água potável, 

evitar o fumo, e realizar atividades desportivas, no sentido de não precisar da 

assistência à saúde em demasia, pois muitas vezes não se pode ter acesso por 

causa da escassez dos recursos, e são empregadas as prioridades mais 

emergentes de atendimento. 

 

Ainda o mesmo autor comenta que tanto o conceito da OMS e o canadense, 

acarretaram opiniões desfavoráveis no sentido de que a saúde seria algo ideal, 

                                                             
32 Foi ministro da saúde no Canadá, publicando o documento “Uma Nova Perspectiva Para a Saúde dos 
Canadenses”, no qual se estabeleceu o pensamento de que um verdadeiro desenvolvimento ambiental e o 
comportamento populacional (estilo de vida) poderia ter como resultantes uma significativa diminuição da morbidade 
e mortalidade da população. Porém, sofreu críticas por dar muita atenção ao modelo biomédico tradicional, o qual 
de alguma maneira separa o corpo da mente, o enfermo da enfermidade e o enfermo da sociedade.  
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inatingível, bem como críticas de natureza política, pois o Estado33 teria o poder 

sobre a saúde da população e poderia cometer abusos, sob o pretexto de 

promover a saúde do povo. 

 

Assim, podemos entender que as condições de saúde humana, não se 

resumem somente aos aspetos biológicos, e que estes, dependem de outros 

fatores que estão interligados entre si, ou seja, a saúde ambiental, a saúde 

social, a saúde económica, a saúde vegetal e a saúde animal e que de alguma 

maneira perfazem o conjunto relacionado com a saúde do ser humano. 

 

Porém, já Boorse (1977) dizia que saúde era a ausência de doenças, e a 

classificação dos seres humanos em doentes ou saudáveis seria simples e 

objetiva, referindo-se ao grau de qualidade das funções biológicas, sem a 

obrigação de se emitir um julgamento de valor. 

 

Talvez não seja tão simples separar e classificar os seres humanos em 

saudáveis e/ou doentes. A compreensão de estar doente ou estar saudável 

envolve muitas discussões e para se determinar e separar os indivíduos 

parecem ser necessárias algumas interpretações que muitas vezes não se 

resumem a uma classificação, e sim para afirmar se uma pessoa é saudável ou 

não, o que se pode revelar uma tarefa mais complexa. 

 

A saúde, para Bouchard et al. (1990) pode ser conceituada como uma 

condição humana com proporções de ordem física, social e psicológica, entre 

outras34 e que estas perfazem conexões com polos positivos e negativos. A 

saúde de ordem positiva teria relação com a capacidade de apreciar a vida e 

suportar os desafios do quotidiano e a saúde negativa associar-se-ia à 

morbidade e, no extremo, à mortalidade. 

 

                                                             
33 Fanuck (1986) diz que o Estado é a organização juridicamente soberana de um povo em um dado território. Atua 
orientado por um princípio de autodelimitação, que se traduz na edição de leis obrigatórias para toda a coletividade 
e também para o próprio Estado. 
34 Podemos acrescentar a ordem axiológica, de valores, bem como a ordem espiritual e ainda cultural que estão 
presentes na vida das pessoas, influenciando as suas vidas.  
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Ainda sob outra perspetiva, Carvalho e Carvalho (2008) chamam a atenção 

para as alterações que o conceito de saúde tem sofrido ao longo do tempo, e 

ainda mais, que existe também uma imensa variação interpessoal no que diz 

respeito a estes conceitos, pelo que, por exemplo, “ser saudável” tem 

diferentes significados para diferentes pessoas e culturas. 

 

A OMS (2004) diz que é importante reconhecer que tanto para a saúde, como 

em relação à obesidade, as perceções podem ser diferentes, uma vez que pelo 

menos dois terços da população mundial é composta por pessoas de origem 

africana, chinesa ou indiana, que vivem em países em desenvolvimento, e para 

tais pessoas, os fatores de risco de saúde e  específicamente as causas da 

obesidade, com frequência, são percebidas de um modo diferente das pessoas 

de origem europeia. A cultura afeta tanto a ingestão alimentar como os padrões 

de atividade física e conceituais, apesar dos “atributos culturais” responsáveis 

não serem bem caracterizados e precisamente medidos na atualidade. 

 

Os comportamentos e crenças culturais geralmente são aprendidos na infância 

e, com frequência, são profundamente mantidos e raramente questionados 

pelos adultos, que os passam para os seus filhos, sendo atitudes transmitidas 

de geração em geração. Todavia, as atitudes e crenças podem mudar com o 

decorrer do tempo. Desta forma um mesmo indivíduo, durante a sua vida, pode 

modificar o seu entendimento sobre a conceituação de saúde e de “ser 

saudável”. O que pode ser compreendido é que as perceções sobre saúde são 

acomodadas pelas experiências de vida, conhecimentos alcançados, valores e 

expetativas (Ewles & Simnett, 1999). 

 

Neste sentido, Buss (2003) diz que o conceito de saúde não pode ser 

entendido como um conceito universal, aliás, ele varia sob diferentes 

perspetivas sociais. A saúde de cada sociedade é o resultado de um conjunto 

de elementos sociais, económicos, políticos, culturais, coletivos e individuais 

que se unem, de forma singular, sendo assim influenciadores na perceção 

sobre a  saúde na sociedade.  
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Então para se estabelecer uma classificação e conceituação sobre a saúde de 

cada população, vários aspetos estão envolvidos, parâmetros de ordem 

subjetiva e objetiva estão presentes na cultura dos povos, e que sendo 

analisados permitem observar uma grande variedade de indicadores de saúde, 

não se resumindo unicamente a fatores biológicos. 

 

Para Robalo (2009) são múltiplos os determinantes que atuam sobre a saúde, 

sendo estes individuais, genéticos, biológicos, e conjuntamente, os que se 

relacionam com os modos de vida. Desta maneira podemos entender que um 

conjunto de fatores se combinam para indicar o estado de saúde de um 

indivíduo, sendo que o sujeito pode ter controle sobre alguns aspetos; já sobre 

outros se torna mais difícil, como por  exemplo o fator genético, que é um 

agente hereditário.  

 

Noutra perspectiva, Alvim (2009) diz que a transformação do comportamento 

humano é corresponsável para com o planeta, perpassando pela compreensão 

e apropriação da sustentabilidade, necessitando que o homem se entenda com 

o ambiente. O homem precisa encontrar um equilíbrio entre a proteção do 

ambiente e a produção económica, acreditando que estes dois fatores são 

inseparáveis. Sendo que ao longo da evolução humana o ambiente sofreu 

diversas transformações, o que teve impacto direto na saúde humana e na 

forma como o homem passou a viver e a encarar o mundo.  

 

Pela complexidade que envolvem os conceitos sobre saúde e sendo os 

mesmos passíveis de interpretações diversas, buscamos entender de alguma 

forma a saúde humana, as suas influências e a sua relação com a obesidade. 

Sem querer chegar a uma definição absoluta, a intenção foi a de demandar 

uma discussão “saudável” na tentativa de aproximação deste entendimento. 

Deste ponto de vista podemos considerar que o conceito de saúde e a sua 

ligação com a obesidade não podem limitar-se a uma única visão. Contudo, a 

ideia que geralmente é muito aceite na comunidade alicerça-se na perspetiva 

biológica. O corpo do sujeito surge numa relação de causa e efeito, onde o 
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tratamento que se dá ao homem é efetuado por partes, e que na verdade o ser 

humano é um ser íntegro. Quando analisado em partes isoladas estaríamos 

fragmentando o indivíduo sem considerar a sua totalidade, sendo que todos os 

acontecimentos que cercam a vida do ser humano estão relacionados direta ou 

indiretamente com a sua saúde. 

 

 

1.1.5. A saúde pública e a obesidade 

 

Neste item pretendemos entender brevemente o que seja “Saúde Pública”, 

uma vez que a obesidade é tida como “um problema de Saúde Pública”35, daí 

entendemos que seja necessário neste estudo compreender esta afirmação, 

partindo inicialmente das questões conceituais, para logo de seguida tentar 

perceber este problema através de uma visão mais amplificada. Assim sendo, 

a saúde pública na perspectiva de alguns autores, como Winslow (1920), 

Mascarenhas (s.d) e Seixas & Mercadante (s.d) que discutiram sobre o assunto 

chegaram ao entendimento de  que a Saúde Pública:  

 

 “É a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e 

promover a saúde e a eficiência física e mental, através de 

esforços organizados da comunidade para o saneamento do 

meio, o controle das doenças transmissíveis, a educação do 

indivíduo em princípios de higiene pessoal, a organização de 

serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce 

e tratamento preventivo da doença e o desenvolvimento da 

máquina social de modo a assegurar a cada indivíduo na 

comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da 

saúde.” (Winslow, 1920)36. 

 

                                                             
35 OMS (2004). 
36 Utilizamos inicialmente este conceito por ser um dos mais antigos sobre Saúde Pública, para podermos perceber 
alguma modificação ao longo do tempo. Porém, ressaltamos o termo utilizado pelo autor sobre “prolongar a vida”, 
onde acreditamos ser um pequeno disparate, pois dá a entender que a vida tem prazo de validade.  
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O conceito foi formulado há muito tempo, e para entendê-lo na atualidade 

devemos considerar os problemas de saúde da época e as preocupações para 

com a saúde da população daquele tempo; mas, que de certa maneira devem 

ser percebidos no nosso tempo. Problemas como o saneamento básico que 

ainda são uma realidade em diversas comunidades, as doenças transmissíveis, 

entre outros, e hoje o problema da obesidade, como sendo uma doença da 

sociedade contemporânea.  

 

Vale a pena considerar nesta conceção de saúde pública a ênfase na 

educação, sobre a higiene pessoal, e que estendemos também aos hábitos e 

comportamentos saudáveis37 na prevenção de doenças. Percebe-se também a 

relação que se reporta à máquina social, ou seja, o Estado atuando neste 

contexto, com responsabilidade sobre os indivíduos da sociedade. 

 

Mascarenhas (s.d.) diz que Saúde Pública é a ciência e a arte de promover, 

proteger e recuperar a saúde física e mental, através de medidas de alcance 

coletivo e de motivação da população. Já Seixas e Mercadante (s.d.) referem-

se à Saúde Pública como um campo de conhecimento e atividades que tem por 

objetivo, a partir do diagnóstico do nível de saúde das populações, elevar tais 

níveis, através da aplicação de medidas de alcance coletivo com a participação 

da comunidade.  

 

Percebendo os três conceitos mais antigos sobre a Saúde Pública, 

compreende-se que para se chegar aos fins propostos em relação à saúde das 

populações, é necessária a atuação de diversos profissionais, ou seja, uma 

ação multidisciplinar em diversos níveis, para que em conjunto procurem 

efetivar a promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade.  

 

                                                             
37 Comportamentos pelos quais se previnem e se combatem as doenças, entre outros, por exemplo uma boa 
alimentação e a prática regular de atividades físicas, construindo um estilo de vida saudável (Gus et al. (2002), 
Farias Jr. e Lopes (2004), Guedes e Guedes (1997b),  Matsudo et al. (2002), Nahas (2001), Farinatti e Ferreira 
(2006)).  
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Para Merhy (2009) a saúde pública é uma atividade social direcionada para a 

saúde da sociedade, que tem a intenção de interceder nos problemas de saúde 

de cada tempo histórico, sendo que estes devem ser considerados legítimos na 

cultura de cada sociedade. A intervenção é uma das incumbências do 

Governo, assim com essa responsabilidade, é necessário um 

comprometimento para que seja efetivado o cuidado com a saúde da 

população. Neste sentido, e para a real efetivação deste objetivo deve existir 

um conjunto de práticas e técnicas para determinar as ações com relação ao 

plano coletivo, procurando identificar os problemas emergentes no meio social, 

para assim direcionar os serviços na sociedade. 

 

Ampliando o que foi afirmado pela OMS (2004) que aponta a obesidade como 

um problema de saúde pública e deve, portanto, ser visto amplamente, ou seja, 

numa perspectiva de população ou comunidade, pois os problemas de saúde 

que afetam o bem-estar numa proporção maior da população não tendem a ser 

eficazmente controlados por estratégias nas quais a ênfase está sobre os 

indivíduos. A ação de saúde pública baseia-se no princípio de promover e 

proteger a saúde da população e requer uma abordagem integrada 

abrangendo medidas ambientais, educacionais, económicas, técnicas 

legislativas, juntamente com um sistema de cuidados de saúde orientados para 

a deteção precoce e o controle das doenças.  

 

Para Garcia e Santos (2009) a obesidade na atualidade representa um dos 

principais problemas de saúde pública. O excesso de alimentação e a falta de 

exercício físico são as causas mais comuns para explicar este problema; 

porém, parece coerente que existem razões mais profundas para entender o 

fenómeno. 

 

Percebendo aqui uma relação do que foi colocado sobre a deteção, ou seja, se 

hoje na sociedade contemporânea existe uma tendência ao sedentarismo 

aliada a uma grande oferta de alimentos, e que esta configuração está de certa 

forma colaborando para o crescimento dos casos de obesidade, então o 
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problema já foi percebido. Mas a questão é a busca de uma ação da saúde 

pública hoje, no sentido de procurar desenvolver políticas públicas em diversos 

sectores da sociedade na tentativa de solucionar ou se não amenizar esta 

problemática da obesidade. O problema não está oculto, já está percebido, 

necessitando na atualidade de ações efetivas em conjunto entre as instituições 

governamentais, principalmente no que diz respeito à prevenção. 

 

 

1.2. As Normativas Legais 

 

Nesta parte do trabalho, iremos examinar as leis do Brasil e documentos que 

norteiam sobre o sistema educacional brasileiro e no Estado de Alagoas, 

buscando concentrar-se na Educação Física e na Educação relacionada a 

saúde, com ênfase nas questões da obesidade, elementos que formam os 

pontos centrais deste estudo. Assim, iremos abordar primeiramente a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 198838, com ênfase nas 

questões da saúde, da educação e dos direitos do cidadão. Igualmente ,iremos 

também buscar mais informações sobre o assunto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96, explorando as normativas em 

relação à Educação Física. Em seguida teremos uma visão dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), destacando o volume da Educação Física 

escolar, tendo também em consideração outros volumes que também abordam 

as questões sobre a Saúde e Obesidade, no ambiente da escola. Vamos 

destacar também o documento norteador da Educação Física nas escolas 

estaduais de Alagoas, elaborado em Alagoas pela Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte de Alagoas (SEEE/AL), juntamente com o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Física de Alagoas (GEPEF/AL). 

 

                                                             
38 A Constituição Federal de 1988 possui dez partes denominadas como Títulos, sendo o Título VIII – Da Ordem 

Social, sendo que o Capítulo II dispõe sobre a Saúde, enquanto que o III sobre Educação, Cultura e Desporto, 

dentre outros, permitindo observar a ambivalência e sinergia do desporto como amalgama, tal qual ocorreu em 

textos constitucionais anteriores. 
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Entendemos que a discussão desde a lei maior, ou seja, a Constituição Federal 

de 1988, até aos documentos que norteiam a Educação Física no Estado de 

Alagoas, tornará a pesquisa mais valiosa, no sentido de que uma educação 

ideal deve ter conexões até à sua base, ou seja, desde a realidade onde ela 

acontece até à formulação e idealização das leis, num processo educacional 

estruturado, coerente, racional e coeso, onde se privilegia o melhor ensino-

aprendizagem para o educando. Assim, esses documentos juntos com as leis, 

norteiam as ações na educação escolar no Brasil, constituindo 

especificadamente um processo sistematizado para a Educação Física na 

escola. 

 

 

1.2.1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de Outubro de 1988, 

diz no seu preâmbulo que: a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 

e comprometida. Assim sendo no artigo 6º do capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, 

incluído no Título II,  “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” diz que: 

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” 

 

Percebe-se que a Constituição Federal de 198839, considera um direito social o 

acesso à educação e à saúde, ou seja, em relação à educação poderíamos 

buscar a aquisição de conhecimentos relacionados com a saúde de modo 

                                                             
39 Consult. 16 Dez 2011, disponível em http://www.planalto.gov.br 
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geral, sendo a educação escolar um ambiente favorável neste sentido. Já em 

relação ao direito à saúde poderíamos dizer que todo cidadão tem acesso livre 

aos programas de saúde pública. Além de outros aspetos que se relacionam 

para o desenvolvimento de uma boa saúde, como o trabalho, a alimentação, a 

moradia, o lazer, etc. 

 

Já no Capítulo II, no Título VIII, “Da Ordem Social, da Seguridade Social”, na 

Seção II, da Saúde, no artigo 196, enfatiza que: 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação”. 

 

No artigo 197, 

 

“São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 

 

E no artigo 198, sobre a Saúde: 

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - 

descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; II - atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade”. 
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Desta forma analisando a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de 

Saúde (SUS)40 busca proporcionar o acesso aos serviços de saúde para toda a 

população, ou seja, todos têm o direito a usufruir no momento de uma 

necessidade. 

 

Específicamente sobre a Educação no Capítulo III, “Da Educação, da Cultura e 

do Desporto”, na Seção I, “Da Educação”, no artigo 205 que trata dos direitos e 

deveres sobre a educação, e assim como “Da Saúde” que também é um dos 

direitos a que todos devem ter acesso, então este artigo diz que: 

 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

 

Um pouco diferente da saúde, a educação não é somente responsabilidade do 

Estado, mas a família também tem este dever e deve participar neste trajeto, 

contando com o auxílio da comunidade a que o educando pertence. Assim 

podemos entender que a educação é ampla, e que se opera em diversos 

ambientes da sociedade, não reduzindo o espaço da escola como o único a 

proporcionar a educação, mas agregando o conjunto destas instituições que irá 

constituir o processo educativo.  

 

 

                                                             
40 O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n.º 
8080/90 e nº 8.142/90. Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas 
cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de 
saúde, hospitais - incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e 
institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. Através do Sistema 
Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de 
Saúde vinculadas ao SUS da esfera municipal, estadual e federal, sejam públicas ou privadas, contratadas pelo 
gestor público de saúde. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através 
de impostos e contribuições sociais pagos pela população e compõem os recursos do governo federal, estadual e 
municipal (Consult. 21 Set 2010, disponível em http://www.portal.saude.gov.br).  
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Ainda no Capítulo III, porém na Seção II que regulamenta sobre a Cultura, o 

artigo 215 tem a afirmação: 

 

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais”. 

 

Destacamos o Desporto nas aulas de Educação Física, sendo um direito a ser 

conquistado pelos alunos, estando a escola na posição de uma instituição do 

Estado onde os alunos podem ter o acesso a manifestações culturais. A 

escola, então, é um instrumento importante, e um dos meios pelo qual se pode 

ter o conhecimento da cultura desportiva. 

 

Para melhor percebermos, o artigo 216 enfatiza que: 

 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 

criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico”. 
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Ainda no Capítulo III, na Seção III quando trata sobre o Desporto, o artigo 21741 

se refere que: 

 

“É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 

não-formais, como direito de cada um, observados: I - a 

autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 

quanto a sua organização e funcionamento; II - a destinação de 

recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 

alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto 

profissional e o não- profissional; IV - a proteção e o incentivo 

às manifestações desportivas de criação nacional”. 

 

Então é percebido também como dever do Estado o incentivo à prática do 

desporto. Além de ser um património cultural, bem como uma componente 

indispensável na educação e na saúde, o desporto é um direito da sociedade, 

pelo que neste sentido deve ser estimulado em diversos âmbitos, seja na 

escola ou fora dela. 

 

 

1.2.2. A LDBEN 9.394/96 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024, foi criada na 

segunda metade do século XX, em 20 de Dezembro de 1961. Depois de dez 

anos, ocorre sua revogação, sendo sancionada a Lei nº 5.692. em 11 de 

Agosto de 1971. Contudo, em 20 de Dezembro de 1996 é aprovada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, com o objetivo de uma 

melhor estrutura da educação no Brasil, sendo a que atualmente rege a 

                                                             
41 A Seção III – Do Desporto, da Constituição Federal de 1988,  teve sua redação definida e acatada a partir de uma 

Sub-Comissão coordenada pelo Professor Manuel José Manuel Gomes Tubino, cfe. Álvaro Melo Filho in Desporto e 
a Constituição. A contribuição do Professor Tubino, falecido em 19 de Dezembro de 2008, se deu a partir de 
estudos anteriores, onde já se percebia a pouca relação no textos constitucionais pesquisados entre esporte e 
educação. A partir da Carta Magna de 1988,observaram-se movimentos no sentido de ampliação da relacão entre o 
esporte e educacão, com eventos que superaram o paradigma até então vivenciado e defendido. Cabe registar aqui 
que os avanços obtidos desde então, na compreensão do esporte como uma política de Estado, se devem em 
grande parte ao compromisso do Professor Tubino como homem público.  
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organização da educação brasileira tendo como base os princípios da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Aqui iremos analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) no sentido amplo da educação e relacioná-la com os aspetos da 

Educação Física na escola, refletindo como está disposto na LDBEN o papel 

da disciplina, e para isso buscamos examinar as partes que compõem a 

mesma. 

 

No Título I, “Da Educação”, o seu artigo 1º diz que: 

 

“A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. 

 

Nos primeiros termos da LDBEN, podemos perceber que a educação é 

concebida amplamente e acontece em diversos meios sociais, ou seja, 

valorizando a educação em sua diversidade, e não a reduzindo a uma única 

forma de educar. Podendo a educação acontecer de diversas maneiras, desde 

a família, no meio social, valorizando a convivência do ser humano, pois é 

deste modo que a educação se desenvolve, através do convívio social. 

 

Sobre a educação escolar a LDBEN dispõe ainda no artigo 1º no seu parágrafo 

primeiro que: 

 

“A Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias”. 

 

Então, a LDBEN é clara na separação da educação escolar das demais, que 

deve ser desenvolvida em ambientes próprios, ou seja, a escola, como 
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instituição organizada para a educação escolar. Assim entendemos que a 

educação na escola deve ter uma organização própria. 

 

No segundo parágrafo do artigo 1º faz-se uma relação com a educação escolar 

e a vida fora da escola, que os ensinamentos aprendidos durante a vida 

escolar tenham relação com o trabalho e a vida social: 

 

“A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 

e à prática social”.  

 

Podemos entender que a LDBEN de certa forma busca uma preocupação em 

preparar o aluno para a vida, de forma que a vida tem uma estreita relação com 

o trabalho e a convivência no meio social. E que durante o ensino, seja 

trabalhado e discutido com os alunos uma realidade que se perceba no meio 

social no qual os mesmos vivem, pois sendo assim, é uma maneira de facilitar 

o enfrentar da vida fora da escola. 

 

No Título II, “Dos princípios e Fins da Educação Nacional”, o artigo 2º reforça 

os objetivos da educação que também estão presentes na Constituição Federal 

de 1988 e dispõem sobre as responsabilidades do Estado  e sobre as  da  

família neste processo: 

 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

 

Ainda no Título II, porém no artigo 3º, quando coloca que o ensino será 

ministrado com base em alguns princípios, e em seu inciso II é disposto o 

seguinte: 
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“Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 

o pensamento, a arte e o saber”. 

 

Neste inciso está colocada a importância da cultura ser aprendida na escola, 

porém não só aprendida, mas de certa forma entendida, o que é um processo 

histórico, pois desta forma poderá ser incorporada na vida dos alunos, incluindo 

assim este ideal neste processo. Aqui podemos fazer uma relação com a 

“cultura corporal do movimento humano” (jogos, desporto, dança, lutas, 

ginástica, entre outros), como os elementos específicos da cultura da 

Educação Física e que não devem ser esquecidos na educação escolar no seu 

sentido amplo, ou seja, são rudimentos presentes no nosso meio social e 

fazem parte de um conjunto de práticas que são importantes para o 

desenvolvimento da vida. Consideramos então este ponto importante e 

enriquecedor da educação, de forma que o aluno tem a possibilidade de se 

expressar com liberdade, ou seja, pode durante o processo de ensino-

aprendizagem adquirir uma autonomia necessária para a sua vida, através do 

conhecimento e vivência da cultura, podendo assim desenvolver o sentido 

deste saber durante a sua vida, e com isso estimar o ensino.  

 

Já no Título III “Do Direito à Educação e do Dever de Educar”, o artigo 4º 

coloca que é dever do Estado a educação escolar pública e será efetivado 

mediante algumas garantias, então percebemos neste ponto uma estreita 

relação com a Constituição Federal de 1988, sobre a obrigatoriedade e 

compromisso do governo em oferecer alguma forma de educação para a 

população, aqui a escolar. O inciso VIII deste mesmo artigo 4º diz que uma das 

garantias será mediante: 

 

“Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. 

 

Então neste compromisso e dever do Estado com o aluno, percebemos a 

preocupação da Lei em proporcionar condições ideais de ensino-
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aprendizagem, fornecendo materiais, dando condições de locomoção para os 

alunos que talvez não residam tão próximos da escola. Também na questão da  

alimentação, talvez no sentido de que a aprendizagem seja mais eficaz quando 

se está nutrido, e muitas vezes a realidade do Brasil é a falta de condições da 

família em fornecer uma boa nutrição aos seus filhos, pelo que o Governo deve 

ter essa preocupação no meio escolar. E por fim a assistência à saúde também 

chamada à atenção, no sentido de que a escola não é só um local onde se 

transmitem conhecimentos. A escola é muito mais, pois foram ampliadas as 

responsabilidades da escola, para simultaneamente como entidade do Estado 

oferecer melhores condições de vida para a população.  

 

No Brasil foi criado o “Programa Bolsa Escola”42, destinado às famílias que se 

apresentam em condições de vulnerabilidade ou exclusão social e que têm 

filhos em idade escolar entre 3 e 17 anos, além de um auxílio financeiro 

concedido às famílias cujos filhos permanecem na escola, e a cujos educandos 

também é oferecido atendimento médico, odontológico, oftalmológico e 

nutricional. Desta forma é percebida uma tentativa de cumprimento da Lei pelo 

Estado, embora também o que talvez aconteça na realidade é que muitas 

famílias não têm acesso ao programa e poucas são atendidas.  

 

O Título V “Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino”, no Capítulo 

I “Da Composição dos Níveis Escolares” dispõe sobre como estão organizados 

os níveis de ensino na educação da escola brasileira. No artigo 21 em dois 

incisos mostra a distribuição da educação escolar composta de: 

 

                                                             
42 A Bolsa Escola é uma ação de transferência direta de renda integrante do Programa Vida Melhor. Ela beneficia 
famílias que possuem na sua composição ao menos uma criança ou adolescente entre 3 e 17 anos com o intuito de 
incentivar a permanência desses na rede de ensino escolar. Além do auxílio pecuniário concedido à família, aos 
alunos é oferecido kit escolar, atendimento médico, odontológico, oftalmológico, nutricional e aulas de reforço 
escolar àqueles com dificuldade de aprendizagem nos processos de leitura, escrita e cálculo. Em contrapartida, a 
família deve  comprometer-se a comprovar a  matrícula e  a freqüência dos alunos, manter o cartão de vacinação 
infantil em dia, inscrever no Sistema Nacional de Emprego todos os membros que estejam desempregados e aptos 
para o trabalho e participar nas atividades voltadas para a inclusão profissional dos seus membros no mercado de 
trabalho (Lei nº 4.208/2008 e Decreto nº 29.975/2009). Consult. 29 Dez 2011, disponível em 
http://www.sedest.df.gov.br. 
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“I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior” 

 

No Capítulo II “Da Educação Básica”, na sua Seção I “Das Disposições 

Gerais”, no artigo 22 menciona que: 

 

“A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

 

Neste item a educação básica tem uma função muito importante no que se 

refere à questão da cidadania, pois  torna-se uma educação voltada para que o 

aluno conheça plenamente os  seus direitos civis e políticos dentro da 

sociedade em que vive, aqui se incluindo o conhecimento do acesso aos 

direitos sobre a saúde, educação, entre outros. Assim é necessária uma 

pedagogia que estimule o pensamento do aluno, buscando uma formação com 

capacidade de análise das práticas sociais e das ações do Poder Político para 

com a população. Além disso os ensinamentos estimulados na educação 

básica devem ter relação com a questão do trabalho e ainda para que estes 

conhecimentos ajudem a aluno a ter condições de acesso a estudos 

posteriores, por exemplo à universidade. 

 

Ainda no Capítulo II “Da Educação Básica” , na sua Seção I “Das Disposições 

Gerais”, já no artigo 26 que trata dos curriculos escolares, normatiza que: 

 

“Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 
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Então a partir desta determinação da Lei, podemos entender que surgem os 

primeiros PCNs em 1997, e que  o governo procurou organizar o sistema de 

ensino em cumprimento com a legislação. Chamando a atenção para uma 

base comum, que deve estar presente nos curriculos de todas as disciplinas 

escolares, e uma parte diversificada, considerando as individualidades de cada 

região do país, atentando que o Brasil possui um extenso território, talvez essa 

determinação tenha sido positiva, pois cada região possui as suas 

singularidades e não deve ser descuidada durante o seu ensino. Desta forma 

tem-se a possibilidade de transmitir e perceber a cultura de cada região.  

 

Ainda no artigo 26, mas no seu parágrafo terceiro é quando a Lei trata 

especificamente da Educação Física escolar, e dispõe que: 

 

“A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

 

Sendo componente curricular obrigatório, a Educação Física na escola deve ter 

um conhecimento específico que se diferencie de outros componentes 

curriculares presentes na escola, e que estes conhecimentos contribuam 

enquanto parte de uma totalidade de conhecimentos, possibilitando aos alunos 

uma visão amplificada do mundo que os cerca.  

 

Porém, ainda a Educação Física na escola, pode e deve trabalhar em conjunto 

com as outras disciplinas. Neste sentido é necessária uma maior participação 

do professor de Educação Física junto à direção da escola, e vice-versa, pois a 

direção juntamente com os coordenadores pedagógicos deverão buscar 

concretizar este ideal de uma proposta de trabalho ampla, onde todas as 

disciplinas possam discutir temas comuns, porém cada uma dentro do seu 

conhecimento específico. 
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Desta forma pelo cumprimento da lei, abordar sobre saúde e obesidade na 

escola é possível, sendo a Educação Física escolar responsável pela sua 

característica específica, ou seja, através da cultura corporal do movimento 

humano nas atividades desportivas, pelo que as outras disciplinas devem 

buscar também os elementos sobre a saúde e obesidade dentro das suas 

características. Assim dentro desta proposta multidisciplinar os assuntos 

poderão ter mais sentido para o aluno, e serem melhor compreendidos na sua 

totalidade.   

 

No artigo 27 sobre os conteúdos curriculares da educação básica deverão  ser 

observadas algumas diretrizes, destacando aqui o inciso IV que diz: 

 

“Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 

desportivas não-formais”. 

 

Nesta disposição da LDBEN podemos entender que a escola é um espaço 

destinado ao desenvolvimento e promoção do desporto, disponibilizando 

inúmeros benefícios educativos para a vida que o mesmo pode proporcionar 

para o aluno. A Educação Física escolar é a disciplina que irá tratar sobre este 

tema em particular, contudo favorecendo a interação de outras disciplinas, no 

sentido de potencializar a aprendizagem e a própria promoção.  

 

 

1.2.3. A saúde e a obesidade nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Darido et al. (2001) afirmam que o Ministério da Educação e do Desporto, 

através da Secretaria de Ensino Fundamental, inspirado no modelo 

educacional espanhol, mobilizou a partir de 1994 um grupo de pesquisadores e 

professores no sentido de elaborar os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs).  
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Em 1997, foram lançados os documentos referentes ao 1º e 2º ciclos (1ª à 4ª 

séries do Ensino Fundamental)43 e no ano de 1998 os documentos relativos ao 

3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries)44, incluindo um documento específico para a área 

da Educação Física (Brasil, 1998a). Em 2000, foram publicados os PCNs do 

Ensino Médio por uma equipa diferente daquela que compôs a do Ensino 

Fundamental, e a supervisão ficou sob a responsabilidade da Secretaria de 

Ensino Médio, do Ministério da Educação e do Desporto (Brasil, 2000). 

 

Segundo o grupo que organizou os Parâmetros Curriculares Nacionais, estes 

documentos têm como função primordial subsidiar a elaboração ou a versão 

curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e 

experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna nas 

escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material 

de reflexão para a prática de professores.  

 

De acordo com Bonamino & Martínez (2002), os PCNs, se tornam um extenso 

documento que explicita a proposta de reorientação curricular para os anos 

finais do ensino fundamental, elaborado pela Secretaria de Educação 

Fundamental do MEC, foi publicado em 1998 e é composto por dez volumes, 

organizados da seguinte forma: um é introdutório, oito são referentes às 

diversas Áreas de Conhecimento do terceiro e do quarto ciclos do ensino 

fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências 

Naturais, Educação Física, Arte e Língua Estrangeira), e o último volume trata 

dos Temas Transversais, que envolvem questões sociais relativas a: Ética, 

Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo e Pluralidade 

Cultural. 

 

Os conteúdos dos PCNs perpassam por diversos assuntos indicados para 

serem tratados no ambiente escolar, e de um modo abrangente o volume dos 

“Temas Transversais” é valioso no sentido de procurar a formação da 

cidadania do aluno que se encontra na escola, e para isso sustenta que a 
                                                             
43 Hoje estes ciclos vão do 1º ao 5º ano. 
44 Hoje estes ciclos vão do 6º ao 9º ano.  
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escola é um espaço ideal para estimular a construção de um indivíduo crítico, 

participativo, autónomo, reflexivo e sensível aos problemas da sociedade na 

qual está inserido. Assim este volume trata de assuntos diversos (Saúde, Meio 

Ambiente, Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, e Trabalho e 

Consumo), e em especial quando aborda a questão da saúde, os conteúdos 

estão organizados de maneira a dar sentido às dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal profundamente interconectadas, sendo o principal 

objetivo deste tema o de contribuir para práticas saudáveis durante a vida 

(Brasil, 1998c). 

 

Os blocos de conteúdos são divididos dando sentido a cumprir a função de 

indicar a dimensão individual e social da saúde. Assim podemos entender que 

estes temas devem ser tratados com o aluno para que o mesmo tenha o 

conhecimento necessário a adotar posturas e hábitos saudáveis em relação a 

si mesmo e aos outros. Consequentemente, surgem como conteúdos, “o auto 

conhecimento para o auto cuidado e vida coletiva”. 

 

Especificadamente o tema do auto conhecimento para o auto cuidado, busca 

um entendimento de que a saúde deve ter uma dimensão pessoal, e cada ser 

humano pode traçar o seu trajeto em direção ao bem-estar físico, mental e 

social. Para se atingir essa meta é necessário um trabalho educativo que tenha 

como referências o desenvolvimento da consciência crítica em conexão com os 

fatores que a influenciam positiva ou negativamente. 

 

Assim, entender o funcionamento básico do corpo humano, saber sobre o 

processo da saúde e da doença, e cuidar-se são os objetivos principais. 

Identificar as diferenças e as semelhanças entre as pessoas quer estas sejam 

adquiridas ou herdadas, inclusive abrangendo o comportamento e 

temperamento, permitindo conhecer a diversidade e pluralidade existentes na 

sociedade.  
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Neste sentido o corpo é a marca da junção de experimentações físicas (prazer, 

dor), simbólicas e sociológicas, é também a parte essencial da matéria viva 

dotada de memória (Cranny-Francis et al., 2003). Não é uma simples entidade 

natural, mas é continuamente influenciado e transformado pela cultura, 

constituído por uma diversidade de marcas desde a idade infantil.  

 

Assim, deve ser entendido segundo Goellner (2003, p. 28):  

 

 “Não como algo dado a priori, nem mesmo universal: o corpo é 

provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras 

intervenções consoante o desenvolvimento científico e 

tecnológico de cada cultura bem como suas leis, seus códigos 

morais, as representações que cria sobre os corpos, os 

discursos que ele produz e reproduz” 

 

Outro tema importante está relacionado com a alimentação adequada, como 

sendo um fator essencial ao crescimento e desenvolvimento do ser humano. A 

orientação dirigida aos alunos da escola é de alerta, enfatizando que a 

alimentação inadequada pode surtir efeitos negativos, ou seja, a carência de 

alimentação gerando a desnutrição e anemias, ou o excesso de alimentos, 

gerando hoje um problema de saúde emergente, a obesidade, tema gerador 

deste estudo. Nesse sentido a orientação relativamente à alimentação, seria a 

de se adotar um cardápio equilibrado e compatível com as necessidades e as 

possibilidades oferecidas pelas particularidades de cada realidade, a fim de 

procurar a prevenção, tanto da desnutrição, quanto da obesidade. 

 

Desta forma a escola aparece como um espaço social útil e interessante para a 

aprendizagem inerente a uma alimentação saudável, podendo promover a 

saúde e prevenir doenças. A escola pode ser vista, em todos os níveis de 

ensino, como um ambiente de questionamento e confronto junto às 

comunicações publicitárias, veiculadas pela indústria de alimentos junto aos 

meios de divulgação e propagandas, e neste sentido a escola agiria como a 

máquina geradora de discussões de assuntos presentes na vida quotidiana do 
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aluno, demandando trabalhar atitudes e posturas saudáveis, ou ao menos 

conscientes dos problemas em questão na sociedade atual.  

 

De acordo com Boog (1997) a educação nutricional não é um utensílio mágico 

que pretenda  conduzir o aluno a obedecer à dieta, mas deve possibilitar que 

este assuma a responsabilidade com a nutrição, pelo que deve visar a 

autonomia do aprendiz, sendo consciencializadora e libertadora. 

 

Relativamente à obesidade, o PCNs dos temas transversais alerta que hoje a 

obesidade é um problema de saúde de grandes proporções, com elevada 

prevalência entre os jovens de diferentes grupos sociais. Sendo o consumo 

excessivo de açúcar, em especial entre as crianças, um hábito alimentar a ser 

transformado, não se justificando o seu consumo pela necessidade calórica, 

mas sim devendo-se a fatores culturais e comerciais (Brasil, 1998c). 

 

Mais um volume que desperta interesse e contribui no tocante ao tema na 

prevenção da obesidade é o do componente curricular das “ciências naturais” 

quando aborda o tema “Ser Humano e Saúde”, orientando que o corpo humano 

é visto como um sistema integrado, que interage com o ambiente e reflete a 

história de vida do sujeito. Assim o aluno deve compreender as relações 

fisiológicas e anatómicas, percebendo como o corpo humano transforma, 

transporta e elimina água, oxigénio, alimentos, obtém energia, e se defende da 

invasão de elementos danosos, coordenando e integrando as diferentes 

funções dos diversos sistemas e a relação entre eles, percebendo desta forma 

a totalidade do corpo humano.  

 

Nesta perspectiva é preciso perceber e transcender a compreensão histórica 

dualista do corpo humano, e conceber o sujeito na sua totalidade, pois assim o 

entendimento da saúde humana poderá ser melhor conhecida (Barrios, 1999; 

Cassell, 1982; Crema, 1995; Foss & Rothenberg, 1987; Kirmayer, 1988; 

Leloup, 1997). 
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Também é interessante a compreensão de que apesar de apresentar padrões 

de estrutura e funcionamento do corpo, neste deve ser igualmente considerado 

que existem variações de acordo com a individualidade de cada um. 

Entendendo que o padrão é o que identifica a espécie humana, contudo cada 

corpo é único, com necessidades básicas gerais, havendo especialmente a ter 

em consideração as necessidades individuais. 

 

Nesta temática poderá ser abordado o assunto sobre a obesidade, ainda que 

não se enfatize diretamente, pois o conhecimento pode ser adquirido, visto que 

se o aluno compreender a totalidade que envolve o corpo, favorecerá a adoção 

de posturas e atitudes de respeito e de cuidados a ter pelo próprio corpo, 

podendo desenvolver e ter a opção consciente de escolher hábitos saudáveis. 

 

Por conseguinte, a compreensão do corpo saudável está condicionada a 

inúmeros fatores de ordem física, psíquice, social, cultural, espiritual, religiosa, 

axiológica, entre outros e a falta destes pode prejudicar o equilíbrio, e como 

consequência, o corpo pode adoecer. Assim, nesta perspetiva o corpo é uma 

unidade integrada, e a doença passa a ser compreendida como um estado de 

desequilíbrio do corpo e não de algumas das suas partes, ou seja, a disfunção 

de qualquer aparelho ou sistema representa um problema para o corpo como 

um todo e não apenas daquele aparelho ou sistema. Nesta perspetiva, o corpo 

reflete a história de vida do sujeito, e a carência nutricional, afetiva e/ou social 

pode manifestar-se corporalmente, interferindo na sua arquitetura e no seu 

funcionamento. Deste modo a obesidade apresenta-se como um desequilíbrio 

funcional ocasionando mudanças ao nível da arquitetura ou da forma, pelo 

acúmulo excessivo da gordura corporal. 

 

Ainda nos PCNs, no volume das ciências naturais, a questão da “alimentação” 

é discutida, como sendo uma necessidade biológica comum a todos os seres 

humanos, que todos têm a necessidade de consumir diariamente uma série de 

substâncias nutritivas, fundamentais à construção e ao desenvolvimento do 
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corpo (proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios, sais minerais e água) (Brasil, 

1998a). 

 

Ainda no mesmo exemplar é ressaltado que os tipos de alimentos e a forma de 

os preparar são determinados pela cultura e pelo gosto pessoal, e hoje em dia 

os media têm-se incumbido de ditar a alimentação mediante a veiculação de 

propagandas. Neste sentido, é muito importante ter a atenção às armadilhas 

que a propaganda pode induzir. Sendo que o consumo é o principal objetivo da 

propaganda, assim o consumidor, ou seja, as pessoas, incluindo os alunos da 

escola, e a sociedade de um modo geral devem ter uma visão própria das 

notícias veiculadas no nosso meio social a fim de poder optar por uma atitude 

saudável em relação ao grande incentivo45 do consumismo desenfreado 

divulgado pelos media. 

 

Também alerta sobre a questão da alimentação inadequada que tem causado 

problemas de saúde nas pessoas, não só em adultos, mas também nas 

crianças, pois o índice elevado de colesterol é um problema, e o motivo é o 

consumo de sanduíches e doces no lugar das refeições saudáveis com 

verduras, cereais e legumes. Podemos assim entender que estes hábitos 

podem influenciar o desenvolvimento da obesidade. Neste sentido os PCNs 

apontam que a escola tem a função de apoiar os alunos com conhecimentos e 

capacidades que os tornem aptos a discriminarem informações, identificarem 

valores agregados a estas informações e realizarem escolhas na vida.  

 

Resende e Soares (1997) sobre a escola, dizem que cabe à função político-

social de possibilitar a conservação e a renovação dos conhecimentos 

produzidos e acumulados, para que as novas gerações assumam a 

responsabilidade de continuarem a construção de uma sociedade, no sentido 

de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, tendo como 

referências o bem-estar e a qualidade coletiva de vida. 

 
                                                             
45 Este grande incentivo, que podemos dizer incentivo apelativo, influenciando a todo o custo o consumo sem muitas 
vezes a necessidade do mesmo.  
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Os PCNs da Educação Física trazem objetivos gerais em relação à saúde, e 

um deles pode ser evidenciado, o de conhecer e cuidar do próprio corpo, 

valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspetos básicos de 

qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à 

saúde coletiva. Também conhecer de uma forma geral a diversidade de 

padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos diversos grupos 

sociais, compreendendo a sua inserção dentro da cultura em que são 

produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pelos media e 

evitando o consumismo e o preconceito. Desta forma podemos entender que o 

educando deve analisar criticamente aspetos em relação à sua saúde e à 

saúde de outras pessoas, ainda perceber os padrões de corpo impostos pela 

comunicação social, e a partir daí adotar posturas positivas. 

 

Sobre a questão do corpo, as ideias colocadas nos PCNs da Educação Física 

são semelhantes aos conceitos discutidos nos PCNs de Ciências Naturais, em 

que se aborda os “conhecimentos sobre o corpo”, onde este deve ser 

compreendido como um organismo integrado e não como “partes” ou 

“aparelhos”, ou seja, um corpo vivo, que interage com o meio físico e cultural, 

que sente dor, prazer, alegria, medo, etc. Ainda para que o aluno tenha o 

conhecimento do corpo humano deverão ser enfatizados conhecimentos 

anatómicos, fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que pretendem capacitar 

para uma análise dos programas de atividade física e o estabelecimento de 

critérios para julgamento, escolha e realização de atividades corporais 

saudáveis, seja no trabalho ou no lazer. 

 

É necessário também desvelar o conjunto orgânico de valores sociais, morais, 

éticos e estéticos subjacentes à cultura corporal, identificados com a formação 

de uma cidadania humanista e democrática, por oposição crítica àqueles que 

reproduzem a marginalização, os estereótipos, o individualismo, a competição 

discriminatória, o autoritarismo, a intolerância com as diferenças, de entre 

outros valores que reforçam as desigualdades. 
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1.2.4. Documento norteador da Educação Física no Estado de Alagoas 

 

O Documento Norteador para a Intervenção Pedagógica da Educação Física 

nas escolas da rede estadual de ensino, conforme referenciais curriculares de 

Alagoas de 2010, foi o resultado de um percurso iniciado no ano de 2000, 

tendo como base o documento preliminar editado em 2002 elaborado pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física de Alagoas (GEPEF/AL). 

Este documento foi construído através dos encaminhamentos das propostas 

dos participantes e de inúmeras discussões realizadas coletivamente entre o 

GEPEF/AL e as 15 coordenações de ensino do Estado, as equipas técnicas da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas (SEEE/AL), o 

Conselho Estadual de Educação (CEE) e o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Alagoas (SINTEAL).  

 

O documento tem o objetivo de um entendimento das especificidades, 

orientações e da organização pedagógica de uma Educação Física inserida e 

vinculada ao Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada escola, buscando 

respeitar a autonomia, particularidades e diversidades presentes em cada 

ambiente escolar.  

 

A proposta enfatiza a temática do corpo em movimento como uma das formas 

mais relevantes da educação, conforme afirmação abaixo, 

 

“A Educação Física é caminho privilegiado de Educação e, por 

seus valores, deve ser entendida como um dos direitos 

fundamentais de todas as pessoas e possibilita o 

desenvolvimento das dimensões motoras e afectivas, 

principalmente nas crianças e adolescentes, conjuntamente 

com os domínios cognitivos e sociais, por tratar de um dos 

mais preciosos recursos humanos que é o corpo” (Alagoas, 

2010a, p.01). 
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A conceção entendida da disciplina Educação Física no currículo da escola 

julga necessário o conhecimento e domínio do próprio corpo. Porém, mais 

ainda, é a consciência do “ser um corpo” em dimensões sociais, culturais, 

humanas e políticas, desta forma considerando um indivíduo integral. Assim 

percebemos a intenção de desenvolver uma educação em diversos aspetos, ou 

seja, de modo abrangente, em que  a intenção primordial seja a de que pelas 

experiências corporais o aluno possa  desenvolver-se como um ser completo, 

percebendo o mundo ao seu redor. 

 

Sobre saúde o documento parte do conceito da OMS, e diz que a saúde 

contempla:  

 

“O bem-estar psicossomático, social, ambiental e cósmico 

(espiritual), vê que o ser humano, numa visão ecológica 

humana profunda, é um ser multidimensional, físico, emocional, 

mental, social e espiritual, e o cuidar inclui todas as dimensões 

manifestadas de nossa essência: o corpo, as sensações, o 

desejo, a razão, a subjetividade e a intuição” (Alagoas, 2010a, 

p.02). 

 

Então, a visão do ser humano saudável que se entende, contempla uma ideia 

multidimensional, ou seja, não se pode buscar no desenvolvimento educacional 

um único aspeto, deve-se considerar um complexo de dimensões, que devem 

estar em equilíbrio, pois desta maneira ir-se-á refletir positivamente na saúde 

do indivíduo. O professor de Educação Física na escola deve procurar alcançar 

todas as dimensões necessárias para um melhor crescimento dos alunos, no 

sentido de buscarem a construção de atitudes saudáveis para si e para todos. 

Considerando ainda que cada indivíduo reage de diferentes maneiras a um 

mesmo estímulo, por isso cada um deve ser considerado único, e que todo o 

sujeito constrói suas perceções, intenções e desejos, a partir de suas vivências 

no mundo.  
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Especificamente, quando o documento apresenta os conhecimentos a serem 

tratados nas aulas de Educação Física, entende que: 

 

“A disciplina Educação Física trata do conhecimento de uma 

área denominada Cultura Corporal, configurada em termos 

corporais como o jogo, o esporte, as lutas, a ginástica e a 

dança e que expressa um sentido/significado nos quais se 

interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do 

homem e as intenções/objetivos da sociedade” (Alagoas, 

2010a, p. 03).  

 

O referencial de Alagoas enfatiza o trabalho do professor de Educação Física 

como fundamental na educação, no sentido de considerar e valorizar o decurso 

histórico e cultural produzido pela humanidade, sendo as vivências dos alunos 

neste processo de conhecimento da cultura fundamentais, estando o professor 

no papel de agente facilitador e que pode promover o ensino-aprendizagem 

destes elementos na escola. 

 

Apesar de ter como base uma conceção, a orientação não é negar outras 

conceções de Educação Física, sendo necessário considerar as diversas 

abordagens e buscar uma articulação entre elas. Desta forma é necessário: 

 

“Contemplar uma articulação entre as diferentes teorias 

psicológicas, sociológicas e filosóficas para que proporcionem 

uma ampla visão da área e não mais de práticas vinculadas 

apenas aos modelos esportivos, biológicos ou ainda aos 

recreacionistas” (Alagoas, 2010a, p.03). 

 

Neste sentido, a direção é procurar modificar o pensamento anterior sobre a 

disciplina Educação Física escolar, que era tida como um “acessório do 

esporte”, sem uma real importância no contexto social. Desta forma a disciplina 

no contexto escolar busca um novo sentido nesta sua evolução, através de 

conceitos e conceções renovadas, estabelecidas numa visão humanística e 
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social, sem abandonar o seu objeto de estudo, que é o movimento corporal, 

construído culturalmente. Evidenciando a promoção de uma educação efetiva e 

permanente para a saúde, construindo valores e princípios compatíveis com as 

necessidades e condições de cada indivíduo, contribuindo assim para a 

formação integral dos alunos.  

 

Ainda sendo componente curricular na escola, a disciplina deve seguir 

princípios fundamentais para a sua intervenção pedagógica, 

 

“A Educação Física também possui princípios curriculares 

fundamentais que pressupõem saber comunicar, problematizar, 

intervir, superar e criar respostas no ambiente escolar” 

(Alagoas, 2010a, p. 06). 

 

Também como orientação, outros princípios são evidenciados e devem estar 

presentes no trabalho pedagógico, como os princípios da inclusão, da 

diversidade, da alteridade, da totalidade, da coeducação, da emancipação, da 

participação, da cooperação, do regionalismo (Alagoas, 2010a). 

 

 Assim buscando uma Educação Física escolar de qualidade, onde a mesma 

possa enriquecer culturalmente os alunos. Sendo vista com possibilidades de 

integração, socialização e agente de transformação, sendo desta forma, a 

disciplina não pode perder de vista a formação integral do aluno, e poderá 

contribuir positivamente para o desenvolvimento da qualidade de vida da 

população. 

 

 

1.3. A Educação Básica no Brasil 

 

Vamos aqui de modo conciso discorrer sobre a Educação Básica no Brasil, 

sobre os seus aspetos legais, características e estrutura, bem como os 

objetivos a serem almejados na escola, visto que este estudo busca um 

entendimento dos conhecimentos tratados nas aulas de Educação Física 
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escolar, relacionados com a saúde de um  modo geral e especificamente sobre 

a obesidade. Assim, sendo uma disciplina do currículo da escola, a Educação 

Física se faz presente na Educação Básica. Neste sentido julgamos necessário 

compreender os aspetos educacionais de um modo geral, na Educação Básica, 

para construir relações com as especificidades da Educação Física escolar.  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 208 no seu caput 

sobre “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de”, e no inciso I, diz que: 

 

“Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria”. 

 

Então a Educação Básica é obrigatória a partir dos 4 anos, pelo que  

atualmente ela já é ofertada desde o nascimento, ou seja, a União, os Estados 

e Municípios em conjunto disponibilizam para a população creches para o 

atendimento dos mais jovens. Confirmado no artigo 211: 

 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino”. 

 

Atualmente, a Educação Básica no Brasil está organizada em níveis de ensino, 

sendo o primeiro nível a Educação Infantil (0 a 3 anos a creche, e 4 a 5 anos a 

pré-escola), o segundo nível é o Ensino Fundamental (dos 6 aos 14 anos) com 

uma organização do 1º ao 9º ano. Contudo, o Ensino Fundamental está 

organizado em dois ciclos, o primeiro chamado “Anos Iniciais” do 1º ao 5º ano, 

e o segundo os “Anos Finais” do 6º ao 9º ano, tendo assim, 9 anos de duração 

este segundo nível. Já o último nível na Educação Básica, é o Ensino Médio 

(dos 15 aos 17 anos), tendo uma organização do 1º ao 3º ano, com duração de 

3 anos (Foltran, 2009).  
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Ainda o mesmo autor comenta que esta estrutura educacional que hoje existe 

no Brasil, foi desenvolvida a partir da aprovação da atual LDBEN 9.394/9646, 

que por sua vez tem os seus princípios fundamentados na Constituição Federal 

de 1988, e que alterou a nomenclatura dos graus de ensino, definindo os 

objetivos para cada etapa ou nível de ensino e apontando as suas 

características. Então no Título V, Capítulo II, na Seção I, das disposições 

gerais, o artigo 22, diz que: 

 

“A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

 

Na tentativa de um entendimento das finalidades a que a Educação Básica se 

propõe, Cury (2002) declara que se trata de um conceito novo, singular e 

extenso na legislação educacional, sendo o resultado de muitos esforços dos 

educadores que se esmeraram para que determinados desejos se 

oficializassem na forma da lei. Em relação ao desenvolvimento do educando 

nestes níveis de ensino que se organizam, surge o reconhecimento da 

importância da educação escolar para as diferentes situações das fases da 

vida. E a fim de evitar um entendimento dualista entre cidadania e trabalho, e 

para evitar a tradicional forma que o Brasil toma na qualificação do trabalho 

como uma única via, a do mercado, adiciona como próprios uma educação 

cidadã tanto para o trabalho como para o prosseguimento em estudos 

posteriores. 

 

Então podemos entender que a Educação Básica de modo amplo busca um 

desenvolvimento do cidadão em diversos aspetos, ou seja, as ações na escola 

                                                             
46 Na LDBEN de 1961 a Lei 4.024/61 a educação era estruturada em: Educação Pré-primária, destinada a crianças 
menores de 7 anos; o Ensino primário, com duração de 4 até 6 anos, então para crianças de 7 até 12 anos; a 
Educação de grau médio, dividida em dois ciclos, o Ginasial e o Colegial que se destinava a cursos técnicos e 
formação de professores. Na LDBEN de 1971 a Lei 5.692/71, o ensino mudou  a sua organização estrutural, e ficou 
da seguinte forma: as crianças  menores de 7 anos frequentavam as escolas maternais e jardim de infância, o 
ensino primário e ginasial  fundiram-se e surgiu o ensino de 1º Grau; o colegial  tornou-se em ensino de 2º Grau 
sendo obrigatoriamente técnico e profissionalizante. 
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devem promover um conhecimento diversificado para que o aluno possa lidar 

com as situações de vida em sociedade, entendendo e conquistando os seus 

direitos sociais, bem como os seus deveres para com a comunidade e si 

próprio.  

 

Ainda a LDBEN 9.394/96 expõe a necessidade de uma formação básica 

comum em todo o território nacional, julgando-se necessária a formulação de 

um conjunto de diretrizes capaz de nortear o currículo e os seus conteúdos 

mínimos, com a responsabilidade reportada à União. Tal é o que podemos 

perceber no Título IV, “Da Organização da Educação Nacional”, no seu artigo 

9º, “A União incumbir-se-á de”, e no inciso IV, quando diz: 

 

“Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum”. 

 

É deste preceito da Lei que surge a necessidade de se estabelecerem bases 

comuns nacionais, ou seja, foi preciso criar diretrizes para orientar o currículo 

da escola ao nível nacional. Daí o surgimento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) no ano de 1997, sendo também complementado por uma 

parte diversificada em cada sistema de ensino, considerando as diversidades 

culturais regionais.  

 

Ainda na LDBEN 9.394/96, no Capitulo II, Seção I, artigo 26: 

 

“Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 
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Desta forma os PCNs (Brasil, 1997) enfatizam que o currículo da Educação 

Básica em todo o território nacional, necessariamente os níveis fundamental e 

médio devem possuir elementos comuns, buscando um conhecimento cultural 

do Brasil, oferecendo oportunidade para  o estudo de diversos conteúdos. 

 

“Em linha de síntese, pode-se afirmar que o currículo, tanto 

para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, deve 

obrigatoriamente propiciar oportunidades para o estudo da 

língua portuguesa, da matemática, do mundo físico e natural e 

da realidade social e política, enfatizando-se o conhecimento 

do Brasil. Também são áreas curriculares obrigatórias o ensino 

da Arte e da Educação Física, necessariamente integradas à 

proposta pedagógica” (Brasil, 1997, p.14). 

 

Podemos perceber que a Educação Básica segue uma lógica, fundamentada 

desde a Lei Maior, a Carta Magna de 1988, que rege a organização do país, e 

daí provém a lei da educação, LDBEN 9.394/96, que se aprofunda e busca 

organizar mais especificadamente as questões educacionais, e com isso os 

PCNs orientam de uma forma a demandar essa organização do currículo da 

educação nacional pretendida. Para além disto, ainda é necessária uma 

valorização da cultura regional de cada localidade, ou seja, o lugar onde a 

escola está inserida. 

 

Então o termo “base” com que se denomina a Educação Básica, de acordo 

com Ferreira (2010) significa tudo o que serve de fundamento ou de apoio, 

confirmando o sentido de etapas integradas sob um só todo. Originalmente do 

grego βάση (base), βασική (básico), tem o significado de alicerce, pedestal, 

suporte, sustento. Desta forma a Educação Básica inicia-se na educação 

infantil, como sendo a base da base; em seguida o ensino fundamental como o 

tronco, e o ensino médio caracterizando-se como o final da base, o 

acabamento. Tendo esta visão podemos entender como se constitui a 

educação obrigatória no Brasil, ou seja, a educação básica.  
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1.3.1. Educação Infantil 

 

A educação infantil de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu 

artigo 208, no inciso IV, garante a, 

 

“educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 

(cinco) anos de idade”47 

 

Já na LBDEN 9394/96, no Título V, dos Níveis e das Modalidades de Educação 

e Ensino, Capítulo II, da Educação Básica, Seção II, da Educação Infantil, o 

artigo 29, declara que: 

 

 “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

 

Para Cury (2002) quando a educação infantil passa a ser dever do Estado, 

tornando-se uma etapa constitutiva da organização da educação nacional, sob 

a educação básica, acertadamente, ela perdeu a condição anterior de área 

assistencial. Sendo da responsabilidade administrativa dos municípios48, porém 

os recursos financeiros e técnicos para a educação infantil são compartilhados 

com os estados e a União49. 

 

Diante deste panorama a fase da infância parece estar sendo mais valorizada, 

como uma importante etapa do desenvolvimento humano, à qual deve ser 

prestada a devida atenção. Pois são anos extremamente valiosos 

                                                             
47 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Antes a redação deste inciso era: “atendimento em 
creches e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (Brasil, 2006). 
48 Art. 211, § 2º - CF/88 - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  
49 Art. 30 - CF/88 - Compete aos municípios: Inciso VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; Art. 211, § 1º - CF/88 - A União organizará o 
sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios.  
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influenciadores de uma idade adulta positiva, ou seja, a idade infantil é decisiva 

para um bom desenvolvimento do futuro do indivíduo. Neste sentido, se as 

experiências forem proveitosas na infância o resultado para o resto da vida 

poderá ser benéfico.  

 

A criança como ser humano é um sujeito histórico e social, e se faz presente de 

uma estrutura familiar que também está integrada em um meio social, com 

influências da cultura, em determinado espaço e tempo histórico. É 

intimamente marcada e determinada pelo meio social em que se desenvolve, 

porém também tem a capacidade de marcar este ambiente e o tempo. A 

criança tem na família, biológica ou não, um conjunto de informações de 

características fundamentais, que irão dar referências para a vida, apesar de 

outras influências múltiplas que se estabelecem através de interações sociais 

com outras instituições sociais (Brasil, 1998b). 

 

Proporcionar uma educação escolar para as crianças na idade infantil, pelo que 

se torna necessário conhecer melhor esta fase do ser humano, e neste sentido 

sobre a criança, Brasil (1998b, p. 21-22) diz que: 

 

“As crianças possuem uma natureza singular, que as 

caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um 

jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde 

cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que 

as circunda, as crianças revelam seu esforço para 

compreender o mundo em que vivem, as relações 

contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, 

explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus 

anseios e desejos. No processo de construção do 

conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes 

linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem 

idéias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam 

desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as 

outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento 
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não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 

intenso trabalho de criação, significação e ressignificação50”. 

 

Podemos entender que a criança é um sujeito único, e que possui a 

capacidade de perceber os acontecimentos ao seu modo, tem a sua maneira 

de comunicar e perceber o mundo ao seu redor. Todavia, o meio ambiente no 

qual está inserida é decisivo e inteiramente preponderante no desenvolvimento 

das crianças, e neste sentido a educação na escola deve propiciar experiências 

significativas, considerando a originalidade e individualidade de cada criança.  

 

Mutschele (1994) salienta que ao frequentar a escola pela primeira vez a 

criança deve ser muito bem acolhida, a experiência deve ser positiva, pois na 

ocasião deste acontecimento dá-se a rutura da sua vida quase que 

exclusivamente familiar, para a partir daí iniciar uma nova experiência, que 

deverá ser atraente, para que assim possa dar continuidade ao processo 

educacional. Desta forma a escola poderá ser o primeiro agente socializador 

fora do círculo familiar da criança, tornando-se base para a aprendizagem, 

devendo oferecer condições favoráveis necessárias, num ambiente que 

transmita segurança e em que a criança se sinta segura e à vontade.  

 

A educação escolar, na educação infantil de acordo com o referencial curricular 

nacional para a educação infantil (Brasil, 1998b, p. 23) deve: 

 

“Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com  os outros em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

                                                             
50 A conceção de construção de conhecimentos pelas crianças em situações de interação social foi pesquisada, 

com diferentes enfoques e abordagens, por vários autores, dentre eles: Jean Piaget, Lev Semionovitch Vygotsky e 
Henry Wallon. Nas últimas décadas, esses conhecimentos que apresentam tanto convergências como divergências, 
têm influenciado marcadamente o campo da educação. Sob o nome de construtivismo reúnem-se as ideias que 
preconizam tanto a ação do sujeito, como o papel significativo da interação social no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança. 
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crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 

emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir 

para a formação de crianças felizes e saudáveis”. 

 

Deste modo o papel da instituição escolar, e obviamente do professor que 

desenvolve as aulas, é de criar situações positivas para o melhor 

desenvolvimento das crianças, procurando estimular as capacidades dos 

alunos, e assim colaborar para uma educação de qualidade.  

 

A educação infantil na atualidade assume-se como uma fase da educação 

importante e imprescindível, visto que a criança pode desde cedo ser 

estimulada através dos processos educativos pertencentes ao mundo da 

escola. Percebendo as suas capacidades e potencialidades, descobrindo o seu 

próprio corpo e o do outro, interagindo positivamente com os outros, assim se 

inserindo no meio social, explorando diferentes ambientes, brincando, 

expressando-se e comunicando-se através de diferentes linguagens, sendo a 

escola um dos ambientes favoráveis para essa contribuição no 

desenvolvimento do ser humano desde tenra idade.  

 

 

1.3.2. Ensino Fundamental 

 

O ensino fundamental está previsto no artigo 210 da Constituição Federal de 

1988, e diz que: 

 

“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 
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Percebe-se que na Constituição Federal de 1988, o ensino fundamental é um 

dos níveis da formação básica da educação escolar brasileira que busca 

através da escola uma valorização da cultura do país, e ainda da cultura de 

cada região onde a escola se insere. Sendo primordial nesta etapa, a tentativa 

de se garantir, ou seja, assegurar o conhecimento e respeito acerca destes 

valores através dos ensinamentos no âmbito escolar. 

 

Também está disposto na LDBEN 9.394/96, e no Título V, que trata dos “Níveis 

e das Modalidades de Educação e Ensino”, no capítulo II, da educação básica, 

na seção III, do ensino fundamental, artigo 32,  que aponta que: 

 

“O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos51, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão52”.  

 

Entende-se a formação básica, no ensino fundamental, o período ou nível de 

educação no qual as bases devem ser construídas, procurando uma formação 

e consciência da cidadania, principalmente através do acesso à leitura, à 

escrita, e aos conhecimentos de uma forma generalizada, das capacidades 

individuais e do convívio social53.  

 

A aprendizagem da leitura neste período torna-se importante, pelo facto de ser 

através dela que o aluno tem acesso ao conhecimento que os livros trazem, em 

especial o acesso à cultura, pelo que neste sentido a leitura é essencial para a 

                                                             
51Antes o ensino fundamental era de 8 anos, com a alteração deste artigo na LDBEN 9.394/96, este nível de ensino 
passou a ser de 9 anos. 
52Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006. Mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
53Sistema Educativo Nacional de Brasil (2002). Ministério da Educação de Brasil (MEC/INEP) y  Organización de 
Estados Iberoamericanos. 
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aquisição de novos conhecimentos e pela possibilidade dada ao aluno  de se 

expressar. 

 

Nos PCNs do Ensino Fundamental é disposto o objetivo geral neste nível de 

ensino, como se lê abaixo: 

 

“Utilizar diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, 

plástica, corporal — como meio para expressar e comunicar 

suas idéias, interpretar e usufruir das produções da cultura” 

(Brasil, 1997, p. 48). 

 

De acordo com Cury (2002) o material dos PCNs foi enviado pelo MEC ao 

Conselho Nacional de Educação. Todavia, não é um conjunto de conteúdos 

mínimos e obrigatórios para o ensino fundamental e também não é, direta e 

imediatamente, uma proposta de diretrizes. Ele é um complexo de propostas 

curriculares em que se mesclam diretrizes axiológicas, orientações 

metodológicas, conteúdos específicos de disciplinas e conteúdos a serem 

trabalhados de modo transversal e sem o caráter de obrigatoriedade próprio da 

formação básica comum. 

 

Porém, além da leitura que é importante, as formas de comunicar e de se 

expressar tornam-se igualmente essenciais, visto que as linguagens 

expressadas de diferentes formas se tornam também uma maneira de se 

manifestar, seja através da fala, da escrita, dos números, da arte e ainda 

através do próprio corpo.  

 

Ainda sobre a legislação e organização do sistema educativo e também sobre 

a nova organização do ensino fundamental de 9 anos, de acordo com 

orientações da LDBEN 9.394/96, o artigo 23, orienta que: 

 

“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 

períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
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competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar”. 

 

Desta maneira a nomenclatura no ensino fundamental foi constituída por dois 

ciclos, sendo o primeiro, os anos iniciais (do 1º ao 5º ano) para crianças a partir 

dos 6 até aos 10 anos de idade e o segundo ciclo, os anos finais (do 6º ao 9º 

ano) para alunos dos 11 até aos 14 anos de idade. Assim as crianças a partir 

dos 6 anos de idade já podem ingressar neste nível de ensino, de acordo com 

as orientações da Secretaria de Educação Básica (Brasil, 2007).  

 

Todavia, tornou-se essencial que as escolas de ensino fundamental se 

organizassem54, no sentido de reestruturar as formas de gestão, os ambientes, 

os espaços, os tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os 

objetivos, o planeamento e a avaliação, para que desta forma as crianças se 

sintam inseridas e bem acolhidas num ambiente favorável, prazeroso e propício 

à aprendizagem.  

 

“É necessário assegurar que a transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental ocorra da forma mais natural 

possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos 

negativos no seu processo de escolarização” (Brasil, 2004, p. 

22). 

 

Podemos dizer que qualquer mudança gera impactos. Desta forma nestas 

transições de níveis de ensino, as mudanças inevitavelmente ocorrem, e são 

pontos cruciais para o “bom” ou “mau” prosseguimento de todo o processo 

educacional. Neste sentido, é necessário que se façam as adaptações 

gradativas, para que o aluno possa aos poucos conquistar da melhor forma os 

diversos estágios da educação escolar, adquirindo conhecimentos para a vida.  

 

                                                             
54 Lei nº 11.274, de 6 de Fevereiro de 2006. Art 5º -  Os municípios, os estados e o Distrito Federal tiveram um 

prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental. O PNE – Plano Nacional Decenal de 
Educação e os respectivos Planos Estaduais de Educação.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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Os PCNs tomam como essência da educação, o desenvolvimento das 

capacidades do aluno, procedimento em que os conhecimentos e/ou conteúdos 

curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como meios para a 

obtenção e progresso dessas capacidades. Desta maneira, o que se busca é 

que o aluno consiga ser o sujeito da sua própria formação, num complexo 

processo interativo, em que conjuntamente o professor também se perceba 

como sujeito de conhecimento (Brasil, 1997). 

 

Ainda para os PCNs o ensino desenvolve-se a partir da abordagem dos 

conteúdos em níveis conceituais55, procedimentais56 e atitudinais57, que 

envolvem valores, normas e atitudes. Sendo que os mesmos conteúdos devem 

de certa forma serem discutidos em diversos níveis de ensino, além da 

incorporação de outros, visto que a profundidade e a complexidade devem-se ir 

amplificando ao longo do ensino . Então: 

 

“Os conteúdos são organizados em função da necessidade de 

receberem um tratamento didático que propicie um avanço 

contínuo na ampliação de conhecimentos, tanto em extensão 

quanto em profundidade, pois o processo de aprendizagem dos 

alunos requer que os mesmos conteúdos sejam tratados de 

diferentes maneiras e em diferentes momentos da 

escolaridade, de forma a serem “revisitados”, em função das 

possibilidades de compreensão que se alteram pela contínua 

construção de conhecimentos e em função da complexidade 

conceitual de determinados conteúdos”(Brasil, 1997, p. 53). 

                                                             
55 Conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, 

idéias, imagens e representações que permitem organizar a realidade. 
56 Os procedimentos expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de 

forma ordenada e não aleatória, para atingir uma meta.  
57 Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o conhecimento escolar. A escola é um contexto socializador, gerador 

de atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. Por isso, 
é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que a escola transmite explícita e implicitamente 
mediante atitudes cotidianas. Ensinar e aprender atitudes requer um posicionamento claro e consciente sobre o que 
e como se ensina na escola. Esse posicionamento só pode ocorrer a partir do estabelecimento das intenções do 
projeto educativo da escola, para que se possam adequar e selecionar conteúdos básicos, necessários e 
recorrentes. 
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Assim Libâneo (2001) refere que neste processo educativo, a partir da LDBEN 

9.394/96, uma nova estrutura educacional vem-se configurando, novas 

perspectivas de ensino na escola estão se desenvolvendo, e enfatiza que no 

ensino fundamental existe uma necessidade imperativa de proporcionar às 

crianças e jovens os meios cognitivos e operacionais que possam atender às 

necessidades pessoais, bem como às necessidades económicas e sociais da 

atualidade.  

 

Desta forma neste nível de ensino demanda-se um conhecimento de diversas 

áreas, sendo que no final do ensino fundamental o aluno possa articular estes 

saberes entre eles e com a sua vida social. Assim cada área ou disciplina, 

estará contribuindo com os seus conteúdos específicos, no sentido maior dos 

objetivos gerais do ensino fundamental.  

 

 

1.3.3. Ensino Médio 

 

Através do que está declarado na Constituição Federal de 1988, o Ensino 

Médio sofre alterações, por meio de  algumas questões e uma delas surge em 

decorrência do inciso II, no artigo 208, que diz: 

 

“Progressiva universalização do ensino médio gratuito”. 

 

A Carta Magna de 1988 vem de certa maneira provocar diferentes ações 

educacionais e mudanças na conceção do pensamento sobre o Ensino Médio, 

visto que o torna obrigatório e gratuito para todos. Desta forma, sendo para 

todos os cidadãos, reflete uma perspetiva diferente da que tinha anteriormente, 

a de uma formação exclusivamente técnica e direcionada para determinadas 

profissões, bem como a sua universalização, ou seja, buscar oferecer e 

expandir o Ensino Médio a todos aqueles que ainda não tiveram acesso a este 

nível de formação escolar. 
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O Ensino Médio caracteriza-se como o último nível da Educação Básica na 

educação escolar brasileira, destinada aos alunos entre 15 a 17 anos de idade, 

e de acordo com a LDBEN 9.394/96, no Título V “Dos níveis e das modalidades 

de educação e ensino”, capítulo II “da Educação Básica”, seção IV “Do Ensino 

Médio”, artigo 35, diz:  

 

“O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação 

e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 

com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina”.  

 

As afirmativas na LDBEN 9.394/96 podem fazer-nos perceber que nesta etapa 

da educação, o aluno que já passou pelo ensino fundamental, e por suposição 

já adquiriu determinados conhecimentos, encontra-se em condições de maior 

amadurecimento. Então nesta fase escolar cabe consolidar o já visto 

anteriormente, porém no objetivo de prosseguir com os estudos, preparando-se 

para a vida do trabalho e do convívio como cidadão, procurando a sua 

autonomia em diversos âmbitos, seja do intelecto, seja com as especificidades 

das disciplinas escolares necessárias para a vida. 

 

Na observação dos PCNs do Ensino Médio, a educação está em mudança, e  

como consequência o Ensino Médio também, e isto opera-se pela consolidação 

do Estado democrático, através das novas tecnologias e das mudanças na 

produção de bens, serviços e conhecimentos, que neste sentido, exigem que a 
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escola possibilite aos alunos integrarem-se no mundo contemporâneo, nas 

dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho (Brasil, 2000). 

 

Diferentemente do “Colegial”58 e do “Segundo Grau”59, que antigamente tinham 

o objetivo de uma formação técnica e profissionalizante, hoje o Ensino Médio 

ganhou outras características. Kuenzer (2000) ao analisar a nova proposta 

educacional da Educação Básica e em especial a do Ensino Médio ressalta 

que essa nova forma de mediação entre homem e conhecimento, não se 

esgota somente no trabalho e na memorização de conteúdos ou formas de 

fazer e de condutas, dominantes nas sociedades industriais modernas. 

 

O autor acentua que neste novo paradigma educacional é necessária uma 

articulação das finalidades da educação para a cidadania e para o trabalho 

com base numa conceção de formação humana que, de facto, tome por 

princípio a construção da autonomia intelectual e ética, por meio do acesso ao 

conhecimento científico, tecnológico e sócio-histórico e a um método que 

permita o desenvolvimento das capacidades necessárias à aquisição e à 

produção do conhecimento de forma continuada.  

 

Desta forma, o objetivo na educação escolar na atualidade, passa pela 

necessidade de desenvolver no aluno determinadas capacidades de saber lidar 

com as incertezas, mudando da rigidez, de uma única forma de se resolver os 

problemas, para a flexibilidade e rapidez, tendo em consideração as exigências 

dinâmicas da sociedade contemporânea. 

 

Para PCNs o Ensino Médio, propõem-se: 

 

“A formação geral, em oposição à formação específica; o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de 

                                                             
58 Etapa de ensino escolar na LDBEN de 1961, correspondente ao Ensino Médio atualmente. 
59 Etapa de ensino escolar na LDBEN de 1971, correspondente ao Ensino Médio atualmente. 
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aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização” (Brasil, 2000, p. 05). 

 

Neste caso a formação geral que se propõe para o Ensino Médio é de 

proporcionar que todos os alunos possam desfrutar igualmente das mesmas 

condições de acesso aos bens materiais e culturais socialmente produzidos. O 

que Kuenzer (2000) refere é uma sociedade em que os jovens possam exercer 

o direito à diferença sem que isso se constitua em desigualdade, de tal modo 

que a opção por uma trajetória educacional e profissional não seja socialmente 

determinada pela origem de classe. Assim a formação geral no Ensino Médio 

hoje sustenta-se numa única modalidade de ensino, em substituição aos 

diferentes ramos de ensino técnico específico que vinham sendo oferecidos 

para atender às demandas de determinadas profissões60, características da 

sociedade capitalista. 

 

Atualmente, o curriculo do Ensino Médio sofreu reformulações e adaptações, 

na necessidade de procurar atender às exigências da LDBEN 9.394/96, no 

sentido maior da cidadania democrática, contemplando conteúdos e estratégias 

metodológicas de aprendizagem, que habilitem o ser humano para desenvolver 

atividades no três domínios da ação humana, ou seja, a vida em sociedade, a 

atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração dos alunos 

no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização 

subjetiva (Brasil, 2000). 

 

Os PCNs enfatizam que nesta perspetiva, incluem-se como diretrizes gerais e 

orientadoras do curriculo os quatro princípios que a Organização das Nações 

                                                             
60 Fordismo / Taylorismo. Concepções de produção implantadas pelo empresário norte-americano Henry Ford e o 
engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. Uma das preocupações fundamentais era conceber meios 
para que a capacidade produtiva dos homens e máquinas atingisse  o seu patamar máximo. O treino, a 
especialização e o controle seriam as ferramentas básicas que concederiam a interferência positiva na 
produtividade da indústria. Ao longo do tempo, a popularização desses conceitos fez com que a demanda por 
mercados consumidores, matéria prima e mão de obra aumentassem. A indústria que melhor conseguiria atingir e 
reproduzir as conceções instituídas por Ford e Taylor teria oportunidade de conquistar novos mercados e superar os 
demais concorrentes comerciais. (Brasil Escola – Fordismo e Taylorismo. Consult. 12 de Jan 2012, disponível em 
http://www.brasilescola.com/historiag/fordismo-taylorismo.htm) 
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura61 cita como eixos estruturais da 

educação na sociedade contemporânea, assim sendo: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser.  

 

De acordo com Domingues et al. (2000) esta reforma curricular no Ensino 

Médio é constituída pedagogicamente com base em um currículo diversificado 

e flexibilizado. Desta forma este currículo recente envolve a base comum 

nacional e a parte diversificada, com conteúdos e habilidades a serem 

definidos clara e livremente pelos sistemas de ensino e pelas escolas, dentro 

dos princípios pedagógicos de identidade, diversidade e autonomia, como 

forma de adequação às necessidades dos alunos e ao meio social.  

 

Desse modo os PCNs (Brasil, 2000, p. 18) explicitam que: 

 

“A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do 

conhecimento escolar em áreas, uma vez que entende os 

conhecimentos cada vez mais imbricados aos conhecedores, 

seja no campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano 

da vida social. A organização em três áreas – Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias – tem como base a reunião daqueles 

conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, 

portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições 

para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva de 

interdisciplinaridade”.  

 

Podemos perceber que o Ensino Médio na atualidade adquire outras 

características, buscando uma formação geral do indivíduo, onde a aquisição 

do conhecimento não se reduz a determinados saberes de uma única 

profissão, o que acontecia em tempos passados. Hoje a proposta da formação 

geral pode possibilitar ao aluno uma visão mais ampla do mundo que o cerca, 

                                                             
61 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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buscando uma autonomia individual necessária para que as decisões possam 

ser tomadas com consciência e o caminho no campo profissional, bem como 

na sua vida social, sejam opções acertadas pelas perceções a partir das suas 

intenções.  

 

 

1.3.4. A realidade da Educação Básica no Estado de Alagoas 

 

No estado de Alagoas a educação básica é ofertada na rede ou sistema 

privado62, municipal63 e estadual64 de ensino. No entanto, este estudo foi 

desenvolvido no ensino médio, em escolas do sistema estadual, na cidade de 

Maceió, capital do Estado de Alagoas. Neste item, temos a intenção de 

descrever a realidade do ensino na educação básica no sistema estadual de 

ensino, que tem a sua administração orientada pela Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte de Alagoas (SEEE/AL). 

 

A SEEE/AL órgão integrante da administração direta do Poder Executivo, tem 

como finalidade assegurar o cumprimento constitucional da política educacional 

e a execução das políticas públicas relativas ao desenvolvimento integrado do 

desporto, fortalecendo o sistema estadual de ensino e das práticas desportivas 

e garantindo o funcionamento das suas unidades estaduais, tem como áreas 

de atuação para o exercício de suas competências: 

 

“I- educação básica, compreendendo a educação infantil, o 

ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e 

adultos; II-  educação profissional; III- educação especial; IV-  

formação dos profissionais da educação; V-    assistência ao 

educando, mediante programas complementares de material 

                                                             
62 Artigo 209, da Constituição Federal de 1988: O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições; I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo 
poder público. 
63 Artigo 211, da Constituição Federal de 1988, § 2º: Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e na educação infantil. 
64 Artigo 211, da Constituição Federal de 1988, § 3º: Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio. 
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didático, alimentação, saúde e transporte escolar; VI-  

infraestrutura de ensino, compreendendo construções, 

equipamentos, materiais escolares e manutenção da rede 

física de escolas” (Histórico, SEEE/AL, 2012). 

 

Podemos perceber que o sistema estadual de educação de Alagoas oferece os 

três níveis de ensino da educação básica, apesar da sua atuação ser prioritária 

no ensino fundamental e médio. Porém, em determinadas comunidades a 

oferta da educação infantil é contemplada. E ainda em algumas unidades de 

ensino, é oferecida a educação profissional e também a educação especial, 

bem como a capacitação dos profissionais de educação, na tentativa de 

melhoria da qualidade da prática educativa. Atualmente a rede de ensino 

possui 343 escolas65 distribuídas em 15 regiões no estado, sendo que cada 

uma possui uma coordenação regional66 administrativa. 

 

A educação básica em Alagoas, conforme o referencial curricular de Alagoas, 

(2010b) mostra indicadores educacionais bem abaixo das expetativas no 

panorama da educação brasileira, de acordo com os dados informados pelos 

Indicadores de Desenvolvimento da Educação Básica67 dos últimos anos. 

Desta forma, este é um índice que mostra, através das avaliações realizadas 

de dois em dois anos, que o nível de desempenho dos estudantes das escolas 

públicas de Alagoas não corresponde às aprendizagens básicas referentes a 

cada nível de ensino e cada ano escolar, conforme os padrões de qualidade 

definidos pelo Ministério da Educação (MEC).  

                                                             
65 Fonte: Consult. 11 de Jan 2012, disponível em http://www.educacao.al.gov.br/coordenadorias-regionais-cres.   
66 1ª-Maceió; 2ª-São Miguel dos Campos; 3ª-Palmeira dos Índios; 4ª-Viçosa; 5ª-Arapiraca; 6ª-Santana do Ipanema; 
7ª-União dos Palmares; 8ª-Pão de Açucar; 9ª-Penedo; 10ª-Porto Calvo; 11ª-Delmiro Gouveia; 12ª-Rio Largo; 13ª-
Maceió; 14ª-Maceió e 15ª-Maceió. 
67 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007, numa escala de zero a dez, e representa a iniciativa pioneira de 
reunir num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as 
médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga 
escala do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de 
qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, de 
dois em dois anos, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os 
municípios (Consult. 14 de Jan 2012, disponível em http://www.portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb). 
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De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, INEP (2012) o objetivo é a busca de uma evolução na educação 

brasileira como um todo, a lógica é que cada instância educativa, ou seja, que 

cada unidade escolar, que cada estado da federação avance qualitativamente, 

pois desta forma, no sentido do conjunto, o Brasil atinja o patamar educacional 

da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE). Assim em termos numéricos, observando o ensino médio 

e os anos finais do ensino fundamental, isso significa evoluir da média nacional 

de 3,4 e 3,5 respectivamente, conforme se observa no Quadro 2 abaixo, e que 

foi registada pela primeira vez em 2005, para uma meta em 2021 de 5,2 no 

ensino médio e 5,5 nos anos finais do ensino fundamental. Para que em 2022, 

o ano do bicentenário da Independência brasileira, a educação tenha mais 

qualidade no Brasil. 

 

O quadro mostra o panorama mensurado pelo IDEB, podemos perceber que 

sobre as metas brasileiras a serem atingidas, de um modo geral, pela média 

observada, quase todos os índices foram superados. Tanto em 2007, 2009 e 

2011, as datas que se apresentam em destaque, percebendo que as escolas 

públicas, estaduais e municipais, também apresentaram um crescimento 

significativo em relação às escolas privadas. 

 

Quadro 2: Indicadores de desenvolvimento da Educação Básica no Brasil.Fonte: INEP/IDEB. 
 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Médio 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 
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Total 3,5 3,8 4,0 4,1 3,5 3,7 3,9 4,4 5,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 3,7 3,9 5,2 

Dependência Administrativa 

Pública 3,2 3,5 3,7 3,9 3,3 3,4 3,7 4,1 5,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4 3,6 4,9 

Estadual 3,3 3,6 3,8 3,9 3,3 3,5 3,8 4,2 5,3 3,0 3,2 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 3,6 4,9 

Municipal 3,1 3,4 3,6 3,8 3,1 3,3 3,5 3,9 5,1 2,9 3,2 - - 3,0 3,1 - - 4,8 

Privada 5,8 5,8 5,9 6,0 5,8 6,0 6,2 6,5 7,3 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 5,8 6,0 7,0 

 



91 
 

 

Contudo, conforme mencionado anteriormente sobre o estado de Alagoas, os 

índices do IDEB são dos mais baixos comparados com os dos outros estados 

do Brasil, conforme podemos constatar no Quadro 3. Desta forma, percebendo 

no Ensino Médio, que é o último nível de ensino da educação básica, ou seja, o 

período onde se pode avaliar a aprendizagem de toda a educação básica, a 

primeira avaliação em 2005, apresentou o valor de 3,0. Já em 2007, o 

índice.diminuiu para 2,9, voltando a aumentar para 3,1 em 2009 e novamente 

diminuindo para 2,9 em 2011. Então percebendo as metas projetadas tanto 

para 2007, como para 2011 as expetativas não foram atingidas (INEP, 2012) 

 
 
Quadro 3: Indicadores de desenvolvimento do 3º ano do Ensino Médio no Brasil. Fonte: INEP/IDEB. 

 

 

Urani (2005) diz que o estado de Alagoas apresenta os indicadores 

educacionais desastrosos e tem melhorado num ritmo bem mais lento que no 

 IDEB Observado Metas Projetadas 

Estado 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Acre 3,2 3,5 3,5 3,4 3,2 3,3 3,5 3,8 4,1 4,5 4,8 5,0 

Alagoas 3,0 2,9 3,1 2,9 3,0 3,1 3,3 3,6 3,9 4,4 4,6 4,9 

Amapá 2,9 2,8 3,1 3,1 2,9 3,0 3,2 3,5 3,8 4,3 4,5 4,8 

Amazonas 2,4 2,9 3,3 3,5 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,2 

Bahia 2,9 3,0 3,3 3,2 3,0 3,1 3,2 3,5 3,8 4,3 4,5 4,8 

Ceará 3,3 3,4 3,6 3,7 3,3 3,4 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,1 

Distrito Federal 3,6 4,0 3,8 3,8 3,6 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 

Espírito Santo 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 

Goiás 3,2 3,1 3,4 3,8 3,3 3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 4,8 5,1 

Maranhão 2,7 3,0 3,2 3,1 2,8 2,9 3,0 3,3 3,6 4,1 4,3 4,6 

Mato Grosso 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 4,9 

Mato Grosso do Sul 3,3 3,8 3,8 3,8 3,3 3,4 3,6 3,8 4,2 4,6 4,8 5,1 

Minas Gerais 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 

Pará 2,8 2,7 3,1 2,8 2,9 2,9 3,1 3,4 3,7 4,2 4,4 4,7 

Paraíba 3,0 3,2 3,4 3,3 3,0 3,1 3,3 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 

Paraná 3,6 4,0 4,2 4,0 3,6 3,7 3,9 4,2 4,5 5,0 5,2 5,4 

Pernambuco 3,0 3,0 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,9 4,4 4,6 4,9 

Piauí 2,9 2,9 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2 3,5 3,8 4,3 4,5 4,8 

Rio de Janeiro 3,3 3,2 3,3 3,7 3,3 3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 

Rio Grande do  Norte 2,9 2,9 3,1 3,1 2,9 3,0 3,2 3,5 3,8 4,3 4,5 4,7 

Rio Grande do Sul 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,9 4,0 4,3 4,6 5,1 5,3 5,5 

Rondônia 3,2 3,2 3,7 3,7 3,2 3,3 3,5 3,8 4,1 4,5 4,8 5,0 

Roraima 3,5 3,5 3,4 3,6 3,5 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 

Santa Catarina 3,8 4,0 4,1 4,3 3,8 3,9 4,1 4,4 4,7 5,2 5,4 5,6 

São Paulo 3,6 3,9 3,9 4,1 3,6 3,7 3,9 4,2 4,5 5,0 5,2 5,4 

Sergipe 3,3 2,9 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 

Tocantins 3,1 3,2 3,4 3,6 3,1 3,2 3,4 3,6 4,0 4,4 4,7 4,9 
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resto do Brasil, não apenas no que diz respeito aos jovens e adultos, mas 

também no que se refere às crianças. 

 

De acordo com Alagoas (2005) o Plano Estadual de Educação de Alagoas68, o 

PEE/AL refere que a educação em Alagoas tem vindo a manifestar-se, 

especialmente nas últimas duas décadas, com uma dinâmica própria em 

relação ao resto do Brasil, como um todo. A situação, que no final dos anos 80 

do século XX parecia dirigir-se para uma ampliação da sua oferta, talvez ainda 

de forma arranjada, pelo desígnio municipal, carente de meios para a sua 

manutenção e apropriado desenvolvimento, principalmente na década de 90, 

sofreu enormes prejuízos de todas as proporções.  

 

O Projeto de Cooperação Técnica69, o PCT, enfatiza que na crise que vem 

sendo diagnosticada no sistema educacional brasileiro, Alagoas tem se 

destacado por apresentar déficits preocupantes, altos índices de analfabetismo, 

de defasagem idade-série e níveis de desempenho escolar muito inferiores aos 

índices nacionais nas provas de avaliação da aprendizagem. O quadro 

educacional do Estado é extremamente crítico, tanto do ponto de vista 

quantitativo como do qualitativo (Alagoas, 2009).  

 

Ainda o mesmo projeto mostra que os índices de desempenho dos alunos 

alagoanos verificados pelas avaliações nacionais em larga escala, reiteram os 

obtidos nas avaliações realizadas pelo Sistema de Avaliação Educacional de 

Alagoas70 (SAVEAL), desde 2001. Esses índices71 mostram que as atividades 

                                                             
68 O PEE/AL busca de maneira geral o fortalecimento das mudanças hoje em processo, dando ênfase a tudo o que 

se proponha a melhorar a qualidade do ensino e promover uma maior eqüidade na distribuição das oportunidades 
educacionais. A  sua execução  iniciou-se em 2006 e procura através de  avaliações perceber a evolução do plano. 
69 O Projeto de Cooperação Técnica MEC-PNUD-SEEE/AL, estabelecido entre o Ministério da Educação (MEC), o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
de Alagoas (SEEE/AL), caracteriza-se como um esforço conjunto dessas instituições com o objetivo de elaborar e 
apresentar à sociedade alagoana uma proposta de educação cujo foco é a melhoria da qualidade da aprendizagem 
dos alunos da educação básica e a consequente reversão dos indicadores educacionais do estado (Alagoas, 2009, 
p.5). 
70 Sistema de Avaliação Educacional de Alagoas – SAVEAL. Criado em 2001 com a finalidade de subsidiar o Estado 

e os municípios na formulação das suas políticas educacionais, assim como a comunidade escolar, através da 
adoção de instrumentos que permitam a reorientação da prática docente e, consequentemente, o desempenho do 
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pedagógicas não têm proporcionado o desenvolvimento apropriado das 

capacidades de leitura e interpretação de textos e nem de construção de 

habilidades para resolução de problemas, fazendo com que os alunos possuam 

grande dificuldade em elucidar as operações matemáticas a utilizar. 

 

Nos seus aspetos gerais podemos entender que a educação básica no Estado 

de Alagoas tem a necessidade de uma implementação para a realização de 

melhorias, talvez uma atenção especial nos investimentos em melhorias de 

diversas magnitudes, seja na formação e qualificação de professores, seja em 

instalações físicas para oferecer condições mais adequadas aos alunos, ou 

ainda a construção de mais unidades de ensino para que a população que 

ainda não tem acesso à educação, possa ter a oportunidade de frequentar a 

escola. Porém o quadro atual torna-se um reflexo de ações passadas, e ainda, 

não somente devido a uma política pública isolada do Poder Público de 

Alagoas, mas possivelmente também, de uma intenção maior em investimentos 

por parte do governo federal.  

 

Algumas ações já se percebe que estão sendo planeadas e aos poucos 

executadas. Alagoas (2005) no PEE/AL72 afirma que as referências e intenções 

centrais estão pautadas na erradicação do analfabetismo no Estado, na 

universalização do atendimento escolar, na melhoria da educação ofertada e 

na formação para o trabalho e na promoção humanística, científica e 

tecnológica do estado de Alagoas. Lembra que o PEE/AL é um instrumento de 

ação sobre uma realidade social que é dinâmica, e à medida que a sua 

realização se desenvolve, novas atividades podem e devem ser definidas, no 

propósito de alcançar os objetivos e concretizar as metas demarcadas. 

 

                                                                                                                                                                                   
sistema educativo. (Consult. 14 de Jan 2012, disponível em http://www.educacao.al.gov.br/sistema-estadual-de-
educacao/avaliacao-educacional/saveal-1).  
71 Ressalte-se, no entanto, que as avaliações nacionais e internacionais fornecem dados para políticas educacionais 
macros e que a aplicação do SAVEAL se fortalece pela necessidade de uma política de avaliação que permita uma 
visão mais apurada da realidade local, e maior agilidade na produção dos dados e das informações (Alagoas, 2009, 
p.13).  
72 O PEE/AL (Alagoas, 2005) busca seus princípios na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) e no Plano Nacional de Educação (PNE). 
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1.4. A Educação para a saúde e a questão da obesidade 

 

Libâneo (2005) refere-se à educação73 como sendo um ato pedagógico, uma 

atividade que acontece entre indivíduos sociais, configurando-se numa ação 

sobre seres ou grupos de sujeitos com o objetivo de produzir mudanças 

significativas, tornando este mesmo sujeito um elemento atuante da própria 

ação exercida sobre ele mesmo. Neste ato pedagógico se supõe uma interação 

entre três componentes, ou seja, um agente (um indivíduo, um professor, um 

grupo, um meio social, etc.), uma mensagem a ser ensinada (o conhecimento, 

o conteúdo, as habilidades, etc.) e um sujeito para aprender a mensagem (um 

indivíduo, um aluno ou grupo de alunos, uma geração, etc.). 

 

Da educação em sentido amplo Delors (1998, p.51) diz que: 

 

“ Em todo o mundo, a educação, sob as suas diversas formas, 

tem por missão criar, entre as pessoas, vínculos sociais que 

tenham a sua origem em referências comuns. Os meios 

utilizados abrangem as culturas e as circunstâncias mais 

diversas; em todos os casos, a educação tem como objetivo 

essencial o desenvolvimento do ser humano na sua dimensão 

social. Define-se como veículo de culturas e de valores, como 

construção de um espaço de socialização, e como cadinho de 

preparação de um projeto comum”.  

 

Para Luckesi (2007) a educação é uma atividade que se caracteriza com a 

finalidade fundamental de se atingir um objetivo, e para isso necessita de 

pressupostos, de conceções que orientem e fundamentem os caminhos a 

serem percorridos. Neste sentido, a prática educativa de uma sociedade é 

conduzida e norteada pelos valores que são construídos onde a mesma é 

desenvolvida. 

 

                                                             
73 Do latim “Educatione”, acto de criar. Instrução, formação do espírito (Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa, José Pedro Machado, 1995).  
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Corroborando Saviani (2005) se refere a educação como o conjunto da 

produção humana,  

 

“trata-se aqui da produção de idéias, conceitos, valores, 

símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se 

da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do 

saber sobre a cultura” (p. 12).  

 

Neste sentido, a educação pode assumir um papel primordial no entendimento 

da obesidade, pois os sujeitos de uma sociedade ao conquistarem os 

conhecimentos, os valores e entendimento a respeito desta temática, poderão 

ter a possibilidade de melhor lidar com o assunto. Esta compreensão pode 

colaborar no desenvolvimento de atitudes positivas a respeito da prevenção 

para si próprio e na relação com as pessoas mais próximas.  

 

Uma outra questão que a educação pode influenciar e que se afirma como um 

assunto muito importante, e que deve ser enfatizado, é a discriminação da 

pessoa obesa na sociedade, que cria rótulos e marcas para estes indivíduos, 

podendo prejudicá-los na sua vida social. O conhecimento sobre o assunto 

pode trazer um conceito e o entendimento mais abrangente sobre os padrões 

corporais que hoje a sociedade contemporânea admite. Desta maneira, a 

educação é um recurso através da qual a obesidade pode ser pensada tendo 

em atenção outros pontos de vista.  

 

Stenzel (2002) comenta que os valores que a sociedade hoje tem sobre a 

beleza74, sobre o corpo, de alguma maneira foram -se modificando ao longo do 

tempo, sendo que na atualidade o que se considera belo, talvez no passado 

não fosse da mesma forma. Neste sentido, os padrões de beleza de hoje são 

produtos de uma construção histórica, que de certa forma exerce uma 

influência na maneira como pensamos no presente. 

                                                             
74 Durante o decurso do tempo diversos ideais de beleza foram construídos, e isso pode ser observado nas 
manifestações culturais de cada época, na arquitetura, nas esculturas, nas pinturas, etc. A  beleza do corpo humano 
também sofreu  influências através de diferentes períodos  (História da Beleza, Umberto Eco, 2004).  
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Del Priore e Sá Freire (2005) relatam que entre os séculos XVI e XVIII na 

comunidade europeia a gordura tinha uma  relação com a beleza feminina, 

além de atribuir distinção social. A gordura corporal era um sinal de riqueza, ou 

seja, o padrão ou conceito de beleza da época estavam construídos em 

verdades daquele tempo e a preocupação com a gordura não tinha relação 

com algum problema de saúde.  

 

O excesso de gordura corporal para determinadas sociedades em dado 

momento histórico estava relacionado com o belo, a pessoa bela tinha que ter 

as formas do corpo mais arredondadas e proeminentes. Porém, entre o início e 

meados do século XIX, o corpo mais torneado já não correspondia ao padrão 

de beleza, e na verdade houve uma inversão de valores, a beleza passou a ser 

o corpo magro e esguio (Stenzel, 2002; Del Priore & Sá Freire, 2005). 

 

Percebe-se que ao longo do tempo os conceitos e verdades vão-se 

modificando, e as sociedades adquirindo verdades e conceitos, posturas e 

hábitos diferentes de outrora, assim transformando a cultura, incorporando 

novos e diferentes valores na educação de cada momento histórico, em 

consonância com a produção humana do período. 

 

Stenzel (2002, p. 22) afirma que: 

 

“O desejo de ser belo parece não ser característica somente 

dos tempos modernos, e as definições de beleza mudaram e 

continuam mudando constantemente. O conceito de beleza 

não é universal e nem estático. Ser belo está associado a 

diferentes valores simbólicos nas diferentes culturas; além 

disso, em uma mesma sociedade o conceito do que é ser belo 

também varia ao longo do tempo”.   

 

Desta forma, Aranha (1996) diz que é através das relações humanas que se 

estabelecem entre si, que os homens criam padrões de comportamento, 

instituições e saberes, cuja transformação é feita pelas gerações sucessivas, o 
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que lhes permite assimilar e modificar os modelos valorizados num 

determinado tempo e cultura.  

 

Aranha (2006) enfatiza que a educação não é a simples transmissão da 

herança dos antepassados para as novas gerações, mas um processo pelo 

qual também se torna possível a gestação do novo e a rutura com o velho. 

Evidentemente, isso ocorre de maneira variável, conforme sejam as 

sociedades estáveis ou dinâmicas. As comunidades tradicionalistas resistem 

mais à mudança, enquanto nas sociedades urbanas contemporâneas a 

mobilidade é maior.  

 

Atualmente podemos perceber que parece ter havido mudanças em relação ao 

entendimento da obesidade; hoje existem inúmeras alternativas para se perder 

o excesso de gordura, ou seja, estão disponíveis tecnologias da medicina75 

para auxiliar à diminuição da gordura acumulada no corpo, e tudo com 

determinada facilidade. Do mesmo modo que se adquire a gordura corporal 

pela falta de esforço físico, entre outros fatores, também se perde sem muito 

esforço; vivemos no mundo das facilidades e de poucos esforços. Talvez sejam 

estes os novos entendimentos da sociedade contemporânea que influenciam 

diretamente na educação e no modo de viver das pessoas. 

 

Bento (2007b) faz menção à sociedade da imagem e aparência à qual 

pertencemos, e diz que vivemos numa época em que a beleza, a juventude, a 

perfeição e a aptidão corporais são desejos propagados e definidos diante de 

padões pelo culto da magreza. Diante deste pensamento a obesidade não se 

incluiu neste modelo, bem como não é fácil de esconder ou disfarçar. A 

imagem alterada destas pessoas causa marginalidade, influenciando 

ocorrências negativas no plano psicológico, afetivo e social.   

                                                             
75Cirurgias de redução de estômago, lipoaspiração, entre outros procedimentos, são utilizados  hoje em dia  para a 
diminuição da gordura corporal. Porém, vale a pena chamar a atenção que em determinados casos, como a 
Obesidade Mórbida, em que as pessoas que se encontram neste estado já não  se conseguem  movimentar,   a 
cirurgia é um recurso interessante e talvez necessário, com isso contribuindo para a  melhoria do bem estar destes 
indivíduos. 
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De acordo com Mota (1997) o contexto sociocultural atualmente instalado na 

sociedade contemporânea, da qual fazemos parte, tem pouca semelhança com 

a maneira de viver de épocas passadas. Neste aspeto diversos valores das 

culturas e das gerações anteriores, ainda que transmitidos, foram esquecidos 

ou modificaram o seu sentido e de alguma forma moldaram-se ao contexto do 

tempo presente e à compreensão de uma vida social com interpretações bem 

diferentes. 

 

Ainda comenta o mesmo autor, que a sociedade contemporânea na construção 

dos seus valores e da sua educação, sofreu influências do processo histórico 

da evolução humana, sendo a redução do esforço físico um fenómeno social, 

fruto principal da industrialização e mecanização das tarefas do quotidiano. O 

progresso tecnológico associa-se a uma alteração de comportamentos dos 

indivíduos num rumo não tão positivo, não se estranhando então que a 

sociedade atual se caracterize por uma hipoatividade com consequências 

sobre a saúde. 

 

Assim podemos perceber que diante do desenvolvimento tecnológico, seja 

pelos meios de transporte mais eficientes, seja pela velocidade de informação 

nos meios de comunicação, havendo desta forma uma facilidade no contato 

entre as diversas culturas e consequentemente o conhecimento dos valores e 

da educação de diferentes sociedades. Neste sentido é interessante que esta 

tecnologia possa ser utilizada de forma positiva, educativa, e que assim possa 

contribuir e trazer benefícios para a saúde das pessoas, pois não podemos 

negar a evolução, e sim devemos saber aproveitar este avanço em diversos 

sentidos para a vida, inclusive para a saúde. 

 

A inclusão de hábitos quotidianos menos sedentários é parte indispensável na 

educação para a saúde e integrante dentre as opções para a diminuição da 

obesidade. As atividades desportivas, o exercício físico possuem a capacidade 

de promover adaptações fisiológicas vantajosas, de modo que os indivíduos 

que se mantiverem envolvidos nestas atividades ao logo da vida, poderão ter 
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menores probabilidades de se tornarem obesos (Nonino-Borges et al., 2006; 

Marcon & Gus, 2007). 

 

Portanto, diante dos problemas de saúde na atualidade, influenciados pelo 

sedentarismo, é necessário reforçar-se que os tempos livres e de lazer sejam 

ocupados numa perspetiva diferenciada, onde a prática de atividade desportiva 

possa ser valorizada pela sociedade como uma maneira de haver um equilíbrio 

entre a tendência geral para a inatividade que se verifica nos dias de hoje 

(Mota, 1997).  

 

Constantino (2011) comenta que a promoção de práticas desportivas no 

contexto higienista tem sido exibida como um excelente contributo para a 

saúde, porém é necessário ter em atenção que a prática do desporto por si só, 

não dá a certeza e não garante ganhos positivos no plano da saúde. Isso só 

acontece dentro de normas e procedimentos onde se busque o 

aperfeiçoamento corporal. Desta maneira fazendo mudar a ideia, desde já, dos 

exageros e dos fundamentalismos, onde transforma o desporto numa espécie 

de solução para todos os males, o que não é uma verdade. Para isso é 

necessário perceber como as práticas acontecem. 

 

Silva (2007b) diz que diante da pluralidade de princípios e de valores ético-

morais que caracterizam a sociedade na atualidade, surge um conjunto de 

problemas filosóficos fundamentais que evocam uma reflexão permanente 

sobre os valores da educação, no que diz respeito à sua opção.  

 

Porém, a diversidade de valorações só justifica a riqueza dos valores face aos 

quais os sujeitos apenas conseguem captar parte do seu significado, havendo, 

assim, diferentes opiniões sobre o mesmo objeto. Ou seja, a diversidade de 

valorações atribuídas pelo sujeito não corresponde na mesma proporção à 

diversidade de valores, o que nos faz entender que os valores são relativos 

quanto à sua vivência, sobretudo se tivermos que nos posicionar perante um 

problema que temos que resolver (Ibidem).  
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Assim, parece que só se dará valor ao exercício físico e ao desporto quando 

realmente precisarmos de nos utilizar dele em casos extremos, a exemplo, um 

problema de saúde em que exista a necessidade de realizar exercícios físicos. 

Porém, igualmente se entende que os valores devem ser desenvolvidos pelo 

contexto cultural da sociedade e não só pelos aspetos utilitaristas que os 

exercícios físicos podem proporcionar. Pois fazendo parte da cultura das 

pessoas, o desporto se torna algo presente, podendo ser mais valorizado, e 

assim se perpetuar por toda a vida do indivíduo. Sendo assim, muitos 

benefícios podem ser adquiridos pela prática constante do desporto.  

 

Aranha (1996) diz que o homem é o resultado desse devir, do processo pelo 

qual se constrói a cultura e a si próprio, e é impossível pensar numa natureza 

humana com características universais e eternas. Não há conceito de “homem 

universal” que sirva de modelo; seria melhor referir-se a uma condição 

humana, resultante das relações sociais, mutáveis no tempo. Ou seja, não 

compreendemos o homem fora da sua prática social, porque esta, por sua vez, 

se encontra mergulhada num contexto histórico-social. 

 

Neste sentido, de acordo com Aranha (2006), podemos olhar o mundo e a nós 

mesmos através de diversas perspetivas: do mito, da religião, do senso 

comum, da ciência, da arte e da filosofia. Essas abordagens compreensivas da 

realidade não se excluem necessariamente, mas coexistem no nosso 

quotidiano. Um cientista, com elaborado conhecimento numa área específica, 

não deixa de usar o senso comum da vida quotidiana quando, empiricamente, 

educa o seu filho ou, ainda, ao recorrer à filosofia para analisar os fundamentos 

da sua ciência. Já uma pessoa religiosa aproxima-se de Deus pela sua fé, mas 

também busca na filosofia a justificação racional da existência de Deus; ao 

mesmo tempo isto acontece com o artista, cuja perceção sensível do mundo 

coexiste com as demais maneiras do conhecer. No entanto, conforme a época 

ou lugar, pode haver variação ou não da ênfase que se dá a alguns desses 

saberes ou verdades. 
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O homem, muitas vezes, adapta-se inconscientemente a um tipo de 

interpretação do mundo e esta permanece como única se não for questionada, 

ou seja, se não discorrer sobre ela, a procurar novos sentidos e novas 

interpretações de acordo com os novos anseios que possam ser revelados no 

meio social da vida humana. Assim, o pensamento e a visão do mundo 

permanecerão inalterados como uma verdade singular (Luckesi, 2007).  

 

O essencial hoje é compreender o rápido incremento da obesidade, que 

existiram modificações de hábitos e costumes na sociedade e que hoje temos 

um resultado. No entanto, este cenário da atualidade foi construído no decorrer 

de muitos anos, inconsciente ou não, e algumas sociedades, principalmente as 

modernas caracterizam-se na atualidade pelo sedentarismo e 

consequentemente com o aumento progressivo da obesidade.  

 

Luckesi (2007) aponta que é necessário recorrer à filosofia, a qual irá fornecer 

à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada. Quando não 

se reflete sobre a educação, esta processa-se dentro de uma cultura 

cristalizada e perenizada, e desta forma admite-se que nada mais há para ser 

descoberto em termos de interpretação do mundo.  

 

Então, a educação e a filosofia estão vinculadas no tempo e no espaço, não há 

como fugir a essa “fatalidade” da existência humana. Por mais grandiosa que 

seja uma cultura, ela jamais é a interpretação acabada do ser. A ciência, a 

moral, a arte, a religião, a política, a economia e como consequência a 

educação, são expressões visíveis, codificadas de uma determinada 

interpretação, que no seu conjunto perfaz aquilo a que chamamos de cultura 

ou, de modo mais amplo, “mundo”. E de alguma forma ou de outra estamos 

habituados a encarar todo esse “mundo” como “natural” e não nos damos conta 

de que ele é apenas uma interpretação do ser (Buzzi, 1973). 

 

Refletir sobre o panorama da sociedade, valorizar a educação e perceber que 

as formas de construir conhecimentos são inúmeras, é uma necessidade para 
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um entendimento do que seja educar76. Neste cenário aparece a escola77, que 

por excelência trata da educação, podendo contribuir para que haja melhores 

entendimentos de “mundo” que podem ser significativos para a sociedade e a 

vida como um todo.  

 

Libâneo (2005) explica que a educação pode ser informal, na família e nos 

inúmeros convívios sociais. Contudo, a educação também pode ser formal, 

quando são criadas as instituições especialmente voltadas para a educação, 

intencionalmente, cujo exemplo mais comum é a escola. Por isso entendemos 

que a instituição escola é relevante neste processo educacional, relacionadas 

as questões da saúde e particularmente sobre a obesidade.  

 

 

1.4.1. Educação: o contributo da escola 

 

A escola é uma instituição social que segundo Saviani (2005) existe para 

propiciar à sociedade em formação a aquisição do saber elaborado, ou seja, a 

escola tem a ver com o saber organizado pela ciência. O saber construído 

sistematicamente, estruturado e comprovado, que se constitui a partir de 

verdades e princípios. Porém, estes conhecimentos se fazem absolutos 

transitoriamente, pois novas verdades podem ser determinadas e neste sentido 

podem se sobrepor a elas próprias. 

 

Para Forgiarini e Silva (2007) a escola como entidade destinada ao público de 

um modo geral, deve ter o objetivo de educação e formação da pessoa 

humana, onde o processo de ensino e aprendizagem é uma tentativa de 

contribuir para que o educando seja capaz de se desenvolver. Para isso, é 

importante considerar que o aluno possui as capacidades de pensar, refletir, 

                                                             
76 Do latim “Educare”, criar, alimentar, ter cuidados com; formar, instruir; produzir (Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa, José Pedro Machado, 1995). 
77 Do grego “Scholë”, propriamente, paragem; repouso, descanso; ocupação de quem se encontra em descanso; 
ocupação estudiosa, ocupação sábia, estudo; associação de cultura; lugar de estudo, escola; produto do estudo, 
tratado, obra; inacção, lentidão, preguiça. Do latim “Schola”, ócio consagrado ao estudo, lição curso, conferência; 
local onde se ensina, escola; galeria; sala de espera nos banhos; corporação, companhia (Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa, José Pedro Machado, 1995). 
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contestar, comunicar, gerir ideias, opinar, agir em decorrência dos seus 

desejos e expetativas. A pessoa em formação não deve ser vista somente 

como um recetor de conteúdos que são transmitidos pelo professor. 

 

Neste sentido, o estabelecimento escolar é o local onde se constitui um 

ambiente de convivência humana, especialmente entre professores e alunos, 

com intuito de que a pessoa em processo de educação e formação, desenvolva 

as suas capacidades em diferentes prismas. 

 

Libâneo (2005) enfatiza que a educação na escola, além da transmissão de 

conteúdos, deve relacionar as experiências permeadas na escola com a vida, 

ou seja, que a aprendizagem também tenha relação com os acontecimentos da 

vida social fora escola.  

 

Na atualidade não parece ser viável perceber a escola unicamente como um 

ambiente no qual são transmitidos conhecimentos, diante da complexidade 

progressiva de factos e acontecimentos mundiais. Deve existir um 

compromisso imprescindível no desenvolvimento de ações que auxiliem a 

aprendizagem de conhecimentos, porém que estes conhecimentos sejam 

significativos para o desenvolvimento da vida do educando. 

 

Assim, Canário (2005) diz que a aprendizagem deve fazer-se com sentido para 

o aluno, existindo a necessidade de haver uma articulação da escola com o 

contexto social e cultural, onde os alunos devam ser capazes de integrar e 

relacionar as experiências na escola com as experiências da sua vida, pois 

desta forma será construído um sentido. Assim, a aprendizagem está 

relacionada com situações que façam sentido para o sujeito. Então, a questão 

central da escola é a construção do sentido.  

 

Garcia e Lemos (2003) enfatizam que a escola não pode ficar indiferente à 

transmissão da cultura, bem como não pode assumir um modelo de educação 

unidimensional, e neste sentido corroboram com a educação pluridimensional. 
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Assim, cada momento histórico, cada sociedade, cada região produz as suas 

características culturais, sendo que a escola deve assumir o compromisso de 

se ajustar a partir dos valores do meio social em que está inserida, sejam 

tradicionais ou inovadores, e a partir disso construir as atividades educacionais 

com os alunos.  

 

Patrício (1993) refere que o processo educacional deve buscar promover a 

expressão completa da personalidade potencial78 do educando. Não pode 

reduzir-se a uma qualquer das dimensões da personalidade, visto que o saber 

humano é pluridimensional, e igualmente neste sentido a personalidade bem 

como o próprio saber são pluridimensionais. A educação não pode colocar-se 

na atualidade numa única linha de conceção, mas sim, deve considerar as 

diferentes dimensões do ser humano e de todo um contexto social ao qual se 

faz presente. 

 

Neste prisma, a escola requer uma perceção e a articulação do ensino sobre 

as velozes transformações ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico e 

científico na sociedade contemporânea, e ainda pelas mudanças nas 

atividades sociais, económicas e culturais sendo imprescindível que a escola 

busque perspetivas para procurar desenvolver as potencialidades do 

educando. 

 

Neste sentido, Patrício (2002) diz que na atualidade, simultaneamente, dois 

fenómenos parece que estão presentes na sociedade, a globalização79 e a 

mundialização80, e estes fenómenos tendem a aumentar a capacidade criadora 

do homem, residindo neste ponto as virtualidades. Assim, é preciso estar 

atento para que o homem não se coloque, como um meio, ao serviço da 

                                                             
78 Manuel Ferreira Patrício (1993) em “A escola cultural: horizonte decisivo da reforma educativa” comenta sobre a 
estrutura da personalidade potencial do educando, onde esta estrutura não é unidimensional, apontando as 
dimensões: somática ou físico-motora; cognitiva; afetiva; volitiva; simbólica e axiológica, assim não podemos 
perceber o aluno com uma única estrutura, tão bem quanto o ensino na escola.  
79 É recente e está ligada à informação sobre diversos elementos culturais de diversas partes do mundo, e  isso se 
tornou possível pelo avanço tecnológico dos meios de comunicação, dos quais  a internet é um exemplo (Patrício, 
2002).  
80 A mundialização é mais antiga, o homem hà muito tempo a procura, ou seja,  deslocando-se no globo terrestre, 
estabelecendo laços com outras culturas, mais longe ou mais perto (Patrício, 2002). 
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tecnologia, e sim, justamente ao contrário, entendendo que a tecnologia deve 

estar ao serviço do homem. Porém, é preciso muita atenção, pois neste 

contexto existe a possibilidade da tecnologia escravizar a humanidade inteira. 

 

O entendimento é de que a escola deve buscar construir as competências 

múltiplas das potencialidades do educando, para assim o mesmo poder 

entender e poder interagir no meio em que vive. Sendo na atualidade um 

desafio para a escola lidar com a educação, pois diante das diversidades 

tecnológicas que influenciam a vida das pessoas, a intenção é de explorar um 

caminho, uma educação onde o aluno possa construir um comportamento 

autêntico e coeso, neste mundo contemporâneo.  

 

 

1.4.2. A Educação Física escolar no Brasil: influências n(d)a saúde 

 

Como disciplina na escola, a Educação Física reflete e lida com uma 

diversidade de elementos81 motores enquanto cultura corporal do movimento 

humano. Neste sentido, quando se trata com a educação na Educação Física 

escolar, na atualidade surge a questão de como associar os conhecimentos 

tratados no meio escolar aos problemas da sociedade contemporânea, e como 

de alguma maneira a disciplina pode contribuir para que o aluno na escola 

adquira conhecimentos que possam vir a ser incorporados e significativos na 

sua vida. A Educação Física escolar e o Desporto não devem  mostrar-se como 

algo sem sentido. Através da questão cultural o aluno poderá construir sentidos 

e significados destes elementos para a sua vida, podendo a partir das práticas 

desportivas corporais desenvolver valores próprios quanto ao seu modo de 

viver no mundo.  

 

A Educação Física escolar no que diz respeito à Educação Básica (Ensino 

Infantil, Fundamental e Médio) , e uma vez que se faz presente no currículo da 

                                                             
81 O desporto, o jogo, a ginástica, a dança, as lutas, as atividades rítmicas e expressivas, entre outros.  
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escola, é constantemente questionada a respeito do seu papel na educação 

escolar.  

 

Para entender hoje a Educação Física no Brasil, consideramos que seja 

interessante perceber como as atividades desportivas foram sendo concebidas 

nos diversos momentos históricos no Brasil. Neste sentido, buscamos 

compreender sucintamente alguns períodos de como as práticas do desporto 

foram desenvolvidas na escola, procurando igualmente notar a relação possível 

com a saúde.  

 

O Brasil-Colónia82 de acordo com Tubino (2002) foi um período onde as 

práticas corporais tinham um caráter utilitário, onde existiam o arco e flecha, a 

natação, a canoagem, as corridas, as caminhadas, a equitação, a caça e a 

pesca. Naquela época estas práticas corporais semelhantes às atividades 

desportivas estavam relacionadas diretamente com as guerras e com a própria 

sobrevivência dos indivíduos que as realizavam.  

 

Arantes (2008) também comenta que entre o período de 1559 a 1759 a 

educação escolar nas tribos indígenas estava, na sua maioria, sob a orientação 

dos Jesuítas que se deslocavam para as aldeias e formavam núcleos de 

educação e que através da catequização das crianças desenvolviam algo 

educativo para estas populações. As atividades relacionadas com as práticas 

desportivas neste contexto foram desenvolvidas pelas experiências práticas 

com a peteca, o arco e flecha e as atividades recreativas. 

 

As atividades desportivas sempre estiveram ligadas à Educação Física no 

Brasil, e Tubino (2002) diz que durante o Brasil-Império83 surgiu um conjunto de 

decretos específicos para as escolas militares84, os quais estabeleciam a 

                                                             
82 Período que se inicia por volta de 1530 e se estende até 1822 (Linhares, 2000).  
83 Período que se inicia em 07 de Setembro de 1822 com a Independência do Brasil e vai até 1889, quando se inicia 
a primeira República do Brasil (Linhares, 2000).  
84 • Decreto nº 2.116, de 11/03/1858 – Incluiu a esgrima e a natação nos cursos de Infantaria e Cavalaria da Escola 
Militar. No mesmo ano, a esgrima, a ginástica e a natação tornam-se obrigatórias na Escola da Marinha. • Decreto 
nº 3.705, de 22/09/1866 – Determinou a prática de ginástica, natação e esgrima nos cursos preparatórios à Escola 
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obrigatoriedade de determinadas práticas desportivas naqueles 

estabelecimentos. O aumento do número dessas atividades nos 

estabelecimentos militares também influenciou as escolas civis oficiais, como o 

Colégio Pedro II85.   

 

Assim a saúde relacionada com a Educação Física no Brasil foi 

constantemente valorizada, pelo que Piccoli (2005) comenta que no século XIX 

os primeiros vínculos estavam ligados às instituições militares86, sendo 

conduzidos para os caminhos higienistas87 que tinham intenções de melhoria 

das condições de saúde e de higiene da população brasileira, objetivando um 

equilíbrio orgânico, menos suscetível às doenças. Juntamente a esses 

pressupostos existia uma preocupação com a eugenia, pois o número de 

escravos negros era relativamente grande, e de acordo com o pensamento da 

época, poderia gerar uma exclusão da raça branca. Apesar dos pressupostos 

desportivos, higiénicos, eugénicos e físicos da Educação Física estarem na 

base do trabalho, a prática de exercícios que demandasse esforço físico 

possuía uma associação ao trabalho escravo. Neste sentido, houve dificuldade 

em tornar a disciplina obrigatória nas escolas civis.  

 

De acordo com Soares (2004) o parecer de Rui Barbosa em 09 de Janeiro de 

1882 previa a Ginástica com exercícios de corpo livre para os alunos da 

instituição escolar, porém com caráter facultativo. E, somente a 23 de 

Novembro de 1885, pela Decisão Imperial nº 71 a disciplina tornou-se 

                                                                                                                                                                                   
Militar. • Decreto nº 4.720, de 22/04/1871 – Baixou o regulamento da Escola da Marinha, mantendo a 
obrigatoriedade de prática de esgrima, da ginástica e da natação nos seus cursos. • Decreto nº 5.529 de   
17/01/1874 – Baixou o regulamento da Escola Militar, incluindo a obrigatoriedade da ginástica, da esgrima, da 
equitação e da natação. • Decreto nº 9.251 de 16/06/1884 – Incluiu a ginástica, a natação, a equitação e a esgrima 
como obrigatórias na Escola Militar do Rio Grande do Sul. • Decreto nº 1.0202 de 09/03/1889 – Criou o Imperial 
Colégio Militar, com a obrigatoriedade do programa de natação, ginástica, tiro ao alvo e esgrima (Tubino,2002). 
85  O Colégio Pedro II, fundado no Rio de Janeiro em 1837, foi alvo dos maiores cuidados do Governo, foi aberto 
como modelo à iniciativa privada e provincial, e serviu como um padrão ideal de educação aos civis (Oliveira, 2003).  
86 Muitas das atividades desenvolvidas na escola eram semelhantes às desenvolvidas nas instituições militares, 
uma vez que os professores na escola eram os próprios militares (Soares, 2004).  
87 O Higienismo foi um movimento mundial, que chegou ao Brasil nos meados do Séc. XIX e tinha como 
preocupação central a saúde. A proposta consistia basicamente na defesa da Saúde Pública, na Educação e no 
ensino de novos hábitos, ainda também com a preocupação da raça, o Eugenismo (Soares, 1990).  
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obrigatória88 para ambos os sexos, sendo adotada primeiramente nas escolas 

da corte, no Rio de Janeiro, para além das escolas militares onde 

anteriormente já era obrigatória (Betti, 1991; Piccoli, 2005). 

 

No entanto, foi em 1851 que se iniciou este processo de a tornar uma disciplina 

obrigatória , e o Decreto nº 630, de 17 de Setembro, autorizava a reforma dos 

ensinos primários e secundário das escolas da corte. Então em 1854, o 

deputado e ministro do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz aprova o 

“Regulamento da Instrução Primária e Secundária do município da Corte”, onde 

incluía o ensino obrigatório da ginástica (Piccoli, 2005). 

 

Darido (2005) comenta que durante o século XIX, inicialmente, a conceção 

dominante tinha os seus alicerces no higienismo, e que os métodos de 

ginástica europeus89 sistematizados na escola, tiveram como principais 

influências as propostas do sueco P.H. Ling, do francês Amoros e do alemão 

Spiess. No modelo militarista a ginástica tinha os objetivos ligados à formação 

de uma geração capaz de estar à prova de combate, da luta, para enfrentar a 

guerra, mas para isso era preciso escolher os indivíduos “perfeitos” 

fisicamente, pelo que os “incapacitados” não poderiam fazer parte do processo. 

Porém, tanto a conceção higienista como a militarista consideravam-na como 

uma disciplina com características práticas, sendo que a ginástica escolar não 

apresentava muitas diferenças da instrução militar. 

 

Após o fim das duas grandes guerras90 mundiais, o Brasil vive a época do fim 

da ditadura do Estado Novo91, época em que Getúlio Vargas92 perde o poder e 

                                                             
88 Rui Barbosa em seu parecer também equiparou os professores de ginástica aos das outras disciplinas, 
destacando a necessidade de se ter um corpo saudável para sustentar as atividades intelectuais (Piccoli, 2005).  
89 Pehr Henrik Ling (1776-1839), criador da chamada Ginástica Sueca, caracterizada por finalidades corretivas, com 
incidência na modelagem do corpo, nas  suas formas e atitudes. Francisco Amoros y Odeano (1770-1848) 
influenciado pelo método Francês de ginástica cujas propostas eram baseadas em estudos de anatomia, fisiologia e 
mecânica do movimento. Adolph Spiess (1810-1858) cientista e professor defendia a ginástica na escola, e foi a 
Ginástica Alemã que idealizou, com exercícios livres e com aparelhos (Ramos, 1983).  
90 1ª Guerrra Mundial de 1914 a 1918 e a 2ª Guerra Mundial de 1939 a 1945.  
91 Regime político criado no Brasil por Getúlio Vargas com características de centralização do poder e baseado no 
autoritarismo, tendo o seu  início em 1937 e o seu final em 1945 (Garcia, 1982).  
92 Presidente do Brasil de 1937 a 1945 e depois de 1951 a 1954, data em que  morreu com um tiro no coração 
(Koifman, 2001).  
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outro modelo de educação influencia a educação brasileira, a chamada Escola 

Nova, um modelo americano que teve no educador Dewey93 o seu precursor, 

opondo-se à escola tradicional, influenciando também a Educação Física 

escolar no Brasil (Betti, 1991). 

 

O pensamento predominante na Educação Física escolar neste novo modelo, o 

movimento chamado “escolanovista”, passa a ser, “A Educação Física é um 

meio da Educação”. O pensamento naquela época era que a única forma 

capaz de desenvolver a denominada “Educação Integral”94 seria também 

através da educação do movimento, pela cultura do corpo95 (Darido, 2005). 

 

De acordo com Palma e Vieira (2008) na Educação Integral da Escola Nova, a 

disciplina de Educação Física poderia não só contribuir para a melhoria da 

saúde da população, mas também para a formação do caráter e na preparação 

de uma profissão. 

 

Os princípios deste novo modelo fizeram com que o pensamento sobre a 

Educação Física escolar fosse discutido, tanto sobre a sua prática, como sobre 

o papel dela na escola e para a sociedade, bem como a postura do professor. 

Esse movimento torna-se mais conhecido no início da década de 1960, e 

passa a ser contido a partir da instauração da política da ditadura militar96 no 

Brasil (Darido, 2005). 

 

                                                             
93 John Dewey (1859-1952) é geralmente reconhecido como o educador americano mais reputado do século XX. 
Numa carreira prolífica que trespassou sete décadas (a sua obra completa engloba trinta e sete volumes), Dewey 
centrou-se num vasto leque de preocupações, sobretudo de uma forma notável, no domínio da filosofia, educação, 
psicologia, sociologia e política (Teitelbaum & Apple, 2001) 
94 Anísio Teixeira (educador que difundiu os pressupostos da Escola Nova) acreditava que os altos índices de 

evasão e de reprovação, verificados já nos anos de 1930, resultavam da inadequação do modelo tradicional de 
escola às necessidades dos seus alunos, sobretudo das crianças das classes populares. Por isso, ele defendia um 
modelo que ampliasse o tempo de permanência da criança na escola, antecipando o que hoje chamamos de 
educação integral, ou seja, a criança permanece o dia todo na escola, desenvolvendo atividades ligadas aos 
conhecimentos formais e, também  atividades físicas e desportivas, artísticas e literárias, entre outras (Xavier, 2006, 
p. 02). 
95 A cultura do corpo é assegurada pela ginástica natural, feita com o corpo nu ou, pelo menos, com o tronco nu, e 
ainda pelos jogos e desportos (Alves, 2010, p. 178). 
96 Regime político no Brasil de 1964 a 1985, onde os militares assumem o poder através de um golpe de estado. Na 
época João Goulart era o Presidente da República do Brasil  (Koifman, 2001).  
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Com o regime militar instaurado no Brasil há uma enorme expansão do sistema 

educacional, pois o Governo considerava a escola como uma fonte de 

propagação da nova doutrina do regime político instaurado. Associado também 

ao sucesso do futebol brasileiro nos anos de 1958 e 1962, e chegando ao auge 

na Taça Copa do Mundo de Futebol de 1970, onde o Brasil se torna 

tricampeão, percebeu-se que o desporto se torna a razão do Estado, ou seja, o 

Governo começa a incentivar o desporto na escola na tentativa de tornar o 

Brasil uma potência económica e também olímpica através do desporto (Betti, 

1991). 

 

De um modo geral, percebe-se que as atividades desportivas nas aulas de 

Educação Física na escola, estiveram ligadas a determinados fins de cada 

tempo histórico. Podemos entender que o desenvolvimento do corpo saudável 

foi necessário para atender às demandas sociais de cada época, seja para o 

trabalho, as guerras, a eugenia, a economia, entre outras, sendo que um dos 

meios para se atingir os fins almejados foi o desporto. 

 

Bento (2010) comenta que tanto por boas como por más razões, na atualidade 

as condições de vida impõem-nos uma renovação dos cuidados ao corpo e ao 

seu carácter instrumental. Mas, embora esta circunstância seja hoje muito mais 

nítida do que noutras épocas, na história da humanidade sempre houve e 

haverá uma conjuntura corporal. Esta conjuntura faz parte do processo cultural 

e civilizador da configuração da vida e do homem, refletindo os anseios, ideais, 

princípios, valores, referências e problemas vigentes em cada época.  

 

Atualmente em relação ao corpo e à saúde, algumas características são 

visíveis e emergentes decorrentes de estilos e formas de vida adotados pela 

sociedade. Um ponto a ter em consideração é a questão da obesidade, sendo 

esta considerada uma epidemia global de acordo com os estudos da OMS 

(2004), e também estimada como um problema de saúde pública. Influenciada 

pelo sedentarismo, a obesidade tem crescido na atualidade, configurando-se 

como uma evidência na sociedade contemporânea, atingindo grande parte da 
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população de diversos níveis de idade. Assim a própria Organização Mundial 

da Saúde estimula a população para que assuma estilos de vida mais 

saudáveis, e menciona a necessidade do aumento dos níveis de atividade 

física, sendo a prática desportiva um dos meios pelos quais se pode combater 

o sedentarismo e a própria obesidade, podendo desta maneira evitar e prevenir 

determinas doenças.  

 

De acordo com Garcia (aceite para publicação) o sedentarismo atualmente na 

sociedade contemporânea é uma realidade, sendo um comportamento 

deformado da “natureza” humana. Nesta afirmativa, podemos entender que o 

ser humano foi criado para se movimentar e que o sedentarismo não combina 

com a essência do ser humano. 

 

Assim, na educação brasileira, diante dos problemas sociais da atualidade e da 

presença das inúmeras propostas que surgiram na tentativa de justificar a 

disciplina de Educação Física na escola, a mesma busca hoje uma 

legitimidade, tentando de certa maneira conquistar um lugar de importância no 

cenário escolar, e num contexto mais amplo na sociedade. Também procura de 

certa maneira uma valorização junto dos outros componentes curriculares, e 

neste sentido a Educação Física como disciplina, dirige-se pela tentativa de 

constituir a razão da sua presença e importância na educação no âmbito da 

escola. 

 

De acordo com Matos e Graça (1993) as discussões sobre o currículo da 

Educação Física na escola trazem à tona uma competição entre diversas 

perspetivas teóricas e orientações práticas, que quando se definem como 

alternativas, trazem uma hierarquia de valores que se reflete na seleção de 

objetivos, conteúdos e métodos de ensino e de aprendizagem. Recordando 

que os componentes da Educação Física , substancialmente, são o desporto e 

o exercício físico, e estes correspondem a práticas culturais dinâmicas, desta 

forma historicamente situadas e sujeitas à evolução humana, e em 

consequência à mudança.  
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Assim, para Mattos e Neira (2000) a inserção justificável da Educação Física 

no currículo escolar , posicionada no mesmo patamar de prestígio das outras 

áreas do conhecimento, alicerçada com uma fundamentação teórica, uma 

ligação referente ao trabalho, sem improvisações e, fundamentalmente, na 

elaboração de um plano de ensino que busque atender às necessidades, 

interesses e motivação dos alunos no contexto atual. 

 

Desta forma, na Educação Física escolar torna-se necessária uma 

compreensão da sua atuação, assumindo um importante papel e sendo 

indispensável no conjunto dos saberes escolares. Para a sua efetivação 

enquanto componente curricular atual, a disciplina incorporou e apropriou-se 

dos elementos ligados à cultura corporal do movimento, buscando um trato 

pedagógico do desporto, do jogo, da dança, da luta e da ginástica. Porém, o 

desafio não é somente o conhecimento e a execução destes componentes da 

cultura, e sim que o aluno procure apropriar-se destes conhecimentos para a  

sua vida, como parte da sua própria cultura em diversos aspetos.  

 

A orientação dos PCNs (Brasil, 1998a) reafirma as dimensões dos saberes que 

irão nortear as ações pedagógicas no ensino da Educação Física, para que o 

educando saiba fazer, a dimensão procedimental, entenda porque fazer, a 

dimensão conceitual, e busque estabelecer relações dentro do fazer, a 

dimensão atitudinal.  

 

Não basta o aluno saber executar determinados movimentos desportivos, 

indubitavelmente isto é essencial, porém a vivência deve orientar-se para um 

entendimento mais estruturado ao longo do tempo. Esta educação visa buscar 

outras compreensões, no sentido do porquê realizar, em que situações são 

necessárias e bem como quando devem ser empregues. Desta forma as três 

dimensões se entrelaçam para um entendimento mais significativo e proveitoso 

para o educando.  
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Fortalecendo este pensamento, Freire (1999) enfatiza que saber fazer pode ser 

o momento inicial do processo de ensino da Educação Física, e que por isso 

tem o seu valor e é fundamental, ou seja, o ensino das técnicas desportivas e 

corporais. Mas juntamente a esta aprendizagem no transcorrer do processo de 

ensino educacional, é primordial que o aluno também adquira o conhecimento 

do quando e porquê empregar estes elementos durante as situações da sua 

vida. 

 

Hoje, a Educação Física escolar deve fundamentar-se talvez em dois princípios 

básicos, ou seja, demandar a realidade dos problemas que emergem da 

sociedade contemporânea e das necessidades dos alunos através do ensino e 

aprendizagem das atividades desportivas, sendo desta forma o caminho para a 

sua legitimidade no âmbito escolar.  

 

Nesta conceção Jesus (2010) ressalta a importância em estabelecer uma 

relação dos conteúdos da Educação Física com a realidade do educando, ou 

seja, buscar um entendimento sobre a cultura desportiva, e relacioná-la com as 

vivências adquiridas pelos alunos ao longo da sua existência e assim reunir 

com as novas competências a serem adquiridas, visando desta maneira 

estimular que os indivíduos sejam participativos no processo da educação na 

escola. 

 

A Educação Física escolar e o desporto na sociedade do Séc. XXI tornam-se 

importantes, juntamente com os temas em destaque deste período, procurando 

assim construir valores para a vida a partir de conhecimentos adquiridos nas 

aulas, e neste sentido o aluno poderá tomar consciência e reconhecer a 

importância dos ensinamentos adquiridos na escola. 

 

Barni e Schineider (2007) comentam que nas últimas décadas na Educação 

Física, em especial no Ensino Médio, novas propostas pedagógicas vêm 

surgindo e suscitando discussão acerca da sua relevância neste nível de 

ensino no meio escolar. De entre algumas tendências destacam-se a Aptidão 
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Física e Saúde Renovada, sendo seus principais idealizadores Markus Vinícius 

Nahas e Dartagnam Pinto Guedes. Estas conceções de Educação Física em 

termos gerais, além das circunstâncias práticas, enfatizam também conceitos e 

princípios teóricos que possam proporcionar um contributo aos escolares, no 

sentido de tomarem as melhores decisões quanto à adoção de hábitos 

saudáveis relacionados com a atividade física ao longo de toda a vida. As 

atividades físicas vivenciadas na infância e na adolescência determinam-se 

como importantes influenciadores no desenvolvimento de atitudes, habilidades 

e hábitos que podem auxiliar na escolha de um estilo de vida  fisicamente ativo 

na idade adulta. Portanto, o objetivo seria o de ensinar os conceitos básicos da 

relação entre atividade física, aptidão física e saúde. 

 

Porém, é preciso considerar que não podemos de certa forma adotar uma 

conceção como verdade absoluta, uma vez que o mais sensato é perceber os 

pontos positivos das propostas e buscar uma melhor metodologia para que o 

aluno de alguma maneira adquira conhecimentos necessários para resolver as 

situações do dia a dia na sua vida. Mas destacamos aqui a importância de uma 

reflexão no ensino dirigida para os problemas de saúde da nossa sociedade e 

uma atenção ao tema da obesidade, no que diz respeito à importância da sua 

prevenção, desde os primeiros ensinamentos na escola.  

 

Percebemos a vertente da saúde como um caminho justificável, porém junto a 

este enfoque enfatizamos a presença da cultura desportiva como eixo 

norteador da Educação Física escolar, sendo necessário fazer uma associação 

às questões de saúde na sociedade atual. Neste sentido, a disciplina escolar  

de Educação Física, juntamente com as outras disciplinas escolares, poderão 

construir elementos significativos para que os alunos tenham uma postura 

favorável, com atitudes coerentes em relação aos problemas sociais de hoje. 

Desta forma buscar contribuir para o desenvolvimento de uma autonomia 

necessária, para que os mesmos possam a vir atuar na sociedade de forma 

mais eficaz e benéfica para si próprios e também de forma coletiva, e assim 

construir ensinamentos duradouros para a vida. 
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1.4.3. As aulas de Educação Física escolar e o Desporto: possibilidades 

na prevenção da obesidade 

 

Interessa promover uma reflexão sobre as aulas de Educação Física escolar e 

o desporto, no que se refere à compreensão das possibilidades da disciplina no 

meio escolar, sobre o cuidado com a saúde e especialmente sobre a 

prevenção da obesidade, e ainda em relação ao desenvolvimento do aluno 

neste contexto, procurando assim perceber a Educação Física escolar e o 

desporto e as possibilidades da sua contribuição para a educação na escola.  

 

Popkin (2009) diz que o mundo passou a ser mais “gordo” em apenas algumas 

décadas, na decorrência das mudanças na maneira de viver, ou seja, como 

nos alimentamos, como consumimos em termos gerais e como nos 

movimentamos e que afetaram bilhões97 de pessoas ao longo da última metade 

do século, e atingirão mais alguns bilhões98 nos anos futuros. Desta forma o 

autor entende que a opção é o caminho da prevenção e da saúde, sendo 

necessária uma busca em conjunto de soluções para abordar os problemas 

crescentes e aparentemente intratáveis que o próprio homem criou, e saber 

lidar com as suas consequências, sejam estas de ordem corporal e/ou social. 

 

Para Matsudo e Matsudo (2007), um dos causadores do aumento da 

obesidade é, com certeza, o sedentarismo ou a diminuição da prática de 

atividade física regular. Então os professores de Educação Física, ao 

procurarem meios de combate ao sedentarismo, podem contribuir de forma 

significativa na promoção da saúde dos seus educandos. Desta forma, 

evidencia-se perceber que o exercício, o desporto e a aptidão física figuram 

como conteúdos fundamentais da Educação Física escolar.  

 

O movimento corporal desportivo, que é inseparável da Educação Física e que 

pode também ser imaginado como inseparável do cuidado com a saúde, talvez 

esteja sendo esquecido muitas vezes durante as aulas de Educação Física 
                                                             
97 Milhares de milhões, na terminologia de Portugal. 
98 Milhares de milhões, na terminologia de Portugal.  
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escolar. Porém, para relacionar as diversas proporções que a obesidade pode 

tomar, torna-se indispensável que os professores considerem o desporto como 

essencial no desenvolvimento das atividades escolares durante as aulas com 

os alunos.  

 

Gaya (2009, p.25) sobre a disciplina escolar Educação Física, diz que: 

 

“É por essência educação e, como tal, através do ensino e do 

treino das manifestações da Cultura Corporal do Movimento 

Humano (esporte, dança, ginástica, jogos...) se constitui como 

uma disciplina normativa e formativa de valores, de 

conhecimentos, de atitudes e habilidades. Portanto, a 

Educação Física se distingue dos outros conteúdos escolares, 

no que concerne à sua tarefa educativa primordial, pelo fato de 

educar, formar, socializar e possibilitar experiências a partir das 

distintas manifestações da corporalidade. A partir do trato 

específico com as práticas corporais inerentes a Cultura 

Corporal do Movimento Humano”.  

 

Podemos perceber outrossim que o traço principal da disciplina Educação 

Física se apoia no movimento corporal. Todavia, não é qualquer tipo de 

movimento humano executado pelo indivíduo, mas sim os movimentos 

desportivos produzidos culturalmente através do tempo, criados diante das 

necessidades no decorrer da vida.  

 

Neste sentido podemos buscar entender o que seja a cultura de maneira mais 

ampla, para compreendermos o que seja cultura corporal do movimento 

humano. Assim diante de tantas interpretações sobre o que seja cultura, 

procuramos perceber nas interpretações do antropólogo Geertz (1973) que se 

fundamentou nos entendimentos do sociólogo Max Weber, e que diz que: 

 

“O conceito de cultura que eu defendo, é essencialmente 

semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um 
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animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; 

portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, 

mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” 

(p.15). 

 

Então a cultura corporal do movimento humano trata de elementos corporais 

que possuem significados e foram construídos pelo ser humano ao longo da 

história. Estes elementos além de serem providos de significados, estão 

igualmente embuídos de inúmeros e diferentes sentidos a depender de quem e 

de como se caracterizam determinados movimentos. Bento (1999) declara que 

o movimento corporal é o espaço no qual o ser humano desenvolveu um 

combinado de práticas com diferentes formas e sentidos, ou seja, práticas 

corporais polimorfas e polissémicas. Neste ponto podemos perceber a cultura 

corporal do movimento humano e do Desporto como suporte para o 

desenvolvimento das atividades da disciplina no meio escolar, visto que é 

primordial no desenvolvimento das aulas.  

 

Caldas (2006) diz que o desporto é um fenómeno que acontece de diferentes 

maneiras na sociedade contemporânea, sendo a competição uma das formas 

mais percebidas, no entanto podendo ter lugar nos tempos livres, onde o 

homem executa a sua atividade física, de maneira recreativa e além disso 

podendo acontecer o desporto para a saúde, ou ainda para recuperação da 

mesma. Então o desporto que é percebido pode ser desenvolvido em benefício 

de uma sociedade que almeja o bem-estar, inclusive nas aulas de Educação 

Física escolar visando a educação em diversos sentidos.  

 

Tubino (2006, 2010) enfatiza que na atualidade o esporte99 compreende 

determinadas características relevantes, sendo o esporte educacional, para o 

lazer, de desempenho e para a saúde. Ainda corroborando, Garcia (2007) 

aponta o desporto como um fenómeno temporal e topográfico, ou seja, o 

                                                             
99 Esporte ou desporto aqui tem o mesmo entendimento, sendo que no Brasil é mais conhecido por esporte, porém 
em determinados locais, também é utilizado o nome desporto. Já em Portugal a palavra utilizada é desporto. 
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desporto constitui-se numa atividade enraizada em determinado tempo e em 

determinado local. Desta maneira podemos compreender que o desporto pode 

sofrer interpretações diversas e depender de como é concebido, influenciado 

pela cultura,e  elos valores e objetivos de quem o pratica.  

 

Stigger (2001) refere-se ao Desporto como uma prática social que é 

disseminada por todo o mundo na atualidade, observada em diversos tipos de 

situações, que vão desde as competições desportivas de carácter formal, até 

aos contextos de lazer, ligados a uma grande informalidade. Percebe-se a 

relevância na sociedade que o desporto alcançou, e hoje, provavelmente,  

tornou-se o conteúdo primordial nas aulas de Educação Física nas escolas, 

encontrando-se fortemente introduzido neste espaço social que é a instituição 

escola, por onde circula um grande número de indivíduos, numa fase marcante 

da formação social e cultural. 

 

Gaya (2009) ressalta que a Educação Física na sua perspetiva pedagógica da 

cultura corporal do movimento humano, a desenvolvida no meio escolar, não 

se elimina dos objetivos pertencentes à educação de modo geral dos 

educandos. Ela não se demarca única e exclusivamente da educação motora. 

Mas sim, além do movimento, compreende a educação intelectual, moral, 

cultural, ética, política, da saúde, do lazer. Não obstante o seu centro de 

intervenção predominante será através das expressões da cultura corporal do 

movimento humano. 

 

A obesidade possui uma relação direta com a falta ou com o pouco movimento 

do ser humano, visto que um dos fatores contribuintes e percecionados é a 

escassez do movimento corporal, resultando daí o sedentarismo, como um dos 

elementos que cooperam para o desenvolvimento da obesidade. Então, sendo 

a Educação Física escolar uma disciplina que trata da cultura desportiva do 

movimento humano, podemos entender que existe uma possibilidade de atuar 

positivamente, no sentido de buscar possibilidades de construção de situações 

de movimento com os alunos. Ressaltamos que não é toda a espécie de 
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movimento, contudo evidentemente os movimentos estabelecidos na cultura do 

ser humano, com sentido e significado, destacando o desporto e neste 

entendimento uma justificação do trabalho da Educação Física no meio 

escolar. 

 

Bento (1989) enfatiza a importância de ser atingido um nível, necessariamente 

mais elevado, na capacidade de rendimento100 corporal e desportivo da 

juventude, sobretudo através da melhoria de qualidade e eficácia das formas 

obrigatórias (aulas de Educação Física) e voluntárias (atividade complementar, 

extra-letiva) da formação desportivo-corporal. Exclusivamente assim poderá ser 

possível colaborar para a formação de um estilo de vida sadia. 

 

Igualmente Mota (1992) percebe a Educação Física na escola, enquanto 

disciplina curricular, como o espaço ideal para a promoção da atividade física 

regular, pois é notório que uma numerosa quantidade de crianças na idade 

escolar pode participar periodicamente das aulas de Educação Física, sendo 

confrontadas com um complexo de inúmeras oportunidades de características 

motoras. Ou seja, o oferecimento de informações relevantes e suficientes em 

relação aos resultados e significados da saúde através do exercício físico, a 

criação de hábitos saudáveis e a propagação de um potencial para a realização 

destas práticas, se sucedem como objetivos e conteúdos relevantes na 

educação da saúde que podem ser concretizados nas aulas de Educação 

Física no meio escolar. 

 

O autor destaca ainda a importância em estabelecer os limites de intervenção, 

visto que não pertence à escola, unicamente, o papel de oferecer todas as 

possibilidades de atividade física à criança. Ainda assim a educação da saúde 

não é limitada exclusivamente a uma única disciplina, ou seja, a 

responsabilidade é de amplitude mais vasta,  é multidisciplinar. Neste sentido é 

importante definir quais as atribuições que são da função da Educação Física 

                                                             
100 Rendimento podemos entender aqui como capacidades físicas que poderão proporcionar uma melhoria na 
autonomia do educando. Assim de certa forma podendo o aluno ter mais possibilidades de se movimentar em 
diversos aspetos na sua vida social através de diferentes e variadas formas, sendo o desporto uma delas. 
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na escola, pelo que a disciplina pode contribuir no desenvolvimento de uma 

educação da saúde.  

 

Bento (1989, p. 25) diz que:   

 

“O contributo da Educação Física e do Desporto para o 

desenvolvimento da capacidade de rendimento corporal e para 

a formação de um estilo de vida sadia é cada vez mais 

requerido. A conjuntura do tema da saúde salienta a 

necessidade de, no jogo, no movimento, no Desporto, 

descobrir e transmitir experiências relevantes, aprofundar e 

consolidar uma ligação duradoura e individualmente 

responsabilizada à prática desportiva. Assim no tema da saúde 

é possível encontrar referências positivas para a tomada de 

consciência acerca da função da prática desportiva na escola. 

Não se tratando de saúde como um fim em si mesma, mas sim 

como um meio para um fim, ou seja, como base para 

rendimento, para a força e fruição da vida”. 

 

Ainda o mesmo autor salienta que adquirir e habilitar os cidadãos, 

especificamente a juventude, para uma vida saudável, manifesta em confiança 

e em recetividade para o compromisso, e estabelece atualmente uma tarefa 

social de primeira dimensão e é indiscutivelmente um objetivo nobre para a 

disciplina e a prática desportiva na escola.  

Corroborando Garcia (aceite para publicação, p. 109) diz que: 

 

“ O papel do desporto em muitas das suas manifestações pode 

ser, então, de uma importância vital para o bem da 

humanidade. Combater o sedentarismo e muitos dos males a 

ele associado, preservando assim a vida humana, poderá ser 

uma das mais importantes missões que hoje em dia se pode 

colocar ao mundo do desporto”. 

 



121 
 

No contexto atual da sociedade contemporânea um dos assuntos 

eminentemente importantes versa sobre a obesidade, sendo interessante ser 

discutida em diversos aspetos101 nas aulas de Educação Física, num primeiro 

momento e principalmente no sentido da aquisição do prazer pelas 

experiências com o corpo em movimento, com isso buscando também uma 

construção de um conhecimento cultural em torno das atividades corporais e 

do desporto, produzidas pelo homem ao longo do tempo. Porém, é igualmente 

importante o aluno perceber os aspetos sociais que se desenvolvem no 

contexto escolar, e compreender a obesidade sob diversos prismas, pois desta 

forma poderá ampliar as visões que muitas vezes são reduzidas e injustas 

sobre as pessoas obesas. 

 

Já o PCNs consideram a função da Educação Física escolar como sendo a de 

proporcionar aos educandos o acesso a um saber estruturado sobre a cultura 

humana do movimento. Sendo que o principal critério para orientar a seleção 

de assuntos pelo professor é a qualidade possível destes, possibilitarem o 

desenvolvimento pessoal dos alunos e igualmente perceber a relevância social 

de o quão determinado assunto pode colaborar para a promoção de uma 

convivência social consciente, merecedora, justa, orientada pelo diálogo, 

fraternidade e respeito mútuo. A intenção é que durante o ensino os alunos 

possam aumentar o entendimento de si próprios e do ambiente à sua volta por 

meio das experiências motoras. Nesta expansão de consciência, começa a 

tornar-se possível elencar temas que estejam em ligação com a conjuntura 

presente vivenciada no dia-a-dia dos alunos e assim poder possibilitar uma 

ampliação da sua abrangência na realidade atual e em outras ocasiões 

históricas ou sócioculturais (Brasil, 1998a).  

 

Tedeschi e Batista (2011) entendem que os novos paradigmas da Educação 

Física escolar devem buscar trabalhar os conteúdos nas aulas como 

construções sociais. Estes conservam relação direta com as expressões e as 

produções culturais e devem ser considerados nas suas dimensões sócio 

                                                             
101 Aspetos sobre a saúde, beleza, consumo, convívio social, preconceito, discriminação, entre outros.  
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antropológicas, tendo em vista as representações que acolhem vindas dos 

diversos contextos da cultura humana. 

 

Já Betti (1993) enfatizava que a Educação Física não pode ser apenas uma 

disciplina que proporciona prazer aos alunos, mas que precisa ensinar o 

desporto e as suas técnicas, ou seja, a cultura desportiva, pois assim pode 

tornar-se mais significativa na vida dos estudantes. É preciso unir ao prazer a 

informação, a reflexão sobre aquilo que se vivencia durante as aulas, 

considerando os diversos aspetos do educando, para desta forma agregar 

valores na formação dos alunos.  

 

No espaço escolar, a aula de Educação Física é uma das situações educativas 

possíveis e bem oportunas para enfatizar a ligação entre o movimento corporal 

e a relação com a saúde. Neste sentido, a Educação Física escolar poderá 

assumir o papel de idealizar aspetos importantes sobre a saúde dos alunos, 

uma vez que, podemos julgar como uma atribuição da disciplina o 

desenvolvimento da conscientização sobre hábitos saudáveis e a importância 

da prática regular de atividades físicas e desportivas durante toda a vida. 

Tornando assim a Educação Física uma disciplina importante no ambiente 

escolar, contribuindo desta forma na tentativa da prevenção e controle da 

obesidade em crianças e adolescentes em idade escolar.  
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“O conhecimento consiste em uma crença 
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O conhecimento científico é o conhecimento submetido à prova, testado e que 

estabelece ou contribui para a afirmação de uma verdade. As teorias científicas 

nascem de maneira rigorosa através da obtenção de dados rigorosamente 

adquiridos por experimentação e observação. A ciência baseia-se no que 

podemos ouvir, ver, tocar, etc. O conhecimento científico é conhecimento 

confiável pois foi provado objetivamente (Chalmers, 1993).  

 

Lakatos e Marconi (2006) entendem que a ciência sistematiza os 

conhecimentos, formando um conjunto de proposições logicamente 

correlacionadas sobre determinados comportamentos de alguns fenómenos 

que se deseja estudar. Assim a ciência é todo um conjunto de atitudes e 

atividades racionais, dirigidas ao conhecimento sistemático com objeto limitado, 

capaz de ser submetido à verificação. 

 

Oliveira (2000) define que a principal função da ciência é a de aperfeiçoar o 

conhecimento em todas as áreas para assim tornar a existência humana mais 

significativa. Porém, Trujillo (1974) já apontava que a ciência tem diversas 

funções, sendo a construção do conhecimento uma das mais importantes, bem 

como o seu aumento e melhoria, além da descoberta de novos factos ou 

fenómenos, aproveitando o material do conhecimento na busca da melhoria da 

qualidade de vida humana.  

 

Demo (1995) para entender o que é ciência prefere analisar de outra forma, 

apontando o que não é ciência, apesar de não haver pontos fixos para tais 

conceitos. Então, não são ciência a ideologia, com a sua essência 

naturalmente tendenciosa, o senso comum, determinado pela ausência de 

profundidade, rigor lógico e espírito crítico; porém a ideologia e o senso comum 

estimulam e devem ser valorizados para uma reflexão na produção de 

conhecimento científico. 

 

Cervo e Bervian (1983) também afirmam que a ciência não é algo pronto, 

acabado ou definitivo. Não é a posse de verdades imutáveis, e que deve ser 
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entendida como uma busca constante de explicações e soluções, de revisão e 

reavaliação dos seus resultados e possuir a consciência clara da sua 

falibilidade e dos seus limites. Deve manter-se sempre rigorosa, no sentido de 

se aproximar cada vez mais da verdade, através dos métodos que 

proporcionam um controle, uma sistematização, uma revisão e uma segurança 

maiores das que possuem outras formas de conhecimento não-científicas. 

 

Percebe-se então que o conhecimento não é estático, ou melhor é dinâmico, e 

que por isso surgem muitos receios a serem partilhados no sentido de que 

algumas verdades e conhecimentos foram sendo superados na história, que 

outros se mantiveram, e que o conhecimento se foi constituindo através de 

influências políticas, sociais, culturais e de valores. Também se constrói a partir 

da visão do mundo e num tempo determinado, pelo que assim os saberes são 

a todo o tempo possíveis de modificação e evolução (Brodhag, 1994).  

 

Lakatos e Marconi (2006) dizem que o conhecimento científico não é único e 

imperioso, porém é real, contingente, sistemático, verificável, falível e 

aproximado do exato, pelo que neste sentido o conhecimento científico não é 

absolutamente verdadeiro, pois pode sofrer determinadas modificações ao 

longo do tempo.  

 

Todavia, para se construir o conhecimento científico é necessário realizar a 

pesquisa científica, ou seja, a realização concreta de uma investigação 

planeada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia 

consagrada pela ciência. Assim a pesquisa científica é um conjunto de 

procedimentos organizados sistematicamente, que se baseiam num raciocínio 

lógico, tendo o objetivo de encontrar soluções para os problemas apresentados 

por meio da aplicação de métodos científicos (Rodrigues, 2007). 

 

Já o método científico, de acordo com Cervo e Bervian (1983), é aquele 

formado por um conjunto de procedimentos que se devem empregar na 

investigação e demonstração de uma verdade. O método irá depender do 
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objeto da pesquisa, pois toda a investigação nasce de um problema observado 

ou sentido, e portanto este irá guiar e, ao mesmo tempo, delimitar o assunto a 

ser investigado. Mas o método é apenas um conjunto ordenado de 

procedimentos que se mostram eficientes ao longo da História, na busca do 

saber. Por si só não é um modelo, fórmula ou receita que, uma vez empregado, 

alcança, sem margem de erro, os resultados previstos ou desejados. O método 

científico é apenas um instrumento de trabalho, e o resultado depende do seu 

usuário, e evidentemente não substitui o talento ou a inteligência do cientista.  

 

Nesta forma de perceber determinado objeto de estudo pelas suas limitações e 

ao pesquisá-lo, talvez tenhamos uma visão ou um olhar sobre o qual nos 

debruçamos, porém, para este mesmo objeto pesquisado e observado, é 

possível outra maneira ou forma de o perceber, surgindo assim uma 

diversificação de interpretações para um mesmo objeto de estudo. Pois 

dependendo do método utilizado e por consequência do pesquisador, diversas 

explicações podem ser descritas para um mesmo problema. 

 

Já nas ciências sociais, especificamente na sociologia, as pesquisas baseiam-

se na análise sociológica que investiga os diversos modos como as ações dos 

homens são condicionadas por relações estabelecidas ao nível dos grupos e 

organizações em que se inserem, e cujas características elas próprias 

produzem e reproduzem, e que consequentemente as transformam, sejam as 

famílias, os círculos de vizinhança, as coletividades de determinado local, os 

escolares, os meios profissionais, os aparelhos institucionais, os Estados, as 

sociedades - nação, entre outros ambientes onde as relações sociais se 

desenvolvem (Silva & Pinto, 1999).  

 

Chizzotti (2006) comenta que as pesquisas envolvendo as ciências humanas e 

sociais, de ordem qualitativa, hoje recobrem um campo transdisciplinar, 

assumindo multiparadigmas de análise, derivados do positivismo, da 

fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 

construtivismo e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um 
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fenómeno situado no local em que ocorre, e enfim, tentando tanto identificar o 

sentido desse fenómeno como explicar os significados que os indivíduos lhe 

atribuem. 

 

Ainda o mesmo autor diz que o termo qualitativo traz consigo uma divisão 

densa de pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para 

desta relação determinar os significados visíveis e ocultos que apenas são 

percetíveis a uma atenção sensível e, após esta prática, o pesquisador 

interpreta e exprime num texto, cuidadosamente redigido, com agudeza e 

competência científicas, os significados manifestados e encobertos do objeto 

de pesquisa.  

 

Corroborando também nesta perspectiva, Silva e Pinto (1999) afirmam que nas 

ciências sociais os conhecimentos são construídos pela experiência sensível, 

porém esta é mediatizada por conceitos, sendo organizada e estruturada por 

quadros categóricos próprios ao nosso espírito. Neste sentido o conhecimento 

não é um estado, mas sim um processo complexo de adaptação ativa e 

criadora do homem ao meio envolvente, implicando articulações entre prática e 

pensamento, vivências e representações simbólicas.  

 

Garcia (2001) alerta que a criação e a vulgarização de expressões 

caracterizadoras da ciência, dividindo-a em hard science e soft science cria 

uma falsa imagem sobre o valor das ciências sociais e humanas, considerada a 

soft science para a explicação de determinado fenómeno. Igualmente, a 

contraposição entre ciências exatas (as biológicas e físicas) e inexatas (as 

humanas e sociais) cria a ilusão que estas segundas não possuem um método 

real, fidedigno, mas que são fruto da arbitrariedade de uns quantos que 

renunciaram ao rigor em favor da especulação estéril e sem sentido. Também 

sustenta que as hard sciences, estabelecem percursos indiscutíveis, ou seja, 

os seus métodos e instrumentos não se discutem, somente são aceites. Já nas 

soft sciences preconiza-se um conhecimento reflexivo, no sentido de refletir 
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sobre o que se diz e de incorporar o que se reflete, qualquer que seja a área 

científica considerada. 

 

O desporto como conhecimento científico buscou nas teorias da Educação 

Física a sua fundamentação que, segundo Gaya (1994), paulatinamente 

passaram a ocupar os espaços que eram preenchidos pelos métodos de 

ginástica, sendo os primeiros estudos científicos realizados por volta dos anos 

20, estimulados pelo surgimento de instituições de formação de professores de 

Educação Física. No Brasil a década de 80 foi marcada por um novo 

direcionamento epistemológico que, calcado nas ciências humanas, 

desencadeou uma série de reflexões e considerações até então inéditas para o 

espaço académico. Ainda que estejamos distantes de consensos, o resultado 

destas intervenções acumuladas ao longo deste período permitiu, além da 

consolidação das ciências humanas e sociais na área, um crescimento que 

acabou por enriquecer o discurso académico e incitar intervenções que se 

distanciassem das visões reducionistas da Educação Física (Oliveira, 1994).   

 

Neste ponto de vista entende-se que os estudos e pesquisas em Educação 

Física, negligenciados nas ciências humanas e sociais, necessitam ainda de 

efetuar um extenso percurso, mas que através de novas pesquisas outros 

conhecimentos tendem a manifestar-se e de alguma maneira poderão 

contribuir no sentido do melhor progresso e aproveitamento do desporto na 

vida das pessoas da sociedade contemporânea. 

 

Uma das importantes preocupações da sociedade científica, no âmbito da 

Educação Física e da saúde pública, centra-se nas possibilidades que possam 

contribuir para a tentativa de converter o aumento da incidência de distúrbios 

orgânicos ligados à falta de atividade física (Brodie & Birtwistle, 1990; Riddoch 

& Boreham, 1995; Sallis & McKenzie, 1991). 

 

O ensino da Educação Física na escola voltada à promoção e 

consciencialização da importância da atividade física desportiva buscando 
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desenvolver atitudes, hábitos e habilidades que possam de alguma maneira 

auxiliar nas atitudes saudáveis desde a infância, adolescência e também na 

idade adulta, procurando desde a idade escolar um caminho na direção de um 

melhor estado de saúde, procurando afastar fatores que possam contribuir para 

o aparecimento de distúrbios orgânicos (Guedes & Guedes, 1997a).  

 

Assim, este estudo se debruça na comunidade da escola, em especial sobre os 

professores e alunos, com o olhar mais atento para as aulas de Educação 

Física, especificamente no assunto da obesidade, bem como as questões 

relacionadas à saúde, de um modo geral. Neste sentido, esta pesquisa  

caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois trata de descrever as 

características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou 

realidade pesquisada (Lakatos & Marconi, 2006). Deste modo, esta 

investigação transitará no campo da pedagogia (por se tratar do âmbito 

escolar), sociologia (por se tratar de um grupo social), entre outras. Sendo os 

alunos do 3º ano do ensino médio (final da educação básica no Brasil) e os 

seus professores os atores que figuram nesta pesquisa que foi desenvolvida na 

região nordeste do Brasil, no Estado de Alagoas, buscando um entendimento 

da região, embora não se desligando do contexto mais amplo. 

 

 

2.1. Grupo Estudado 

 

Neste estudo, o universo102 de investigação foi constituído pelas escolas que 

oferecem o 3º ano do ensino médio da educação básica103 e que fazem parte 

da rede de ensino da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte no 

município de Maceió no Estado de Alagoas, na região Nordeste do Brasil (ver 

Figura 1). A escolha do município deu-se por ser a capital do Estado e por ser 

uma região metropolitana, onde há uma grande concentração de escolas.  

                                                             
102 De acordo com Almeida e Freire (1997) o universo diz respeito a todos os sujeitos, fenómenos ou observações 
passíveis de serem reunidas como obedecendo a determinada característica. 
103 Este é o último ano obrigatório do ensino oferecido gratuitamente pelo Governo, motivo da escolha do nível de 
ensino, ou seja, o final da educação básica. 
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Figura 1: Mapa do Brasil, com destaque para a Região Nordeste assinalada com a cor laranja. O Estado de Alagoas  
contornado por um círculo. Fonte: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas/imagens/brasil_regioes_gde.gif. 

 

 

Alagoas ocupa uma área de 27.778 km² e possui uma densidade demográfica 

de 112,33 hab/km², com uma população total estimada em 2010 pelo IBGE de 

3.120.494 habitantes104. A população em idade escolar no estado inteiro está 

distribuída por faixas etárias da seguinte forma: 434.243 indivíduos são 

menores de 6 anos, 578.055 têm entre 6 a 14 anos e 185.792 de 15 a 17 anos, 

totalizando um potencial de matrículas de 1.198.090 alunos. Na cidade de 

Maceió estão matriculados 203.605 alunos105 na educação básica, 

representando 16,99%  da população em idade escolar. Já em relação ao 

                                                             
104 Fonte: IBGE - www.ibge.gov.br - Censo de 2010  
105 Ver Quadro 4, sobre as matrículas nas escolas de Maceió (AL), na educação básica. 
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ensino médio, foco deste estudo, percebe-se que é na rede pública estadual de 

ensino que existe o maior número de matrículas, ou seja, de um total de 40.569 

alunos matrículados neste nível de ensino, existem 28.962 alunos sob a 

responsabilidade do Estado, com um percentual de 71,38% relativamente a 

todas as matrículas no ensino médio, o que é significativamente alto. (Quadro 

4, abaixo) 

 

Quadro 4: Matrícula inicial por nível de ensino e dependência administrativa no município de Maceió – 2008. Fonte: 
MEC/INEP - SEEE/AL. 

Dependência 
Administrativ

a 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Total 

Dependência 
Administrativa 

Federal 0 0 1.214 1.214 

Estadual 214 62.316 28.962 91.492 

Municipal 9.295 53.885 0 63.180 

Privada 7.207 30.119 10.393 47.719 

Total Nível de 
Ensino 

16.716 146.320 40.569 
Total Geral 

203.605 

 

 

O estado de Alagoas possui 343 escolas com dependência administrativa 

Estadual106, organizadas e distribuídas em quinze (15) coordenações, sendo 

que a do município de Maceió é subdividida em quatro (4) coordenações de 

ensino (1ª, 13ª, 14ª e 15ª)107. Ocupando uma área de 503 km² da unidade 

territorial de Alagoas e com uma população de 932.748 habitantes, sendo a 

densidade demográfica de 1.854 hab/km² (ver Figura 2).  

 

 

                                                             
106 As escolas com dependência administrativa estadual são da responsabilidade do Governo do Estado. 
107 1ª – Maceió, 13ª – Barra de Santo Antonio, 14ª – Paripuera e 15ª – Marechal Deodoro. 
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Figura 2: Mapa do Estado de Alagoas e as coordenações de ensino. 
Fonte: http://www.educacao.al.gov.br/coordenadorias-regionais-cres 

 

 

Desta maneira, a população da investigação, que de acordo com Almeida & 

Freire (1997) é o conjunto de indivíduos, casos ou observações onde se quer 

estudar o fenómeno, constituiu-se nas escolas da região do município de 

Maceió108 na rede pública estadual de ensino, somando cento e seis (106) e 

uma (1) escola pública da rede federal de ensino, o IFAL (Instituto Federal de 

Alagoas)109, representado pelos professores de Educação Física escolar e os 

alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da rede pública estadual e 

federal, no último ano da educação básica e obrigatória no Brasil. Já a amostra, 

que são os indivíduos, casos ou observações extraídos de uma população, 

foram selecionados nas principais regiões do município de Maceió, ou seja, a 

região central e as suas periferias, assim totalizando trinta e uma (31) escolas, 

trinta e um (31) professores que atuam no 3º ano do ensino médio e setecentos 

e cinquenta e quatro (754) alunos das trinta e uma (31) turmas do 3º ano do 

ensino médio. 

 

Justifica-se a escolha deste grupo de alunos no sentido de procurar 

informações junto daqueles que completam a escolaridade obrigatória ou não 

                                                             
108 Anexo 10: Mapa da cidade de Maceió com a localização geográfica das escolas participantes do estudo. 
109 Fonte: http://www2.ifal.edu.br/  

http://www2.ifal.edu.br/
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superior, desta forma, do processo educativo básico, onde após este nível de 

ensino o aluno não mais tem a obrigação do estudo escolar. Assim tenta-se 

entender o que este educando entende sobre os conhecimentos tratados na 

escola, em relação à saúde e em específico sobre a obesidade e como pode 

empregar na sua vida. 

 

 

2.2. Recolha de Dados 

 

 

2.2.1. As Entrevistas 

 

Para a recolha dos dados optamos pela entrevista que Gil (1999) define como 

uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, com o objetivo da obtenção de dados que interessam à 

investigação. A entrevista, portanto, é uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca recolher dados e a outra se apresenta como fonte de informação.  

 

A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspetos da vida social, e tem a vantagem de poder ser utilizada com todos os 

segmentos da população, sendo flexível no sentido da aproximação entre 

pesquisador e pesquisado, onde dúvidas sobre perguntas podem ser 

elucidadas pelo entrevistador ao entrevistado (Lakatos & Marconi, 2006). 

 

Bauer e Gaskel (2002) consideram a entrevista uma técnica, ou método, para 

estabelecer ou descobrir que existem perspetivas, ou pontos de vista sobre 

factos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista. Seguindo a mesma 

linha de pensamento, os autores apontam que a entrevista é muito utilizada 

nas ciências sociais, pois fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e a situação que se deseja 

compreender. 
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A entrevista, para Lakatos e Marconi (2006), possibilita fazer observações 

sobre a aparência, sobre o comportamento e sobre as atitudes, no momento da 

própria entrevista, percebendo se o assunto promove algum tipo de mudança, 

ou seja, o modo como o respondente reage ao assunto quando é incitado.  

 

De entre os vários tipos de entrevista, foi utilizada a entrevista semiestruturada 

que tem o objetivo de delimitar a perceção e o ponto de vista de uma pessoa 

ou de um grupo de pessoas numa situação específica (Hébert et al., 1990). 

Ainda, a entrevista semiestruturada, é aquela que possibilita ao entrevistador a 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada, e é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão, 

em que em geral as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de 

uma conversação informal (Lakatos & Marconi, 2006). 

 

De acordo com Triviños (1987) a entrevista semiestruturada é aquela que parte 

de determinados questionamentos básicos, alicerçados em teorias e hipóteses, 

que são do interesse da pesquisa e que desde logo oferecem amplo campo de 

interrogações, junto de novas hipóteses que podem surgir à medida que 

surgem as respostas dos entrevistados. Assim o informador, seguindo 

livremente a linha do seu pensamento e das suas experiências acerca do ponto 

central colocado pelo entrevistador, tem participação na elaboração do 

conteúdo da pesquisa. 

 

A elaboração das entrevistas pretendeu tentar identificar junto dos professores 

e dos alunos o modo como as questões relativas à obesidade estão sendo 

tratadas ou não. Nessa elaboração, de acordo com Lakatos e Marconi (2006), 

devem ser levados em consideração os tipos, a ordem, os grupos de 

perguntas, e a formulação das mesmas. Em relação ao direcionamento das 

questões para os professores é de saber se e como o assunto sobre a 

obesidade é discutido em sala de aula com os alunos, e a entrevista com os 

alunos tentou compreender se estes ensinamentos estão sendo interiorizados 

pelos mesmos se são tema da aula.  
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A entrevista dos alunos desenvolveu-se pelo tipo “focus group” (grupo focal), 

ou grupo de discussão, uma vez que as entrevistas tiveram lugar numa sala de 

aula com todos os alunos da turma. Westphal et al. (1996)  referem-se a este 

procedimento técnico que prevê a captação de dados através de discussões 

cuidadosamente planeadas, onde os entrevistados exprimem as suas 

perceções, crenças, valores, atitudes e representações sobre uma realidade 

específica que está sendo tratada, num ambiente descontraído e não 

constrangedor. Os mesmos autores também enfatizam que a entrevista deste 

tipo não se reduz somente às perguntas que o pesquisador faz e às respostas 

dos elementos do grupo, e que na verdade uma sessão grupal trata-se de uma 

discussão em vários aspetos de um tema em específico.  

 

Para Gizir (2007) a entrevista do tipo grupo focal em educação é válida, pois 

este tipo de investigação é capaz de explorar e compreender sistematicamente 

a natureza do local, situado nas salas de aula e na vida escolar, ou seja, como 

é compreendido determinado assunto para os membros ou grupos de 

determinada escola. 

 

Desta forma, para Gomes (2005) as entrevistas do grupo focal proporcionam 

ao pesquisador versatilidade e uma diversidade de alternativas para recolha de 

dados. Como se trata de uma técnica de pesquisa em que o pesquisador se 

aproxima dos sujeitos da pesquisa, este procedimento permite uma certa 

maleabilidade durante a entrevista e uma maior aproximação com os dados 

recolhidos, de maneira que o investigador pode verificar as informações “in 

loco”, ou seja, no momento em que estas são oferecidas pelos informantes110.  

 

 

2.2.2. A construção e validação dos Instrumentos 

 

A validação de um instrumento de uma pesquisa científica segundo Raymundo 

(2009) é um processo que se destina a examinar a precisão deste instrumento, 
                                                             
110 Expressões faciais, pausas na fala, excitação, entre outras, são informações importantes numa entrevista, o que 
questionários e surveys não proporcionam ao investigador (Gomes, 2005).  
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sendo mais do que demonstrar somente o valor do instrumento, mas sim todo o 

processo de investigação, pois pressupõe continuidade no uso do instrumento 

que à custa disso pode ser utilizado inúmeras vezes. Ainda o mesmo autor diz 

que não se valida propriamente o teste ou instrumento e sim a interpretação 

dos dados decorrentes do procedimento específico e de cada aplicação do 

instrumento, e que de certa forma pode ter-se uma interpretação dos 

resultados. 

 

Determinada a escolha dos instrumentos, iniciou-se a fase de estruturação e 

construção das entrevistas, que segundo Garcia (s.d.) deve seguir algumas 

etapas no sentido da obtenção da sua validação, e para alguns passos foram 

determinados.  

 

A revisão bibliográfica exaustiva sobre os assuntos centrais da investigação a 

fim de isolar as grandes categorias de onde surgiram as perguntas da 

entrevista; Elaboração de um primeiro modelo de entrevista com perguntas 

pertinentes ao tema de pesquisa; Sujeição desse modelo aos orientadores e a 

um corpo de peritos, tendo o propósito de um exame criterioso e também de 

correção ao que os peritos acharem pertinente na busca da construção de um 

instrumento fidedigno e coerente ao objetivo da investigação, procurando uma 

fiabilidade das respostas; Introdução das alterações sugeridas pelos peritos; 

Aplicação das entrevistas com os elementos do universo do estudo 

(professores e alunos) a fim de verificar o grau de compreensão destes 

relativamente às perguntas e do grau de adequação das respostas às 

expetativas do pesquisador; Com as respostas dos professores e alunos foi 

necessária a discussão dos resultados obtidos com os orientadores e com o 

corpo de peritos, sendo ou não necessária a introdução de novas alterações ao 

modelo, com o objetivo de deixar as perguntas claras e concisas e logo emitir 

um parecer favorável; Se existisse a necessidade de alterações, os 

procedimentos seriam os mesmos, quantas vezes fossem necessários; Se não 

fossem necessárias alterações, a próxima fase foi de aplicação das entrevistas 

para um maior número de respondentes.  
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Desta forma, seguindo as orientações previstas para a validação das 

entrevistas foram elaborados dois (2) guiões de entrevista semiestruturada, que 

se subdividiram em: entrevista 1, direcionada aos professores de Educação 

Física das turmas do 3º ano do ensino médio (Anexo 8) e a entrevista 2, 

direcionada aos alunos das turmas do 3º ano do ensino médio (Anexo 9), ou 

seja, os alunos finalistas da educação básica. 

 

Para as duas entrevistas instituímos categorias conceituais que tiveram a sua 

origem na revisão da literatura bem como no objetivo da pesquisa. De acordo 

com Bardin (2004) a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, ou seja, são rúbricas ou classes, que 

reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, sendo este efetuado 

em razão dos caracteres comuns destes elementos. O critério de categorização 

pode ser semântico (por temas), sintático (por verbos ou adjetivos), lexical 

(sentido das palavras) e expressivo (expressões da linguagem).  

 

Para a entrevista 1, direcionada aos professores de Educação Física foram 

estabelecidas as seguintes categorias: Educação para a saúde e aulas de 

Educação Física; e Conhecimentos sobre saúde/obesidade e documentos 

oficiais. Já para a entrevista 2, direcionada aos alunos do 3º ano do ensino 

médio surgiram as categorias: Conhecimentos sobre a obesidade e escola. 

 

Desta forma, para a construção das perguntas das entrevistas realizamos a 

revisão da literatura de acordo com os Quadros 5 e 6, abaixo, onde 

apresentamos as grandes categorias isoladas e a bibliografia compulsada.  
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Quadro 5: Sistema categorial e bibliografia compulsada para as entrevistas dos professores. 

Apresentação do Sistema Categorial - Professores 

Categorias Bibliografia Compulsada 

Educação para a Saúde 
e aulas de Educação 

Física 

Santos (2005); Nieman (1999); Libâneo (2005); Luckesi 
(2007); Saviani (2005b); Resende e Soares (1997); 
Alvim (2009); Carvalhal (2008); Brasil (1997); Bento 
(1999, 1991, 2006); Mota (1992). 

Conhecimentos sobre 
Saúde/Obesidade e 
documentos oficiais 

Brasil (1998); Brasil (1996); Garcia, & Santos, (2009); 
Garcia (aceite para publicação); OMS (2004); WHO 
(2008); Brasil (1997); Brasil (1988); Alagoas (2010a, 
2010b); Bouchard (1994, 2000); Malina & Bouchard 
(1991); Guedes & Guedes (1998). 

 

 

Quadro 6: Sistema categorial e bibliografia compulsada para as entrevistas dos alunos 

Apresentação do Sistema Categorial – Alunos 

Categorias Bibliografia Compulsada 

Conhecimento sobre 
Saúde/ Obesidade 

OMS (1998, 2004); Scliar (2007); Nieman (1999); 
Gomes (2004); Coutinho (2005); Pollock & Wilmore 
(1993); Nicklas et al (2001); Reis & Campos (2001); 
James & Sharma (2002); Garcia, & Santos, (2009); 
Garcia (aceite para publicação); Guedes & Guedes 
(1998); Bouchard (1994, 2000); Malina & Bouchard 
(1991); Johson et al. (2005); 

Escola 
Brasil (1998); Luckesi (2007); Saviani (2005, 2007); 
Alagoas (2010a); Canário (2005); Patrício (1993); Silva 
Júnior & Ferretti (2005); Libâneo (2001). 

 

 

2.2.3. A aplicação das entrevistas 

 

Para a aplicação das entrevistas o primeiro passo foi o de marcar uma reunião 

com a chefia das coordenações de ensino em Alagoas. A reunião foi 

agendada, e no momento foi apresentado o projeto de intenção de pesquisa 

nas escolas subordinadas à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

de Alagoas(SEEE/AL)111. O mesmo procedimento foi adotado para realizar a 

pesquisa no Instituto Federal de Alagoas (IFAL)112. Após a apresentação do 

                                                             
111 http://www.educacao.al.gov.br/  
112 http://www2.ifal.edu.br / 

http://www.educacao.al.gov.br/
http://www2.ifal.edu.br/
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projeto aos coordenadores e prévia autorização da pesquisa113, os mesmos 

concordaram sobre a realização deste estudo nas escolas e por meio de um 

ofício114 enviado para as escolas e outro para apresentação115 ao fazer a visita, 

e o devido preenchimento da documentação necessária para o Comité de 

Ética116 da pesquisa com seres humanos, procuramos a operacionalização da 

aplicação desta tarefa. Com o nome das escolas117, endereço, telefone e nome 

dos respectivos diretores, assim iniciamos as primeiras visitas no sentido de 

agendar as entrevistas, tanto com o professor, bem como com os alunos. Com 

a autorização dos diretores da escola, procuramos o contato com os 

professores para um agendamento no sentido da realização da entrevista, com 

data e horário, de acordo com a sua disponibilidade e preferência, e com a 

devida concordância para a participação da pesquisa. Antes de ser 

entrevistado o professor participante foi informado a respeito dos objetivos da 

pesquisa e que a sua participação seria voluntária. Assim as entrevistas com 

os professores foram realizadas dentro deste padrão sistemático, seguindo o 

roteiro semiestruturado. 

 

Relativamente à entrevista do tipo grupal que foi realizada com os alunos, o 

procedimento inicial foi o mesmo, ou seja, mediante a autorização do diretor da 

escola, agendamos o melhor horário para a aplicação da entrevista, no sentido 

de não causar nenhuma confusão na rotina normal dos alunos, visto que 

tínhamos que permanecer nas salas de aula com todos os alunos da turma 

presentes. Feito isto, o procedimento adotado foi o de explicar aos alunos o 

motivo da nossa visita e com o consentimento e participação voluntária de 

todos realizamos a entrevista de acordo com a técnica do grupo focal. Os 

alunos que não quisessem participar podiam permanecer na sala, sem se 

manifestarem ou então ausentarem-se da sala de aula no momento da 

entrevista, o que pouco ocorreu. 

                                                             
113 Anexo 1 – Ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas – SEEE/AL. 
114 Anexo 2 – 1ª CRE, Anexo 3 – 13ª CRE, Anexo 4 – 14ª CRE, Anexo 5 – 15ª CRE, ofício de autorização das 
Coordenadorias Regionais de Educação – CRE.  
115 Anexo 6 – Ofício padrão para as escolas. 
116 Anexo 7 –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) – Modelo da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL).  
117 Anexo 11 – Relação das escolas visitadas na cidade de Maceió (AL).  
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2.3. Processo analítico 

 

O processo analítico, de acordo com Hébert et al. (1990) consiste na atribuição 

de significados aos dados recolhidos, reduzidos e organizados através da 

formulação de relações ou de configurações expressas em proposições ou 

modelos. Trata-se de procurar sentidos a partir de uma apresentação dos 

dados, pondo em evidência ocorrências regulares, esquemas, explicações, 

configurações possíveis, tendências casuais e proposições.  

 

Assim nessa fase metodológica, o “corpus” do estudo foi formado pelos 

documentos oficiais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o Documento Norteador para a 

Intervenção Pedagógica da Educação Física na escolas da rede estadual de 

ensino de Alagoas e pela transcrição das entrevistas realizadas, sendo que a 

transcrição foi feita a partir da audição das gravações das mesmas.  

 

A análise de conteúdo foi empregue para interpretar o “corpus”, sendo uma 

técnica muito utilizada nas ciências sociais e humanas, e é definida por 

Berelson (1952, p.13) como: “uma técnica de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tendo por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações”. 

 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2004) pode ser entendida como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. Desta forma Campos (2004) tentando entender e 

explicar melhor a análise de conteúdo diz que atualmente esta técnica refere-
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se ao estudo dos conteúdos em figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, 

quanto manifestados.  

 

Já para Bauer e Gaskell (2002) é apenas um método de análise de texto 

desenvolvido dentro das ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das 

análises clássicas de conteúdo culmine em descrições numéricas de algumas 

características do corpus do texto, considerável atenção deve ser dada aos 

“tipos”, “qualidades”, e “distinções” no texto, antes que qualquer quantificação 

seja feita. 

 

O método para interpretação das entrevistas também foi baseado na análise do 

discurso de Orlandi (2003), o qual estuda o funcionamento da linguagem, 

apresentando as bases teóricas e os procedimentos analíticos para a sua 

compreensão enquanto prática simbólica, podendo-se assim refletir sobre as 

relações significativas fundamentais entre o homem, a natureza e a sociedade. 

 

Ainda na análise das entrevistas buscou-se revelar a presença ou ausência das 

categorias que previamente foram elencadas antes das entrevistas, que de 

acordo com Bardin (2004) não são uma etapa obrigatória de toda e qualquer 

análise de conteúdo, mas a maioria dos procedimentos de análise organiza-se 

em redor de um processo de categorização. Neste sentido achamos necessário 

a utilização de categorias para uma melhor análise das entrevistas.  

 

E por fim, após o tratamento do material empírico, procedeu-se à tarefa 

interpretativa que constou do diálogo a empiria e do enquadramento teórico.  

 

 

2.3.1. Unidade de Registo 

 

É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial, podendo ser de natureza e de dimensões muito 
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variáveis. Neste sentido pode haver ambiguidades referentes aos critérios de 

distinção das unidades de registo. Geralmente são efetuados certos recortes a 

nível semântico, ou seja, a um tema, porém já outros se efetuam a um nível 

aparentemente linguístico, como por exemplo a palavra ou a frase (Bardin, 

2004).  

 

Já Downe-Wamboldt (1992) utiliza o termo unidades de análise ou unidades de 

significados118, alertando que uma das mais importantes decisões para o 

pesquisador é a seleção das unidades de análise. E mais frequentemente, as 

unidades de análise envolvem palavras, sentenças, frases, parágrafos ou texto 

completo de entrevistas, diários ou livros. Existem diversas opções na escolha 

dos recortes a serem empregados, mas o que se percebe é o interesse maior 

pela análise temática, o que leva o pesquisador a utilizar frases, sentenças ou 

parágrafos como unidades de análise. 

 

Na unidade de registo realizada neste estudo procurou-se examinar com 

atenção e buscar compreender as “falas” dos atores da entrevista, 

estabelecendo uma concordância com o objetivo determinado, bem como junto 

às questões que surgiram na pesquisa119. Vala (2005) distingue dois tipos de 

unidades de registo: formais e semânticas. As unidades formais podem incluir a 

palavra, a frase, um personagem, a intervenção de um locutor numa discussão, 

uma interação ou ainda um item. Já nas semânticas a unidade mais habitual é 

o tema ou a unidade de informação. 

 

Assim, este estudo registou palavras e expressões que pusessem em 

evidência a presença de determinada categoria que “a priori” foi construída de 

acordo com os Quadros 7 e 8, a seguir. Igualmente, além de palavras e 

                                                             
118 De acordo com Vala (2005) as unidades de análise  subdividem-se em unidade de registo, unidade de contexto e 
unidade de enumeração. Já Bardin (2004) utiliza as unidades de registo e de contexto, mas  a  unidade de 
enumeração é substituída por regras de enumeração. 
119 Vala (2005) diz que são os objetivos e a problemática teórica que orientam a pesquisa que devem determinar a 
natureza das unidades a utilizar.  
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expressões procuramos o nível semântico dos temas, realizando recortes no 

sentido de buscar uma compreensão temática sobre o assunto120 

 

Quadro 7: Categorização da Entrevista 1 - Professores 

Entrevista 1 – Professores de Educação Física 

Categorias Palavras/Expressões 

 
Educação para a Saúde e aulas de 

Educação Física 
 

 
Educação, Saúde e Aulas de Educação 

Física 

 
Conhecimentos sobre 

Saúde/Obesidade e documentos 
oficiais 

 

 
Conhecimentos sobre a Saúde e a 

Obesidade, Constituição Federal de 
1988, LDBEN, PCNs e Referenciais 

Curriculares do estado 

 

 

Quadro 8: Categorização da Entrevista 2 - Alunos 

Entrevista 2 – Alunos do 3º ano do Ensino Médio 

Categorias Palavras/Expressões 

Conhecimento sobre a Obesidade 

 
Conhecimentos sobre Saúde/Obesidade 

imprescindíveis na atualidade 
 

Escola 
 

Local, Preparar para a vida 
 

 

 

2.3.2. Unidade de Contexto 

 

Bardin (2004) diz que a unidade de contexto serve de unidade de compreensão 

para codificar a unidade de registo e que corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões são ótimas para que se possa compreender a 

significação exata da unidade de registo. Isto pode, por exemplo, ser a frase 

para a palavra e o parágrafo para o tema.  

                                                             
120 Bardin (2004), sobre a análise temática, comenta que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem  
a comunicação e cuja presença ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 
escolhido.  
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Para compreender melhor, Vala (2005) explica que a unidade de contexto é o 

segmento mais largo de conteúdo que o analista examina quando caracteriza 

uma unidade de registo. Quanto mais extensas são as unidades de registo e de 

contexto mais dificuldades se levantam à validade interna da análise121.  

 

Assim com o ambiente estudado desde a Secretaria de Estado da Educação e 

do Esporte de Alagoas (SEEE/AL), o Instituto Federal de Educação (IFAL), as 

coordenações regionais de educação, o município, os bairros, as escolas, os 

diretores de escola, os professores e finalmente os alunos, podemos de certa 

maneira visualizar este contexto e estabelecer relação com as respostas das 

entrevistas realizadas com os professores e alunos, para daí obter a melhor 

compreensão deste estudo e assim alcançar o objetivo proposto. 

 

 

2.3.3. Unidade ou Regras de Enumeração 

 

Vala (2005) denomina a unidade de enumeração como sendo a unidade em 

função da qual se procede à quantificação, e que se classifica em unidades 

geométricas e aritméticas, sendo as unidades geométricas as mais utilizadas 

nas análises de imprensa, as quais se tornam menos susceptíveis de criar 

distorções. Já as unidades aritméticas podem ser muito variadas e ter ou não 

por base as unidades de registo, permitindo contar a frequência de uma 

categoria e a intensidade da atitude em relação a determinado objeto. O autor  

ainda comenta que a escolha das unidades de enumeração deve ser 

cuidadosamente ponderada, pois diferentes tipos de unidades podem conduzir 

a diferentes resultados. 

 

Bardin (2004) diz que para se realizar a quantificação das unidades deve-se 

levar em consideração a presença e a ausência das categorias, sendo que a 

                                                             
121 Bardin (2004) também alerta que uma unidade de contexto alargado exige uma releitura do meio, mais vasta. Por 
outro lado, existe uma dimensão ótima, ao nível do sentido, pois se a unidade de contexto for demasiado pequena 
ou demasiado grande, já não se encontra adaptada e também aqui são determinantes, quer o tipo de material, quer 
o quadro teórico.   
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presença pode funcionar como um indicativo significativo, já por outro lado a 

ausência de elementos pode, em alguns casos, denotar um sentido, que pode 

ser importante numa análise. Relativamente à frequência da aparição de 

determinada unidade de registo, esta vai se tornando mais importante com a 

frequência da aparição, porém todas as aparições, mesmo que seja uma única 

vez têm importância, e em algumas situações, uma única aparição pode ter 

uma importância maior do que outra unidade de registo que aparece diversas 

vezes. Isto pode ter a ver com a frequência ponderada, ou seja, quando um 

elemento tem maior importância do que outro. Já relativamente à intensidade 

que serve para a quantificação dos resultados, é indispensável a sua utilização 

para a análise dos valores (ideológicos e tendências) e das atitudes.  

 

Desta forma buscamos perceber a ausência ou presença das categorias nas 

respostas dos entrevistados, buscando entender prioritariamente a questão 

sobre o conhecimento do assunto da obesidade e a importância que é atribuída 

a este tema na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TAREFAS DESCRITIVA E INTERPRETATIVA 

_______________________________________________________________ 

 

“O real não está nem na chegada nem na saída.  

Ele se dispõe pra gente no meio da travessia”. 

 

Guimarães Rosa (1908  a 1967) 

Escritor Romancista, Brasileiro de Minas Gerais 

Grande Sertão: Veredas, 1956 
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Nesta fase da investigação passamos ao procedimento da descrição e 

interpretação das “falas” emitidas nas entrevistas realizadas, tendo sempre 

presente os objetivos propostos e as categorias estabelecidas. A análise está 

constituída em duas seções, isto é: i) entrevista 1, realizada com os 

professores de Educação Física do ensino médio; ii) entrevista 2, realizada 

com os alunos do 3º ano do ensino médio. Num primeiro momento foi feita a 

apresentação da pergunta realizada aos entrevistados e em seguida o objetivo 

da mesma; no segundo momento foi realizada a tarefa interpretativa com base 

nas categorias estabelecidas. 

 

 

3.1. Entrevista 1 – Direcionada aos professores de Educação Física, do 

Ensino Médio 

 

 

3.1.1. Tarefa Descritiva 

 

De acordo com o que foi construído na metodologia, esta entrevista foi 

direcionada aos professores de Educação Física na rede de ensino da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas, bem como do 

Instituto Federal de Alagoas. Foram entrevistados 31 professores do Ensino 

Médio das 51 escolas que oferecem este nível de ensino na cidade de Maceió, 

Alagoas (AL). 

 

1) Sobre os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, comente a respeito 

deste documento nacional e em particular o da Educação Física e da temática 

transversal Saúde. 

Objetivo: Verificar o conhecimento do professor a respeito dos PCNs de um 

modo geral, ou seja, o que é e para que serve este documento, em especial os 

PCNs da Educação Física e dos Temas Transversais na temática saúde. 

Sendo os PCNs um documento oficial que a nível nacional orienta as práticas 
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educacionais e os professores atuantes na escola, assim espera-se perceber a 

conexão, ou não, entre este documento e os relatos dos professores. 

 

Os professores entrevistados têm conhecimento da existência dos PCNs, que 

consideram um documento bem diversificado e importante para as aulas de 

Educação Física, com inúmeras sugestões de um trabalho a ser desenvolvido 

no meio escolar, enfatizando o conhecimento e a vivência dos elementos da 

cultura corporal como ponto central das aulas. Para a grande maioria os PCNs 

servem como uma base para o trabalho, além de outras fontes, como podemos 

perceber nos discursos relacionados abaixo: 

 

• “Veja bem os PCNs abre um leque de oportunidades para 

você trabalhar com Educação Física”. (Professor 1) 

 

• “Os PCNs são um documento nacional que ele dá diretrizes e 

norteia a prática das disciplinas oferecendo conteúdos e 

possibilidades de prática pedagógica dentro da escola. A 

Educação Física, os PCNs colocam um leque de algumas 

opções como os jogos, brincadeiras, lutas, brincadeiras 

populares, a dança, a capoeira, são opções que o professor 

pode se utilizar, instrumentos para a prática de seus alunos no 

dia-a-dia da Educação Física. Esses PCNs na minha opinião 

são interessantes, são importantíssimos...”. (Professor 31) 

 

• “Os PCNs eu considero muito importante, porque quando eles 

foram editados pelo Ministério, eles trouxeram um grande 

avanço para a nossa Educação Física, porque a gente 

precisava realmente de ter referenciais para trabalhar a 

Educação Física. Então os PCNs, ele traz não só para as 

outras disciplinas, mas especificadamente para a Educação 

Física, e ele também traz os temas transversais, para a gente 

foi importante que ele começou a se tornar uma referência para 

a Educação Física, então hoje eu trabalho em outras escolas 

também, a gente usa os PCNs como uma boa referência com a 
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temática da cultura corporal que está presente nele também, 

então para a gente foi um grande avanço, por que a gente 

necessitava ter, ainda hoje a gente necessita avançar mais, 

mas os PCNs já foram um referencial muito bom para a nossa 

Educação Física”. (Professor 23) 

 

Também foi explicitado nas “falas” dos professores que apesar dos PCNs 

terem sido um grande avanço na área da Educação Física escolar, para muitos 

este documento nacional ainda só é útil para fazer um planeamento de ensino 

que deve ser entregue na direção da escola, ou seja, tem o papel de facilitar 

algo estritamente burocrático que o professor deve fazer.  

 

• “... a forma como foi dividido se eu não me engano esses 

cinco, generaliza tudo, os temas, e quando a gente vai 

trabalhar cada tema existe os subtemas que facilita, na minha 

opinião, né, facilita muito o trabalho da gente para fazer os 

planejamentos, os conteúdos e tudo mais”. (Professor 25) 

 

•“De forma geral eu tento trabalhar teoricamente, no 

planejamento. Mas quando vem para a sala de aula, para a 

prática eu não consigo, os alunos não se interessam. Acho que 

o PCNs praticamente não auxilia nas aulas mesmo, somente 

no planejamento”. (Professor 10) 

 

• “Sobre os PCNs a gente tem aquela, não aquele 

aprofundamento, aquela noção, aquela base, do que a gente 

usa no dia-a-dia, a gente tenta na medida do possível trazer 

para a escola, para dentro da nossa realidade, dentro de 

nossas aulas de Educação Física, e transmitir sempre alguma 

coisa para o aluno também, para que eles tenham um certo 

conhecimento, porque isso é de um proveito muito grande para 

as nossas aulas. Tanto na parte da direção, que faz parte 

dentro no nosso planejamento que vai nos ajudar e muito no 

transcorrer do ano como também na parte do alunado”. 

(Professor 18) 
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Sobre os PCNs serem uma proposta bem ampla e ao mesmo tempo reduzida, 

o que muitos professores comentam é a falta de clareza do documento, de 

como é possível trabalhar os conteúdos propostos em todos os níveis de 

ensino. Assim se torna amplo pela diversidade da proposta da cultura corporal 

e reduzido pela pouca orientação de como realizar ou aplicar esses conteúdos 

nas aulas. Neste sentido, o professor na escola fica sem saber como fazer, 

pois comparado com outras disciplinas que possuem um material didático mais 

direcionado sobre o que se deve fazer em cada ano escolar, no caso da 

Educação Física não existe um material preparado com o intuito de orientar 

melhor o professor, sendo contudo considerado uma proposta válida pelos 

mesmos, porém um pouco confusa na sua aplicabilidade, provocando inúmeras 

dúvidas a respeito das possibilidades na educação básica.  

 

Como a Educação Física tem uma característica diferente das outras 

disciplinas escolares, existe muita dificuldade de operacionalizar a proposta 

dos PCNs na sua totalidade e principalmente nas aulas práticas de movimento, 

uma vez que diante da diversidade dos elementos da cultura corporal, os 

professores vêem-se impossibilitados de aplicarem a proposta dos PCNs, visto 

que as escolas do Estado não possuem infraestruturas adequadas ao nível dos 

espaços físicos e dos materiais didáticos, pelo que em muitos casos as aulas 

de Educação Física saem prejudicadas com esta carência. 

 

• “O conteúdo da Educação Física, assim para as escolas é 

bem resumido, nós não temos um material específico na 

escola, como as outras disciplinas tem, mas eu procuro sempre 

me orientar pelos PCNs”. (Professor 12) 

 

• “Em relação a Educação Física, não existe um material 

didático, como nas outras disciplinas, os professores devem 

pesquisar para fazer seu material didático”. (Professor 17) 

 

• “Com relação a questão da aplicação dos PCNs da Educação 

Física nas escolas eu acho que alguns temas levantados por 
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eles a gente pode até aplicar, mas outros vai fugir à realidade 

nossa escolar, tanto pelo pouco debate que houve, e que há 

em torno desta questão, quanto também pela dificuldade 

concreta mesmo, material, infraestrutura da própria escola, até 

porque tem escolas nem se quer tem quadras para se 

trabalhar”. (Professor 6) 

 

• “Os PCNs eu acho bom, mas para trazer para a Educação 

Física, para a prática, para a escola eu acho difícil. Pois não 

existe estrutura e a escola não dá apoio, a Educação Física 

fica de lado”. (Professor 24) 

 

Assim percebe-se nos discursos dos professores que os mesmos sentem a 

necessidade de um documento, ou livro didático organizado122 que melhor 

disponha o conteúdo da Educação Física na escola, ou seja, algo que facilite e 

oriente o trabalho a ser desenvolvido em cada ano escolar, além de melhores 

condições de espaço e materiais, pois desta forma as aulas podem tornar-se 

mais ricas e interessantes para o aluno, permitindo assim ao professor mais 

eficácia no planeamento e desenvolvimento das temáticas dos PCNs. 

 

Relativamente à opinião sobre a temática da saúde que os PCNs trazem para 

as aulas de Educação Física, não só o material específico da disciplina mas 

também os temas transversais podem ser desenvolvidos em conjunto com as 

outras disciplinas da escola, mas que na sua maioria não são postos em 

prática, pois cada disciplina trabalha temas isoladamente, visto que se 

houvesse um melhor planeamento em conjunto, determinados temas poderiam 

ser melhor explorados no ambiente escolar. Os professores entendem que é 

um tema de extrema relevância, visto que a Educação Física lida com 

conhecimentos voltados para a saúde, pelo que a abordagem desta temática 

na escola poderá surtir resultados positivos para a vida do aluno, na questão 

da construção de hábitos saudáveis e nas posturas positivas direcionadas para 

                                                             
122 Este livro didático existe para todas as disciplinas escolares, com exceção da disciplina de Educação Física 
escolar.  
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a aquisição estes conhecimentos que permitem agir em relação à prevenção 

de doenças. 

 

• “Sobre a Saúde, ele estimula que se saia da parte 

estritamente tecnicista, isso é importante para preparar o aluno 

para a vida”. (Professor 23) 

 

• “A temática saúde é muito importante, porém falta uma união 

entre as disciplinas para trabalhar esta temática em conjunto”. 

(Professor 31) 

 

Então podemos entender que na visão da maioria dos professores 

entrevistados o documento dos PCNs é importante, porque foi uma 

contribuição para a área da Educação Física. Contudo, são necessárias 

adaptações para cada escola, pois cada escola apresenta uma realidade, e 

sendo assim outras fontes são consultadas para que o trabalho possa ser 

desenvolvido da melhor forma. 

 

2) Como você entende a Educação na escola com a temática Saúde, com a 

possibilidade de se trabalhar nas aulas de Educação Física? Justifique. 

Objetivo: De um modo parcial esta pergunta leva-nos ao ponto central da 

pesquisa, procurando a opinião do professor a respeito da possibilidade de se 

trabalhar a temática da Saúde de um modo geral nas aulas de Educação 

Física. Pretendemos enfatizar a problemática da saúde e se o professor 

percebe a responsabilidade de se trabalhar o tema nas suas aulas. 

 

A temática da saúde é considerada importantíssima por todos os professores 

participantes na entrevista e de alguma maneira este tema está presente nas 

aulas. Os professores entendem que esta temática está diretamente 

relacionada com a Educação Física, que historicamente sempre esteve em 

conexão com as questões da saúde. Sobre a escola, esta é tida como um 

ambiente ideal e propício para a construção de conhecimentos no sentido da 

aquisição de hábitos saudáveis. Visto que os alunos vivem uma fase em que 
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adquirem conhecimentos para a vida, sendo este período importantíssimo no 

sentido de que o que aprenderem hoje podem levar para o resto das suas 

vidas, então desde já as posturas e atitudes para uma vida saudável são 

entendidas, pelo que poderão logo agir em benefício para a sua saúde e bem 

como para a das outras pessoas, ou seja, uma aprendizagem num primeiro 

momento englobando uma dimensão individual, e num outro uma dimensão 

mais ampla, com os outros.  

 

• “A saúde deve ser realmente trabalhada na escola, a questão 

dos hábitos saudáveis. A escola é ponto de partida para esses 

alunos compreenderem o que é realmente a saúde”. (Professor 

2) 

 

• “A escola educa para a vida… E a Educação Física nessa 

ponte aí, de certa forma, é umas destas disciplinas que vai ter 

essa beleza de trabalhar justamente com isso, com todo esse 

conhecimento corporal que é acumulado ao longo de gerações 

e essa discussão vai ajudar muito nessa busca de educação 

para a vida”. (Professor 7) 

 

• “A possibilidade existe, eu já tento fazer, eu acho importante. 

A questão assim de orientação, de participar de uma atividade, 

de não só ficar na atividade física escolar, que um dia eles vão 

sair da escola, para criar o costume, o hábito”. (Professor 10) 

 

Por considerarem importante a temática saúde, percebe-se que existe uma 

diversidade de conteúdos que os professores abordam, desde conceitos 

básicos sobre saúde até assuntos relacionados com a alimentação saudável, 

conhecimentos sobre o corpo humano e também a questão da atividade física 

relacionada com a saúde, além de noções sobre determinadas doenças 

relacionadas com a falta de atividade física.  

 

• “É o que a gente trabalha nos primeiros anos do ensino 

médio, parte social, a História da Educação Física, a estrutura 
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muscular e óssea. E nos segundos anos a gente trabalha a 

questão da alimentação, as doenças e os distúrbios 

alimentares, a obesidade. E nos terceiros anos a gente 

trabalha um pouco mais complexo, o exercício físico, o sistema 

anaeróbio e aeróbio, qual exercício para aquele tipo de 

problema, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar 

massa muscular, uso de anabolizantes, tudo isso a gente 

trabalha no ensino médio”. (Professor 30) 

 

• “No oitavo ano que eles vêem Anatomia, Fisiologia, então eu 

acho interessante assim quando eu vejo, funcionamento do 

corpo humano. É interessante junto com isso falar sobre a 

alimentação, gasto calórico. Com alunos do sexto ano que o 

tema de ciências é o meio ambiente, então trabalhar com 

saúde voltada para o meio ambiente, poluição, água, higiene, 

limpeza. No nono ano que eles vêem química e física, quando 

ele trabalha com átomo. Droga, tabagismo, obesidade”. 

(Professor 25) 

 

Porém, para outros professores que apesar de considerarem importante 

discutir com os alunos sobre saúde, eles próprios sentem-se limitados em 

relação à escassez de material didático, pelo que estes professores entendem 

que seria necessário um apoio maior por parte do Estado, em proporcionar 

cursos de capacitação, para que desta forma este tema seja melhor explorado. 

 

Também para que o conteúdo seja discutido e vivenciado na sua plenitude é 

entendido que seja necessário o desenvolvimento de políticas públicas por 

parte do Estado em proporcionar espaços físicos adequados à prática da 

Educação Física escolar, visto que é na aula prática, na aula com movimentos 

corporais, nas praticas desportivas, que o aluno vai de certa maneira poder 

perceber por si próprio, vivenciar corporalmente os assuntos discutidos na aula 

teórica, pois através do corpo em movimento os assuntos ou as técnicas 

corporais do desporto podem ser melhor compreendidos em toda a sua 

plenitude. 
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• “Esse tema, seria interessante, não só a escola mas o Estado 

desse capacitações para a gente, espaços físicos. A princípio 

seria a reeducação dos professores para nós trabalharmos 

este tema”. (Professor 27) 

 

• “Como eu só trabalho com aulas teóricas, por condições de 

nós não termos um espaço adequado e defendo que o 

professor de Educação Física não deve estar improvisando em 

qualquer lugar, em qualquer cantinho para dar sua aula e aí é 

uma questão de direção de escola, e poder público como um 

todo de dar os meios necessários e dignos para que seja feita 

a aula prática”. (Professor 17) 

 

Já outros professores demandam um trabalho interdisciplinar, procurando 

realizar trabalhos em conjunto com as demais disciplinas escolares, 

enfatizando um assunto dentro da grande temática da saúde. Assim podendo 

explorar em diversos ângulos um mesmo assunto, acreditando que desta forma 

pode-se potencializar a discussão e o entendimento do aluno, com isso 

determinado conhecimento pode ser melhor interpretado e entendido pelo 

aluno. Além de que algumas escolas promovem feiras de pesquisa com 

temáticas diversas, onde toda a escola e as turmas se mobilizam a discutir e a 

apresentar durante um período de tempo, em espaços comuns na escola, o 

tema em questão.  

 

• “Há uns dez anos atrás a gente trabalhava de forma bem 

isolada, e a forma mais adequada que eu vejo hoje, é a 

interdisciplinaridade, a gente não trabalha mais sozinho, a 

gente tem de estar sempre em conjunto com as demais 

matérias”. (Professor 18) 

 

• “Nós temos um trabalho integrado ao pessoal de ciências 

também, que eles estão dentro dessa nossa área também. 

Então sempre eu troco idéias, sempre a gente aborda 

temáticas bem semelhantes para que um possa complementar 



158 
 

o trabalho do outro. Desde o sexto ano até o terceiro ano a 

gente começa a trabalhar com conceitos básicos e vai até o 

terceiro ano do médio”. (Professor 23) 

 

• “Dentro de projetos, projetos que sejam contextualizados 

junto com os alunos, que ele possa entender melhor essa 

amplitude, do que seja a falta regular de atividade física”. 

(Professor 3) 

 

Para a maioria discutir a temática saúde na escola e nas aulas de Educação 

Física seria de grande valia, pois os alunos que adquirem o conhecimento 

podem de certa forma levá-lo para a vida fora da escola, podendo preservar a 

sua saúde e prevenir doenças, em diversos aspetos, tanto na sua vida 

individual, podendo saber o que fazer para ser um indivíduo saudável, 

mantendo-se bem fisicamente, entre outros aspetos como os relacionados com 

a sua vida social, procurando a boa convivência. Desta maneira o aluno poderá 

levar estes conhecimentos para a vida e utilizá-los no seu dia-a-dia, adquirindo 

a consciência da importância de estar e ser saudável. 

 

3) De que forma você pode relacionar a contribuição de se trabalhar o tema 

Saúde com a qualidade de vida dos indivíduos? Justifique 

Objetivo: Esta pergunta busca analisar a conformidade entre as respostas das 

duas questões anteriores. A contribuição de se trabalhar este tema na escola 

está claramente colocado nos PCNs. 

 

A questão da qualidade de vida passa por uma perceção individual, e vai influir 

nos valores que cada individuo tem para si próprio. Neste sentido quando se 

fala em saúde podemos entender que existem tendências sobre padrões de 

saúde atualmente existentes na nossa sociedade, ou seja, um conjunto de 

hábitos e atitudes que são tomados como base para se desenvolver uma vida 

saudável. Desta forma, a qualidade de vida para muitas pessoas pode  

suceder-se a partir de comportamentos saudáveis, pois de contrário essa 

qualidade pode ser comprometida. 
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Em conformidade com as respostas dos professores, podemos entender que a 

temática da saúde é por assim dizer bem extensa, e que diversos assuntos 

podem ser abordados uma vez que a qualidade de vida pode ter diversas 

interpretações. Porém, diante dos pensamentos exprimidos nas palavras e 

manifestos dos professores alguns sentidos e significados são colocados como 

válidos para que a qualidade de vida seja adequada e proveitosa para o aluno. 

 

• “Dentro do tema saúde e melhoria da qualidade de vida, você 

deve levar em consideração uma série de fatores”. (Professor 

21) 

 

• “Temos que aprimorar o conhecimento, pois através do 

conhecimento você vai praticar determinadas ações para você 

ter uma qualidade de vida”. (Professor 29) 

 

• “Aquele pouco de orientação que a gente consegue transmitir 

sobre saúde e qualidade de vida, a forma de viver, o bem-estar 

dele, a parte psicológica e tudo. Qualquer orientação, que a 

gente tenta transmitir para eles é sempre bem-vindo. É sempre 

algo mais na vida deles”. (Professor 18) 

 

Tratando-se da área da Educação Física, e por ser uma disciplina escolar que 

está relacionada com as temáticas da Educação de um modo geral, importa 

considerar os fundamentos básicos da Educação. Os professores entendem 

que os alunos devem adquirir na escola saberes para lidar com os problemas 

do meio social, com as situações que se perfilarão fora da escola, pelo que os 

alunos devem entender a problemática da saúde na atualidade e estarem 

conscientes das melhores opções para viverem o seu quotidiano. Neste 

sentido, procura-se trabalhar a temática da saúde na intenção de construir 

conhecimentos que levem o aluno a ter autonomia própria para buscar uma 

boa qualidade de vida diante das diversas situações que poderão ter de 

vivenciar.  
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• “A Educação Física buscar promover estes diálogos e 

discussões, ensinar também, como o aluno chegar a isso. Para 

que ele voltando para a vida social dele fora da escola, ou até 

mesmo na escola, ele tenha adquirido um conjunto de 

conhecimentos que vão permiti-lo ter uma mudança 

consciente, autónoma para saber lidar com esses temas”. 

(Professor 7) 

 

• “Claro, em vários sentidos. Na verdade seria uma instrução 

mesmo, para ele no dia-a-dia”. (Professor 28) 

 

• “Então essa possibilidade é muito importante, porque a gente 

vai mostrar para os alunos, essa diversidade que a gente tem, 

com relação a por exemplo: essa prevenção, atuando de forma 

preventiva, criando hábitos saudáveis, desde o momento que 

ele entra aqui na escola”. (Professor 31) 

 

Assim, para uma grande parte dos professores o que é muito importante, além 

de adquirir conhecimentos, é a questão da consciencialização, ou seja, o aluno 

entender a importância dos saberes adquiridos na escola para a sua vida. Pois 

é inútil saber determinados assuntos, sem entender o valor que aquele 

ensinamento pode ter para si próprio, inclusive para a sua família e as pessoas 

que o rodeiam. 

 

• “Conscientização, né! Deles terem em mente e entenderem 

que a Educação Física não é só jogar bola. Que o jogar bola, 

por trás disso, tem a questão da saúde, do movimento do 

corpo”. (Professor 10) 

 

• “Mas assim, eu acho que o papel da gente, é colocar isso, de 

trazer informações para eles, de trabalhar com projetos, de 

tentar conscientizá-los”. (Professor 25) 

 

• “É muito importante, até porque quando eles tiverem seus 

filhos, seus familiares, eles vão poder passar essa mensagem. 
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Porque eles saem da escola com essa noção do que seja uma 

qualidade de vida melhor. Então ele pode passar, até para as 

pessoas da comunidade onde convive, então isso é 

importantíssimo” (Professor 3) 

 

Então essa consciencialização da importância de se ter uma vida saudável 

pode iniciar-se nas aulas, conhecendo, percebendo e vivenciando num primeiro 

momento as atividades físicas da cultura desportiva na sua diversidade, além é 

claro de outros assuntos relacionados com a saúde. Assim de certa forma fica 

evidenciado que além de conteúdos a serem passados para os alunos, a 

escola procura de certa maneira educar para a vida, para que o aluno possa ter 

uma boa qualidade de vida a partir do que aprende no âmbito escolar, e a partir 

daí confrontar com a realidade fora da escola, ou seja, a realidade social. 

 

• “Mostrar a ele que tem de ter uma boa hidratação, uma 

alimentação saudável, a prática da atividade física e que na 

vida dele, ele deverá adquirir hábitos saudáveis”. (Professor 

21) 

 

• “E a gente está formando esse futuro cidadão, que já é um 

cidadão e aos poucos vai tomando essa consciência, e ele vai 

levar para a vida essa necessidade de ele fazer atividade 

física, de ele ter uma boa alimentação, de ele seguir algumas 

regras e ele saber que tem limites”. (Professor 23) 

 

Outro aspeto interessante explicitado na “fala” dos professores, é que de nada 

adianta o ensino se o aluno não interioriza os problemas relacionados com a 

saúde, se não entender a importância de se ter uma vida saudável, e que 

existe a necessidade de existirem ações e a construção de hábitos e posturas 

benéficas. Desta forma, a educação está concretizada na sua plenitude, no 

momento em que os alunos adotam para as suas vidas da melhor maneira, o 

que foi discutido nas aulas. 
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• “Eu procuro fazer sempre muita dinâmica com os alunos em 

sala, deles interagirem, pensar como agir, como fazer, para 

melhorar a vida deles no geral. Principalmente o pessoal do 

terceiro ano. Eu falo assim: por que daqui vocês vão seguir a 

vida, então tenho que deixar algum ensinamento para que 

vocês pratiquem para a vida toda”. (Professor 13) 

 

• “Trabalhar com os alunos é fácil, como informação, agora se 

eles vão ter condições de fazer aquilo que eles aprenderam na 

escola, aí fica um pouco a dúvida, devido até das condições 

financeiras do próprio aluno”. (Professor 16) 

 

Ainda foi explicitada através das palavras do professorado a questão do 

ambiente social desfavorecido de onde provém a maioria dos alunos que 

frequentam a escola, visto que a comunidade caracteriza-se por ter baixas 

condições sócio económicas, na sua grande maioria. Neste sentido, muitas 

vezes o que se fala na sala de aula pode ser uma grande utopia para estes 

alunos, pois falar de alimentação saudável com uma população que não tem 

opções de escolha e nem condições financeiras para adquirir determinado tipo 

de alimentos pode parecer irónico , sendo que a maior parte dos alunos o que 

tem é a alimentação fornecida pela própria escola. E o facto de frequentarem a 

escola é primordial e essencial para a sua sobrevivência, pelo que o 

conhecimento fica relegado para outro plano. 

 

• “Não é fácil, hoje em dia lidar com isso, principalmente com a 

escola pública, por que quando a gente fala na questão da 

alimentação, a gente está vendo o que na escola pública. 

Primeira coisa, muitos destes jovens, eles não têm uma 

estrutura familiar financeiramente boa, então quando você vai 

falar, as vezes, de alimentação saudável, as vezes, soa até 

com uma certa ironia. Porque as vezes, o jovem precisa comer 

o que tem, ele não tem escolha, sabe”. (Professor 7) 
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• “Se a gente levar para o lado da alimentação fica até difícil, 

pois a gente tem aluno aqui que mal toma café. Para a gente 

fazer uma alimentação vamos dizer balanceada, a única 

alimentação dos meninos são as merendas. Então fica difícil”. 

(Professor 16) 

 

Igualmente, quando se aborda a questão da atividade física relacionada com a 

saúde, da qualidade de vida para uma população tão carente em diversos 

sentidos, permanece a questão de como interceder neste meio, de como 

intervir da forma mais positiva e transformar os ensinamentos em algo 

realmente significativo para este público. Neste sentido, a intenção é a de 

alertar e informar sobre a questão da prevenção, de procurar consciencializar 

que são necessários hábitos saudáveis nas nossas vidas e que através de 

pequenas atitudes podem-se evitar algumas doenças, pois tudo vai ficar mais 

dependente das nossas escolhas e atitudes durante a nossa vida, sendo muito 

mais dispendioso tratar de certas patologias do que procurar opções que 

parecem mais simples e baratas e que realmente o são. 

 

• “Nós temos uma clientela de 90% dos alunos aqui não tem 

um nível socioeconómico satisfatório, são alunos que vem da 

periferia, e nós temos essa dificuldade de ensejar algumas 

teses já defendidas, alguns ensinamentos, apesar que eu 

sempre coloco para eles que uma alimentação de qualidade, a 

saúde. Ela requer menos gastos, não é, a prevenção ela tem 

menos gastos que depois numa condição da pessoa ficar 

doente. E a gente tenta fazer essa consciência, fazer o papel 

do profissional, não é”. (Professor 17) 

 

Segundo este testemunho, também podemos reafirmar que mesmo estando 

numa classe ou situação socio económica não tão favorável, é de extrema 

relevância e importância trabalhar esta temática da saúde sob diversos 

ângulos, abordando temas como a alimentação e as práticas do desporto. Pois 

mesmo que o aluno  no momento, ou seja, que na sua realidade atual, pela sua 
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posição social não tenha condições para uma boa alimentação, possa a partir 

da obtenção de conhecimentos passar a entender e também a valorizar 

determinadas atitudes que até então lhe passavam despercebidas na sua 

forma de ver o mundo. Além de algo mais valioso ainda, que o aluno possa 

perceber os contextos reais da sua vida, e desta forma, a partir da 

consciencialização da sua realidade, seja capaz de procurar uma superação da 

sua condição atual e conquistar meios de mudar o panorama em que vive. 

 

4) Nas suas aulas de Educação Física você aborda o tema sobre Saúde? Se 

sim, como? 

Objetivo: Nesta questão a intenção é a de proporcionar ao professor a 

possibilidade de se pronunciar sobre a temática da Saúde. Através das 

respostas poderemos perceber se os professores realmente abordam este 

tema nas suas aulas e de que forma é trabalhado, percebendo os principais 

assuntos sobre saúde que são elencados como prioridade. 

 

Inicialmente para compreendermos melhor as respostas dos professores, 

procuramos entender a diversidade das realidades encontradas nas escolas 

visitadas, ou seja, pela localização das mesmas, em comunidades da periferia 

da cidade, onde geralmente habitam grupos sociais menos favorecidos 

economicamente. Algumas escolas apresentam estruturas físicas precárias, 

onde o professor não dispõe de boas condições de trabalho, além de que os 

alunos frequentadores destas escolas têm as suas realidades de morada, de 

alimentação, de convívio social e familiares comprometidas, e que são 

elementos que devem ser levados em consideração. Porém noutros ambientes 

escolares percebemos que apesar do meio social não ser tão vantajoso, a 

escola já se mostra bem estruturada, com salas de aula em boas condições, 

espaços para as aulas de Educação Física e Desporto, sendo um atrativo a 

mais para o aluno, como um oásis no deserto. Já outras escolas que fizeram 

parte do estudo, localizadas em zonas mais privilegiadas da cidade, 

apresentam-se com estruturas mais perto do ideal, e com alunos com uma 

realidade um pouco diferente, ou seja, realidades de convívio social e familiar, 
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bem como de habitação e de alimentação mais favoráveis. Mas mesmo assim 

nestas regiões ditas mais beneficiadas, também encontramos escolas com 

uma baixa qualidade de estruturas, e  neste sentido houve uma grande 

diversidade de realidades encontrada durante a realização deste estudo nas 

escolas públicas da cidade de Maceió. 

 

• “Então a gente fica um pouco limitado, mas assim, 

principalmente aqui no estado, viu. Aqui no estado, um dia falta 

água, um dia tem problema lá na merenda, mas a gente tenta 

trabalhar dentro do que dá. Os espaços físicos, não sei se você 

já observou aí né! O caos que é! Então eu faço as minhas 

aulas de Educação Física no sol mesmo, não é. Mas você vê a 

realidade em si é difícil. O ambiente é desmotivador, tá 

entendendo, é muito desmotivador”. (Professor 7) 

 

O panorama acima apresentado vai-se refletir diretamente no trabalho do 

professor, uma vez que a Educação de um modo geral é a mesma para todos, 

ou seja, temos a Educação Básica no Brasil, que se apresenta em níveis de 

ensino iguais para todos dentro de cada faixa etária. Porém, diante destas 

realidades os professores fazem adaptações na sua forma de trabalho, e sobre 

a temática em questão, a saúde nas aulas de Educação Física é sempre 

discutida, todos os professores entendem que é um tema de extrema 

relevância e que procuram abordar de alguma maneira, visto que hoje muitos 

são os problemas de saúde na sociedade. Mas, diante da realidade de cada 

um e pela temática da saúde ser bem abrangente e a diversidade de assuntos 

que são discutidos também, neste sentido os temas vão variando de acordo 

com as expetativas e necessidades dos alunos de cada ambiente escolar, 

embora o professor sempre procure temas que elege como primordiais e 

indispensáveis para o nível de conhecimento das turmas. 

 

• “Eu acredito que não tem como eu fugir. Eu acho que o tema 

saúde vem com a melhoria de qualidade de vida, está um 

inserido no outro, não tem como eu fugir, não tem como eu não 
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falar isso nos conteúdos. Se eu estiver falando sobre Lutas, se 

eu estiver falando sobre Ginástica, Esportes, Jogos, 

Brincadeiras assim, é ou o Lazer, tudo está inserido em saúde, 

né!”. (Professor 13) 

 

• “Eu abordei esse tema da saúde exatamente nessa 

perspectiva, de ter uma melhoria, uma qualidade de vida, de 

você poder oferecer é, melhores condições para você mesmo, 

de poder viver, viver melhor”. (Professo 6) 

 

• “Nós aqui falamos muito sobre a qualidade de vida, sobre a 

saúde em geral, né! A gente faz a abordagem do que é 

importante, qual a importância dele fazer atividade física para a 

própria saúde deles, e a gente fala também sobre, da palestra 

sobre essa droga, que principalmente droga, que está em 

colégio tá, todos os colégios do estado a droga está invadindo 

essa escola, principalmente escola pública”. (Professor 26) 

 

Então, em decorrência das diversas realidades encontradas os professores em 

determinadas situações vêem-se na necessidade de procurarem orientações 

básicas que na maioria das vezes são hábitos e atitudes que a própria família 

procura desenvolver com os seus filhos. Por exemplo os comportamentos de 

higiene pessoal como lavar as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas , entre 

outras preocupações que são visíveis para o professor, e neste sentido o 

mesmo se vê na necessidade de orientar os alunos sobre os hábitos saudáveis 

que devem adquirir nas suas vidas.  

 

• “É a roupa limpa, o ouvido limpo, escovar os dentes, a própria 

alimentação mesmo… Então é até uma chance para a gente 

orientar esse garoto que vem de casa, que não tem esse tipo 

de orientação, mas que na escola a gente transmite, é um 

pouquinho, é uma contribuição da gente. Mas ela é válida”. 

(Professor 18) 
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• “Tá entendendo. Então eu sempre falo de unhas, de escovar 

os dentes”. (Professor 4) 

 

Noutras situações relacionadas especificamente com a temática da saúde 

desenvolvida nas aulas, os professores buscam num primeiro momento discutir 

com os alunos o entendimento do que seja saúde, e para uma grande parte o 

ponto de partida é conceituar saúde, utilizando o conceito da Organização 

Mundial de Saúde. O entendimento por parte de muitos alunos é de que a 

ausência de doenças indica um estado saudável do indivíduo. Então, é 

primordial que o aluno perceba o que significa a saúde num contexto mais 

amplo, e que para se discutir outros assuntos relacionados com o tema, esse 

entendimento deve estar bem claro na visão do aluno.  

 

• “É, explico, falo um pouco de saúde, o que vem a ser saúde, 

usando o conceito da OMS, para que eles venham a entender 

melhor o que seja saúde. Porque saúde não é só a ausência 

de doenças, não é! ”. (Professor 20) 

 

• “No início do ano, eu comecei logo perguntando aos alunos o 

que eles entendiam por saúde, né! Muita gente ainda diz que é 

não estar doente, mas é que desde o início do ano que eu falo 

para eles, que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, 

então é a harmonia destes três, né! ” (Professor 13) 

 

Verificando os comentários dos professores sobre os assuntos abordados na 

sala de aula relacionados com o amplo tema da saúde, são muitos os pontos 

que os mesmos consideram relevantes para discutirem com os alunos, 

buscando de certa maneira passar um conhecimento mais lato dos problemas 

relativos à saúde no contexto da sociedade. Pretendem ainda alertar e 

consciencializar para como lidar com essas problemáticas, no sentido 

primordial de prevenir doenças. Sendo a ênfase mais acentuada na relação 

dos bons hábitos associados à prática do exercício físico. A falta destes 

comportamentos adequados evidencia os riscos para a saúde, e o interessante 
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e vantajoso é que nas nossas vidas devemos eliminar as atitudes que venham 

a contribuir negativamente e ponham em risco a nossa saúde.  

 

• “Veja bem, os temas são direcionados, né! A questão da 

alimentação de qualidade, a questão das doenças, né! Que a 

sociedade, as pessoas tem essas doenças, por questões às 

vezes de desconhecer, né! De como preveni-las”. (Professor 

17) 

 

• “Nós falamos, primeiro do sedentarismo, que é o grande mal 

do século, né! Falamos das doenças hipocinéticas, que são as 

doenças causadas justamente pela falta de movimento. Aí 

trabalhamos também na questão da prevenção, ou seja, os 

diabéticos o que tem que fazer, porque é que ele tem, diminuir 

a taxa de açúcar no sangue, e atividade física possibilita isso”. 

(Professor 30) 

 

• “É uma preocupação que eu tenho, envolvendo a saúde 

assim de uma forma geral. Eu trabalho com eles sempre a 

questão dos aspectos relacionados a um estilo de vida 

saudável. Então uma alimentação saudável, a gente trabalha 

sempre assim, atividades físicas relacionadas com uma boa 

alimentação e hábitos de vida saudável também”. (Professor 7) 

 

Em relação à estratégia metodológica adotada em sala de aula para se 

trabalhar o assunto, diversas foram as respostas, e percebe-se uma variedade 

de opções escolhidas que vai desde aulas expositivas, leitura de textos, 

apresentação de vídeos, trabalhos de pesquisa com o foco em determinados 

temas relacionados com a saúde. Porém, o que ficou também evidente e uma 

preocupação saliente do professor é que os alunos reflitam sobre a matéria. 

Neste sentido também são organizados seminários onde os alunos expõem o 

que foi pesquisado, depois discutem com os outros colegas e o professor vai 

esclarecendo e tirando dúvidas de acordo com as necessidades que 

emergiram das polémicas dos debates que foram surgindo. 
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• “Então a gente trabalha muitos textos, sobre uma reflexão. A 

gente trabalha com equipes também, trabalha com temáticas. 

E aqui tem a facilidade de ter um data show que favorece muito 

a gente trabalhar com vídeos… Trabalha muito com 

apresentações de PowerPoint, então é bom, que isso dinamiza 

muito mais. Além disso a gente trabalha com debates, com 

seminários, né! Trabalhos de pesquisa onde nós dividimos por 

temas e eles trazem aqueles temas por equipes, até visando a 

avaliação também na disciplina. Então esse aluno tem essa 

parte, ele traz para a gente a gente discute, então é 

interessante que a gente trabalha muito assim o conteúdo do 

momento, em temáticas atuais”. (Professor 23) 

 

• “Eu trago textos, eles fazem a leitura dos textos, a gente 

discute. Eu elaboro algumas perguntas. Eles respondem de 

uma forma que eles acharem, mesmo que fuja do texto. Que 

não precisa ser aquilo lá, mas assim, eu deixo eles bem a 

vontade para discutir, o que eles sentem, né!” (Professor 25) 

 

• “Sim, sim. Geralmente eu sempre coloco textos. Tiro textos de 

livros, e a gente faz uma leitura com eles, e discute, né! E 

depois vai para a prática”. (Professor 28) 

 

Outro ponto em evidência é a preocupação de se associar a teoria com a 

prática.Todavia, neste aspeto surgem algumas dificuldades por parte dos 

professores, pois como já comentado anteriormente, para que se adquiram os 

conhecimentos de uma melhor forma, visto que a Educação Física e o desporto 

lidam com o movimento, e as  suas características por excelência  

fundamentam-se no movimento corporal, a grande dificuldade coloca-se nas 

questões dos espaços adequados e dos materiais pedagógicos. Assim alguns 

professores em que na realidade da escola onde atuam não encontram essas 

condições, preferem a opção de trabalhar só em sala de aula, enquanto outros 

improvisam e procuram de alguma forma trabalhar mesmo sem as condições 
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necessárias ou ideais, achando contudo necessária essa associação para uma 

melhor aprendizagem. 

 

• “Eu trabalho temas na sala, discutindo, inclusive para 

fundamentar para as aulas práticas”. (Professor 7) 

 

• “A gente trabalha geralmente, eu abordo o tema, né! Na 

questão da saúde, quando eu vou também para as aulas, faço 

isso na sala de aula, e a gente leva isso para a prática, 

envolvendo toda essa temática, né! (Professor 19) 

 

Ainda sobre a questão de se trabalhar a temática saúde nas aulas teóricas de 

Educação Física, foi comentado por alguns professores que é encontrada 

alguma resistência por parte dos alunos, pois os alunos preferem e estão 

acostumados somente com aulas práticas de movimento, e só querem jogar. 

Porém o professor de alguma maneira tenta consciencializar os alunos da 

importância destes conhecimentos para as suas vidas, pois se os mesmos 

adquirirem os conhecimentos sobre saúde poderão ter mais autonomia e 

comportamentos positivos na busca por uma vida saudável. E assim os alunos 

ao movimentarem-se nas aulas práticas, poderão ser mais críticos sobre o que 

estão fazendo, ou seja, ao se movimentarem corporalmente serão capazes de 

entenderem melhor o que acontece com o seu corpo em esforço.  

 

• “Muitas vezes eles não gostam muito, porque não estão 

acostumados, foi como eu disse anteriormente para você, eles 

estavam acostumados a questão mecânica do movimento. Eles 

só querem jogar! Professor, vamos jogar, jogar! Mas eu digo 

sempre para eles: Isso é muito importante para a sua vida 

diária, isso vai ser importante para você, para os seus filhos 

quando você tiver. É muito importante que vocês saibam, saiba 

distinguir o que é teres uma qualidade melhor de vida e a 

prática de atividade física diária em sua vida”. (Professor 3)  
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Percebemos aqui que diversas foram as realidades e situações encontradas, 

visto que em algumas escolas não existem espaços físicos específicos, os 

alunos realizam a aula de Educação Física em turnos contrários aos das aulas 

normais. Então o “encontro” da Educação Física acontece em locais fora do 

ambiente da escola, geralmente locais de prática desportiva que a direção da 

escola normalmente aluga, como ginásios e clubes. Desta forma podemos 

perceber que não existe uma situação única, existem diversas situações, sendo 

esta a realidade atual na rede de ensino estadual de Alagoas. Porém, 

percebemos sempre a melhor intenção por parte dos professores em realizar 

as aulas, de consciencializar os alunos, de transmitir algo de positivo para as 

suas vidas em relação aos bons hábitos relacionados com a  saúde.  

 

• “Como as nossas aulas aqui, eu só trabalho a parte prática, 

então embutindo nessa parte prática eu trabalho algumas 

coisas, não é o ideal”. (Professor 27) 

 

• “A gente também antes, nós abordamos um pouco assim de 

drogas, sobre a prostituição, sobre o benefício que traz a 

prática da Educação Física. Os alunos assim como são da 

periferia, bairro bebedouro, colégio, eles tem várias 

dificuldades: alimentar, dificuldade de alimentação. E nós 

realmente abordamos essa parte da saúde, em algumas aulas, 

em outras normalmente nós vamos para a prática, que a 

prática é quando vem o que mais, assim para eles interessa 

essa parte”. (Professor 5) 

 

Outros temas também são evidenciados pelos professores, como as drogas, 

uma evidência muito constante nas escolas de Maceió. Os alunos são 

influenciados pelo meio social, e a droga torna-se presente nas escolas, assim 

o tema é necessário, pois a droga é um componente nocivo à saúde. A 

orientação sexual e o tabagismo também foram assuntos que foram levantados 

tratando-se da saúde dos educandos, tornando-se uma preocupação dentro 

das aulas de Educação Física.  
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Desta forma percebemos realidades diversificadas, os professores vão de certa 

maneira construindo o trabalho de ensino ao longo do ano, ou ainda adaptando 

os conteúdos ao momento e às expetativas dos alunos. Então é percebido que 

além do mencionado os professores de um modo geral procuram de alguma 

maneira trabalhar a temática da saúde nas suas aulas.  

 

• “Como eu disse a você antes, o conteúdo de Educação Física 

é muito abrangente, nós não temos um conteúdo para passar 

para os alunos, específico, entendeu! Padronizado pelo estado, 

nós não temos, que deveria ter como Ciências tem, 

Matemática, todo mundo tem. Educação Física não tem. É por 

conta disso que os professores têm um campo de trabalho, um 

campo de currículo totalmente diversificado. Um trabalha 

LDBEN, outro trabalha Saúde, que isso também é muito 

importante, não é! Outro trabalha a origem, outro trabalha a 

importância da prática de Educação Física na escola, que é 

aquisição de bem-estar, é muito importante também. Outro 

trabalha Dança, então o currículo e todo é todo diversificado”. 

(Professor 29) 

 

Visualizamos neste depoimento do professor que a organização das temáticas 

são bem diversificadas, não existe uma padronização, e as aulas vão 

acontecendo por escolhas aleatórias. Segundo a opinião do professor acima, é 

importante que exista um material didático que direcione uma sequência de 

conteúdos para que a disciplina se organize melhor no âmbito escolar como as 

demais disciplinas.   

 

5) Em específico, dentro do tema transversal sobre Saúde, o subtema da 

Obesidade teria importância para se abordar nas aulas? Porquê? Se sim, 

como? Justifique. 

Objetivo: Complementando a segunda pergunta da entrevista como extensão 

do assunto mais específico, direcionado ao subtema da saúde, a Obesidade. 

Leva-nos ao ponto central da pesquisa, procurando compreender o 
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pensamento e as ações do professor, dando a possibilidade ao respondente de 

se manifestar sobre se existe importância ou não de se trabalhar o assunto na 

escola. Perceber se o mesmo entende a problemática da Obesidade nos dias 

de hoje e a importância da Educação neste contexto. 

 

Percebendo as respostas dos professores podemos entender que em quase 

toda a sua totalidade a temática da obesidade é considerada muito importante 

para ser discutida hoje no meio escolar, visto que na atualidade é um 

fenómeno iminente observado na sociedade. Até há pouco tempo atrás este 

facto era mais evidente em países modernos e desenvolvidos, por exemplo nos 

Estados Unidos; mas a obesidade foi adquirindo enormes proporções 

mundiais, progredindo também nos países menos desenvolvidos, como é o 

caso do Brasil. Assim torna-se relevante desde cedo na escola discutir-se 

sobre o assunto, conforme podemos notar nas respostas expressas abaixo: 

 

• “É importante sim, é importante porque a gente vê que há um 

aumento muito grande no número de obesos. Antigamente a 

gente ouvia muito em falar dos países desenvolvidos a gente 

falava na Europa, Estados Unidos”. (Professor 23) 

 

• “Porque antes era só os Estados Unidos que tinha este 

problema. Era considerada como de países desenvolvidos, e 

hoje em dia não. Ta vindo em países pobres no geral, em 

locais mais pobres, né!”. (Professor 10) 

 

• “Primeiro a modernidade tem levado ao sedentarismo, e uma 

das causas da falta de movimento é a obesidade”. (Professor 

31) 

 

Neste sentido os alunos devem perceber durante a fase escolar os problemas 

no meio social em que vivem, discutir e entender as melhores posturas a serem 

assumidas, para que assim possam lidar de maneira preventiva com estes 

fenómenos do mundo contemporâneo, e assim viverem melhor. Procurar um 
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entendimento de que a obesidade hoje se manifesta principalmente através da 

mudança de hábitos da humanidade ao longo do tempo. Pois nos dias de hoje 

temos uma grande parte da população obesa em decorrência de hábitos que 

até há pouco tempo os homens não tinham adotado, e que na atualidade por 

conta destas mudanças, muitos problemas surgiram, sendo a obesidade um 

deles. Percebe-se então que seja necessário o aluno compreender este 

fenómeno contextualizado, pois o mesmo vislumbrando a questão histórica 

poderá de certa forma interiorizar uma análise do problema e construir 

conhecimentos relacionados com uma vida saudável e assim estender 

conscientemente as atitudes positivas para toda a sua vida .  

 

• “Esta é a importância na Educação Física o professor nas 

suas aulas que vai fazer aquela conscientização, e depois ele 

passando de ano para ano, terminando o seu grau, o segundo 

grau, o ensino médio, e tudo. Dali ele vai seguir sua vida, pode 

ser para a faculdade, universidade. E que ele leve aquilo que 

ele aprendeu, da importância da Educação Física, que ele 

venha a se sentir bem para conscientização, resolver o 

problema de obesidade, que isso sirva de positivo para o resto 

da vida”. (Professor 5) 

 

• “Tentar conscientiza-los da importância da Educação Física, 

da atividade física na sua vida, não só a atividade física na 

escola, no seu dia-a-dia, fazer isso como rotina na sua vida. A 

importância desse tema da obesidade, né! Como evitar isso 

também tá na Educação Física, a importância de fazer a 

prevenção”. (Professor 9) 

 

• “Questão de conscientização mesmo, tudo eu acho que uma 

questão de conscientização. Para isso tem que ter a 

interferência da escola”. (Professor 10) 

 

Ainda na tentativa da consciencialização, o alerta da maioria dos professores é 

tentar fazer o aluno compreender que diversos são os males que a obesidade 
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pode trazer para o indivíduo nesta condição. Apontando que decorrendo do 

excesso de gordura no corpo que se vai acumulando ao longo do tempo, a 

obesidade se torna numa doença multifatorial, crónica e silenciosa. 

 

• “A importância da conscientização desses alunos, sobre os 

seus costumes, sobre os males que determinadas coisas, 

podem causar a sua saúde, os males que a falta de atividade 

física pode trazer a sua saúde”. (Professor 9). 

 

• “Mas sempre é abordado o tema da obesidade nos alunos, e 

o malefício que acarreta posteriormente. Como problemas de 

coluna, problemas de pressão alta, problemas de vários 

fatores, de articulação, problema do coração, que vai ter todos 

esses problemas e vão afetar na área da sua saúde, não é! 

Então a pessoa sem saúde não é ninguém. Então a gente tem 

que sempre abordar os malefícios que vem com a obesidade”. 

(Professor 5) 

 

• “Passo para eles as consequências, que até eles não 

acreditam que a obesidade tem tanta força, e acha que a 

obesidade só é aquela coisa de gordura e não sabe a 

consequência que dá aquilo, as doenças. Tipo hipertensão, 

diabetes. Eu sempre passo isso para eles.” (Professor 22) 

 

Entendemos então que os professores consideram a obesidade um assunto 

necessário para se discutir nas aulas de Educação Física escolar, mas 

procuramos tentar entender como isto é realmente operacionalizado em termos 

práticos, ou seja, descobrir como se concretiza no dia a dia na sala de aula. 

Desta forma encontramos alguns tratamentos dados à temática, e tivemos a 

impressão de que existem alguns pontos em comum, como por exemplo a 

questão da tentativa da identificação da obesidade numa pessoa, tornando 

comum a resposta do acúmulo de gordura corporal ou o excesso de peso do 

corpo. Mas para tornar o assunto claro e evidente para o aluno, os professores 

sugerem o método do Índice de Massa Corporal como algo mais simples e de 
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fácil aplicação, e desta forma o aluno pode entender num primeiro momento 

um pouco melhor essa relação do peso corporal com a altura, como sendo um 

indicativo para o excesso de gordura no corpo. 

 

• “Isso é fundamental que você comece a discutir com eles isso 

em sala de aula, não é! Porque tem parâmetros para que você 

possa saber se a pessoa está obesa ou não. Tem o chamado 

Índice de Massa Corpórea, não é! Então você passando para 

eles esses parâmetros ele vai ter idéia, mais ou menos, do que 

seja esta questão da obesidade, não é!”. (Professor 3) 

 

• “Então a gente buscou conhecer o que é a obesidade, a gente 

trabalhou o Índice de Massa Corporal, para conhecer as faixas 

ideais de peso”. (Professor 7) 

 

Para melhor contextualizar a condição do acúmulo de gordura e na tentativa de 

que o aluno perceba e entenda como se processa esta aglomeração de 

gordura no corpo, os professores na sua maior parte procuram fazer uma 

relação do gasto energético e da ingestão alimentar, ou seja, é importante que 

se entenda que é necessário movimentar-se, praticar atividade física desportiva 

e adotar uma alimentação saudável no intuito de tentar um equilíbrio, pois de 

contrário, como muitas vezes acontece, pelos maus hábitos do sedentarismo e 

pelas facilidades do mundo contemporâneo em relação à questão da 

alimentação, o desequilíbrio dá-se e a partir daí inicia-se o processo de 

acumulação de gordura no corpo.  

 

O aluno deve perceber como está a sua alimentação em relação aos padrões 

ideais alimentares, bem como saber fazer uma autoanálise ou compreender 

melhor o que ele próprio faz em relação ao se movimentar corporalmente, ou 

seja, às atividades físicas desportivas realizadas ou não, pois desta forma o 

aluno poderá fazer comparações de como é a sua realidade. Neste sentido, 

encontrar um ponto de perceção própria, e que no momento desta descoberta, 

haja uma possível consciencialização e logo a tentativa da ação no sentido da 
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busca de um equilíbrio, consequentemente gerando benefícios para a sua 

saúde.  

 

• “A atividade antes do ser humano era mais braçal, então ele 

gastava energia, tinha que buscar o alimento, a natureza criava 

um alimento para ele mais saudável, não é! Hoje nós temos um 

mundo de alimento próximo, as ofertas de um mercado, que 

você consuma alimento, não é! (Professor 1) 

 

• “Mas uma coisa até agora é certa, a grande quantidade de 

ingesta alimentar, associada ao baixo gasto energético, isso 

está levando a essa geração de obesos”. (Professor 21) 

 

• “Esclarecer, do mesmo jeito da atividade física, na questão da 

obesidade, você não tem de só falar da atividade física, tem de 

falar de um geral, de comportamento, de atitudes, de atividade 

física e de alimentação”. (Professor 10) 

 

• “Então através de um trabalho que o professor desenvolve na 

sala de aula, já começa a criar uma preocupação na cabeça do 

aluno, para que ele venha realmente praticar uma educação 

alimentar para ter, mais ou menos, um padrão de um corpo 

saudável, entendeu! (Professor 11) 

 

Diante dos pensamentos exprimidos pelos professores tivemos a impressão 

que muitos dão uma atenção especial ao assunto da alimentação inadequada 

que hoje em dia se percebe nos hábitos das pessoas, mas como o tema sobre  

a alimentação não é algo específico da Educação Física, é primordial fazer-se 

a relação com o exercício físico, aliado a um consumo alimentar de qualidade. 

Desta maneira muitos professores sentem a necessidade de trabalhar em 

conjunto com outras disciplinas, pois desta forma podem orientar melhor os 

seus alunos. É importante o aluno entender que a obesidade também está 

associada à questão da alimentação inadequada, e que para isso se tornar 
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mais claro é interessante relacionar o tema da obesidade a outros 

conhecimentos.  

 

Numa escola foi realizado um projeto em conjunto com outras disciplinas, com 

o intuito de tornar mais claro os assuntos relacionados com a alimentação 

saudável. É o que o professor em específico revela na sua resposta, conforme 

percebemos no trecho retirado da entrevista, logo abaixo:  

 

• “Eu acho assim, que como a questão na obesidade, para a 

gente trabalhar na escola, a gente vai relacionar a outras 

coisas, os hábitos que aquela pessoa tem, né! No dia-a-dia, a 

alimentação que ela faz, se ela faz ou não atividade física... 

são questões assim eu acho que de reeducação, né, que eles 

tem de passar então. Seria interessante, né, trabalhar uma 

reeducação alimentar, né! Que foi, volto a dizer, um projeto no 

ano passado que colocou bem isso aí, né! Os alimentos que a 

gente deveria consumir, né! Isso aí foi bem abordado neste 

projeto”. (Professor 2) 

 

Desta forma, o professor entende que talvez nalguns casos seja necessária 

uma reeducação alimentar, para que desta forma juntamente com os 

conhecimentos específicos da Educação Física os alunos possam entender 

melhor e agir em benefício próprio, e assim adquirirem informações 

extremamente necessárias e imprescindíveis para uma vida saudável no 

sentido de entenderem melhor a manifestação da obesidade e procurarem 

atitudes relacionadas com a sua prevenção. Além de que, se estes 

conhecimentos são absorvidos e incorporados pelos alunos, os mesmos 

podem de alguma maneira também perceber as atitudes dos seus familiares, 

ou seja, no seu lar, e entender que se os hábitos não se apresentam tão 

saudáveis em relação à questão da alimentação, e ainda mais sobre a questão 

dos hábitos sedentários e que isto acontece a partir da observação com os 

conhecimentos construídos nas aulas. Então os professores entendem que as 

informações adquiridas na escola podem também ser úteis para a família dos 
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estudantes, conforme podemos perceber nos trechos das respostas afirmativas 

que se seguem. 

 

• “Sem dúvida nenhuma, para eles identificarem, né! Se tem a 

obesidade a princípio ou até mesmo para eles prevenirem, a 

questão de trabalhar a informação até pela questão da 

profilaxia, né! Da prevenção da obesidade, ou se tiverem até 

algum parente, alguma coisa. A partir do momento que você 

leva ao conhecimento deles”. (Professor 8) 

 

• “Quando ele chega em casa, a novidade que eles aprendem 

vão fazer em casa, aí eu acho muito importante falar sobre 

isso”. (Professor 14) 

 

Também julgamos necessário salientar perante as respostas dos professores a 

questão sobre as escolhas dos melhores espaços para a prática do exercício e 

da atividade física desportiva dentro da realidade de cada aluno, ou seja, é 

interessante que os alunos percebam os espaços públicos para a prática do 

desporto, e que a prática não se confine somente a locais especificamente 

construídos para isso, como são os casos de clubes e academias fechadas123 

ou particulares, visto que nestes locais há a necessidade de um pagamento 

para a utilização destes espaços, e que grande parte desta população escolar, 

de uma maneira geral, não tem condições financeiras para isso.  

 

O surgimento destes espaços foi-se configurando junto com as necessidades e 

com o crescimento das cidades, e assim muitos locais para se realizarem 

atividades ao ar livre, nas ruas das cidades, foram desaparecendo pelo que é 

importante o aluno poder analisar e entender dentro da sua perspetiva 

socioeconómica o que pode fazer e onde tem a possibilidade de realizar o 

exercício físico que é da sua intenção e necessidade, para assim saber 

analisar dentro da sua comunidade os melhores espaços disponíveis para isso, 

                                                             
123 Fechadas por serem em locais construídos especificamente para a prática de exercícios, a exemplo hoje o termo 
americanizado “Health Club”, e que sempre há a necessidade de pagamento de uma mensalidade, ao contrário da 
prática de exercícios em locais públicos e ao ar livre, onde não há a necessidade qualquer pagamento.  
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sem onerar muito os custos de uma prática de exercício para a sua saúde e 

prevenção de doenças como a obesidade, percebendo que para levar uma vida 

ativa muitas vezes ainda é mais simples do que parece.  

 

• “O mundo se tornou mais, eu digo assim: não há um espaço, 

não há espaço para as pessoas fazerem atividade sem 

precisar pagar para fazer essa atividade... Quando eu me 

formei eu fiz uma pesquisa lá na região do Tabuleiro... existiam 

460 campos de futebol... os meninos tinham um espaço para 

correr, para brincar, para pular. Hoje não, a criança está 

sempre dentro de casa, trancada, de frente dos jogos 

eletrónicos e isso tem acarretado o que? Uma alteração, um 

maior índice de crianças com obesidade, pela falta de prática 

de atividade física especificamente”. (Professor 1) 

 

• “Levar opções, de atividade física. Você não pode participar 

de uma academia, faz uma caminhada, faz uma corrida, joga 

bola, procura na comunidade onde tem, por que sempre tem, 

né! Um campinho, eles jogam. (10) 

 

Ainda destacamos o discurso de um professor, com uma visão reducionista e 

imediatista da disciplina de Educação Física escolar, pois o mesmo entende 

que o trabalho na escola sobre a obesidade seria no sentido de tratar de algum 

aluno que está obeso, ou seja, só abordar o assunto se aparecer algum caso 

de obesidade na escola ou na turma. O mesmo não percebe a importância da 

prevenção da obesidade, considerando relevante o tema, porém a relação que 

faz é a do tratamento. 

 

• “Na escola em si, aqui na escola por exemplo, nós temos 

poucos alunos obesos, vamos dizer assim. Ou um pouquinho 

mais fortes. Mas é um tema muito bom. Até porque eles, vamos 

dizer assim, eles são poucos trabalhados. Mas trabalhar o 

obeso mesmo, é uma, é muito difícil, porque tem que ser uma 

equipe grande. Eu não sei se a Secretaria de Educação teria 
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condição de levar um programa desse a frente, por falta do 

próprio profissional”. (Professor 16) 

 

A perceção do professor parece ser a de que a Educação Física enquanto 

disciplina na escola teria o dever de curar a doença somente quando os alunos 

estão obesos, e que estes se não apresentarem características de obesidade 

não necessitam adquirir conhecimentos sobre o assunto, pois naturalmente 

eles não têm esse problema. Igualmente, outro professor sustenta uma visão 

da mesma natureza, e comenta que pela sua observação não existem muitos 

alunos obesos na escola, talvez alguns em cada turma, porém não é 

significativo e relevante ao ponto de ser necessário discutir esta temática, 

talvez no 3º ano do ensino médio poderia até ser, conforme trecho a seguir.  

 

• “Quando nós olhamos numa sala de aula, de 40, você bota de 

40, tem 1 ou 2 que está obeso, 38 é muito. Quando você bota 

num universo de 10 salas, quer dizer de 400 alunos, talvez 10, 

15 são considerados obesos. Eu fico assim sobre o tema 

obesidade, para o 3º ano, pode ser que desperte alguém, mas 

aqueles 10%, considerar 10% algo, de 90%, não sei”. 

(Professor 4) 

 

Outro professor comenta que a obesidade não é um problema, embora seja 

importante que se trabalhe, mas na sua realidade de trabalho na Educação 

Física o problema é outro, a falta da alimentação, ou seja, os alunos não têm 

com o que se alimentar devido às condições socioeconómicas das suas 

famílias e então chegam à escola com “défices” de nutrição.  

 

• “Tem porque é um problema que vem acontecendo com 

muita gente. Aqui na escola, não tem muito problema com 

obesidade, tem uns 2 ou 3 casos. É mais desnutrição. A 

gente tenta orientar sobre isso”. (Professor 24) 
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Outro ponto encontrado nas “falas” dos entrevistados é a questão colocada por 

alguns professores sobre o convívio social, pois hoje as pessoas que saem do 

padrão corporal imposto pelos media, ou seja, o indivíduo muito gordo ou muito 

magro, muitas vezes é motivo de zombarias e é ridicularizado em público; por 

exemplo na escola este facto tem acontecido muito, o denominado “bullying”124.  

 

Os professores explicam aos alunos, para que os mesmos entendam, que a 

obesidade se manifesta muitas vezes sem a própria pessoa desejar, e que 

existem fatores de ordem genética que não são controlados pelo indivíduo, e 

que devemos respeitar o problema dos outros. Assim esta discussão se torna 

também de ordem social, como podemos perceber no trecho abaixo. 

 

• “Aprender a respeitar as pessoas, e ver que aquilo é um 

problema, né! E que todo mundo pode passar por aquilo. Então 

a gente trabalha desde prevenção, desde tratamento, até esse 

problema social”. (Professor 30) 

 

• “Tudo que acarreta a nível de sociedade, os apelidos, né! O 

preconceito, então eu abordei nas aulas. Inclusive e 

interessante que a gente nestas aulas que eu abordei, a 

questão das pessoas que são muito magras também. E 

também sofrem com isso um pouco, não do preconceito, mas o 

que está na moda é o sarado. A imagem relacionado a mídia”. 

(Professor 13) 

 

A grande maioria dos professores julgam e consideram relevante discutir-se 

sobre a obesidade no meio escolar, e relacioná-la com o tema da saúde. Uma 

                                                             
124 Por definição segundo Lopes Neto (2005), bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 

repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante(s) contra outro(s), causando 

dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Trata-se de comportamentos 

agressivos que ocorrem nas escolas e que são tradicionalmente admitidos como naturais, sendo habitualmente 

ignorados ou desvalorizados, tanto pelos professores como pelos pais. Esta assimetria de poder associada ao 

bullying pode ser o resultado da diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional, ou do maior 

apoio dos demais estudantes. 
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vez que na atualidade quando se comenta sobre saúde, a questão do exercício 

e da atividade física está associada a uma vida saudável, justificando a 

necessidade do professor de Educação Física de trabalhar no âmbito escolar 

este tema, ligando sempre esta temática com a construção de hábitos 

saudáveis.  

 

Porém o que se percebe ainda, de um modo geral, é a falta de uma estrutura 

melhor organizada dos conteúdos, melhores condições de trabalho para o 

professor, no sentido de que se consiga sistematizar melhor o assunto, pois 

desta forma o ensino escolar poderá tornar-se mais eficaz e igualmente a 

aprendizagem por parte do aluno, assim potencializando as ações educativas, 

que poderão reverter para um aproveitamento mais eficaz do saber, 

contribuindo assim para um maior grau de autonomia dos educandos. 

 

6) Você considera a Obesidade um problema de Saúde Pública? Por quê? 

Justifique. 

Objetivo: Verificar a postura do professor em relação à Obesidade na 

atualidade e dando a possibilidade de perceber se o mesmo julga este assunto 

relevante na Saúde Pública. 

 

Buscando compreender os sentidos das expressões dos professores em 

relação à obesidade na saúde pública, foi comum encontrar nas respostas que 

para um grande número de professores a associação da obesidade é feita aos 

diversos tipos de doenças, bem como a própria obesidade como sendo uma 

doença. Sendo o Estado um dos responsáveis pela saúde pública, inclusive 

para o tratamento de diversos tipos de doenças, reestabelecendo a saúde das 

pessoas, neste sentido sendo considerada a obesidade um problema de saúde 

pública. Porém, ainda existem dúvidas em relação a ações de políticas públicas 

voltadas para a prevenção e tratamento da obesidade. Percebemos isso em 

alguns trechos extraídos das entrevistas, como pode ser visto nos escritos 

abaixo. 
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• “O número de doenças que estão associadas com a 

obesidade, como outros problemas consequentes da 

obesidade, e que a grande maioria destas pessoas buscam 

tratamento justo no SUS (Sistema Único de Saúde). Pelas 

características da Obesidade eu vejo como um problema de 

Saúde Pública”. (Professor 7)  

 

• “É um problema de Saúde Pública hoje, ela é considerada até 

pela OMS, já está se tornando, considerada até uma doença”. 

(Professor 23) 

 

• “Eu considero um problema de Saúde Pública pelos 

argumentos, pelas colocações que já foram feitas aqui. E até 

pela questão do governo, até certo ponto, não ter um 

direcionamento maior nisso aí”. (Professor 17) 

 

Então é seguro afirmar que em parte dos discursos captados, a problemática 

da diminuição da obesidade não é uma tarefa fácil de se solucionar, e que seria 

necessário num primeiro momento um incentivo e um compromisso do Poder 

Público e de outras entidades ligadas ao Governo. A escola seria um dos 

elementos primordiais para ajudar na procura de soluções para o combate e 

principalmente para a prevenção da obesidade, através da educação e do 

conhecimento. As ações isoladas por parte de alguns sectores públicos e neste 

caso por parte do ator social, o professor de Educação Física, tornam-se muito 

complicadas diante da complexidade do fenómeno da obesidade, ou seja, se 

não for feito um trabalho em conjunto com as instituições governamentais em 

diversos âmbitos, desde a parte administrativa até à educação, entre outras, de 

certa maneira o trabalho pode tornar-se disperso e inconsistente, não se 

chegando aos fins a que se propõe a saúde pública na Brasil. 

 

• “E sem dúvida hoje a obesidade é um dos nossos problemas, 

e precisa ser resolvido, para isso é preciso o engajamento de 

toda a sociedade, inclusive dessa área educacional que é de 

fundamental importância, não é”. (Professor 3) 
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• “E é preciso que o governo junto as escolas façam uma 

campanha mais efetiva no combate a obesidade. Isso talvez 

um trabalho em conjunto com as Secretarias de Saúde e a 

Secretaria de Educação diretamente nas escolas com a equipe 

multifuncional, de Nutricionistas, professores de Educação 

Física, não é!”. (Professor 19) 

 

• “Eu acho que a obesidade não deve ser só tratada na escola, 

mas também tem de ser respeitada nos órgãos públicos 

também, e em todas as instituições voltadas para a educação, 

da interação do homem. Assim, realmente tem de ser tratada 

como Saúde Pública”. (Professor 28) 

 

• “O pessoal transfere a responsabilidade do tudo hoje que 

acontece no mundo, para as escolas. Mas pela própria 

sociedade, pelo próprio Estado que não dá o devido 

atendimento, é muito preocupante por este fato”. (Professor 6) 

 

Desta forma, o trabalho em conjunto parte de uma consciencialização das 

pessoas envolvidas no Poder Público, no sentido de se desenvolverem 

políticas públicas voltadas para a saúde, e neste contexto a obesidade também 

está incluída. Todavia, o importante ainda é a consciencialização da população, 

incluída a população escolar, ou seja, os alunos devem interiorizar a 

importância da prevenção e da construção de hábitos e atitudes positivas na 

tentativa de evitar desenvolver costumes que possam contribuir para o 

aparecimento da obesidade. Então boa parte dos professores entendem que 

consciencializar os alunos em idade escolar sobre os problemas da obesidade 

é imprescindível. 

 

• É um problema de Saúde Pública e mais é problema de 

consciência também. Não só de saúde, mas de consciência, 

né! Nossa, de aluno, de professores, dos meios de saúde em 
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si. É um problema se não se cuidar da obesidade mais cedo, 

nós vamos ter uma nação de obesos”. (Professor 1) 

 

• “O problema da obesidade também é um problema social. É 

de saúde pública assim, ele vem a parte educativa, do 

ministério da saúde, secretaria de saúde, é um trabalho 

engajado de conscientização. Vem a conscientização dos 

veículos da mídia que pode também contribuir de uma maneira 

geral dos ensinamentos do que é positivo, como hábitos de 

alimentação.” (Professor 5) 

 

Diversas respostas vêm de encontro ao ponto da prevenção em alguns 

sentidos positivos, uma vez que quando falamos em saúde pública, bem como 

em políticas públicas para as questões da saúde, as ações dependem dos 

investimentos do Estado, e neste sentido a questão financeira será em algum 

momento requisitada. Então é necessária a disponibilidade de capital para que 

ocorra a ação, uma vez que já existe a educação preventiva, e tal seria 

conveniente tanto para o governo, como para a comunidade. Uma vez que o 

governo necessita de capital para realizar as ações de recuperação e 

tratamento das enfermidades dos cidadãos, então geralmente o tratamento se 

torna bem mais dispendioso para os cofres públicos, em decorrência da 

necessidade de procedimentos hospitalares, medicamentos, entre outros. Já a 

educação nesta visão da prevenção é de baixo custo. Pensando assim, talvez 

de forma simplista, se houvesse mais valorização em ações preventivas, de 

certa forma, gradativamente os gastos com o tratamento de doenças seriam 

minimizados.  

 

• “A obesidade leva a uma série de doenças, né! 

Consequências, né! Isso vai resvalar nos custos financeiros, o 

Estado começa a ter uma despesa bem maior que poderia 

evitar por conta disso. Se ele começasse a fazer um trabalho 

de orientação e começasse a trabalhar realmente esse alunado 

dentro desta perspectiva, talvez o Estado tivesse uma 
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economia aí, muito grande no futuro, né! Para evitar que isso 

acontecesse”. (Professor 19) 

 

• “Porque recursos não são destinados a campanhas a 

prevenção da obesidade, nas escolas inclusive, na 

comunidade, em fim, fazer um debate amplo com a sociedade, 

já que é uma questão de Saúde Pública. Então caberia o 

governo, e também a sociedade organizada e cobrar isso aí, 

mas… E isso poderia partir evidentemente da escola, porque a 

escola é o que a gente sabe que vai irradiar todas essas 

discussões”. (Professor 17) 

 

• “Na minha opinião a obesidade já está sendo vista por gente 

muito mais capacitada como um problema de saúde pública. 

Ou a gente começa a mudar, ou a gente vai ter um gasto bem 

maior, um problema bem maior no futuro para resolver. E isso 

vai ser para os cofres da União, vai ser um gasto bem elevado, 

que vai atrapalhar o desenvolvimento do país”. (Professor 27) 

 

Nesta linha de pensamento, é necessária uma política pública voltada para a 

questão da saúde de um modo geral, e concretamente tendo em atenção a 

obesidade, e segundo a visão de alguns respondentes é importante que 

existam uma preocupação e uma necessidade de um investimento por parte do 

governo em espaços públicos disponíveis para a prática da atividade física e de 

lazer. Pois de certa maneira os ensinamentos conquistados na escola podem e 

devem ultrapassar as barreiras da escola, uma vez que em espaços públicos 

construídos para o lazer, como praças, parques e áreas verdes, os indivíduos 

podem utilizar estas zonas públicas para a prevenção da obesidade, realizando 

diversas e variadas práticas desportivas. 

 

De outro modo se as informações apreendidas na escola não trouxerem um 

sentido e significado na vida dos alunos, estas aprendizagens poderão perder-

se ao longo do tempo. Pelo contrário, se for facilitada e estimulada a utilização 

dos conhecimentos adquiridos na escola, estes poderão ser de grande valia 
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para a sociedade como um todo e particularmente na abordagem da 

problemática da obesidade. 

 

• “Eu acho assim que teria que dar continuidade a isso aí, 

vamos supor: Que o aluno, ele faz atividade física na escola, 

ele se conscientiza, mas quando ele chega na comunidade 

dele, que ele sai da escola. E não tem uma praça, que tenha 

condições, um local adequado que ele possa fazer uma 

atividade física. Aí as vezes ele volta aos hábitos, ou perde o 

estímulo de fazer, não tem o incentivo. Às vezes você mora 

num local que não tem um espaço público para você ter um 

lazer adequado. Então a questão do lazer, né! Também seria 

muito interessante para contribuir na questão da obesidade 

também, né!”. (Professor 2) 

 

• “Tem que ter espaços, tem que dar espaços para as pessoas 

aderirem a prática de atividade física. E o governo tem que 

fazer alguma coisa, não adianta você dizer que atividade física 

é bom, que você tem que fazer. Se você tem um ambiente 

violento, que você não pode sair de casa, você não pode 

brincar na praça com seus amigos, por que tem os problemas 

sociais, né! E a gente fica de mãos atadas, porque não é todo 

mundo que tem condições de ir para uma academia pagar “x” 

reais para fazer exercício físico e tem que ser uma prática a 

todos, né!”. (Professor 30) 

 

Percebe-se então nos discursos sobre a questão da saúde pública que 

diversos aspetos devem ser levados em consideração tendo em atenção a 

saúde da população. É preciso um olhar direcionado para diversas perspetivas, 

procurando uma compreensão das possibilidades das ações políticas, no 

sentido de facilitar o acesso das pessoas às práticas desportivas, desde 

investimentos em espaços públicos, até à procura da resolução de problemas 

sociais como a obesidade, a violência, as drogas, entre outros.  
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De um modo geral a prevenção foi a questão mais levantada nas respostas dos 

professores, que este seria o melhor caminho para reduzir o problema da 

obesidade, e com o tempo os casos diminuirem, pois se não houver prevenção, 

a tendência é o crescimento dos índices. É a questão da consciencialização já 

comentada, do conhecimento, aliado a ações do governo, pelo que o indivíduo 

estando orientado das melhores posturas para a sua saúde poderá prevenir a 

doença e procurar viver da melhor forma possível, juntamente com uma política 

voltada para a saúde nos seus diversos aspetos, ou seja, uma ação conjunta 

entre cidadão e Governo. 

 

• “Para a gente não ter uma juventude e até o pessoal mais 

velho futuramente, uma população que vai solicitar muito o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Por conta de que não há este 

trabalho de prevenção, nosso país carece de ações neste 

campo da prevenção, nesse campo da conscientização do 

nosso jovem, da nossa criança. E se a gente “não tomar pé”, 

futuramente a gente vai ter muitos problemas com nossa 

sociedade”. (Professor 23) 

 

• “Mas eu acho o que é mais importante é a informação, é 

deixá-los esclarecidos, entendeu, em todos esses aspectos da 

obesidade, tanto na questão prevenção, como na questão do 

tratamento, entendeu! De como reverter essa situação”. 

(Professor 8) 

 

• “Sim, porque quando a gente não trabalha com a prevenção, 

a gente vai ter que remediar lá no final. É um problema de 

ordem pública porque, primeiro por conta do número de 

pessoas, segundo por conta dos gastos que o governo tem em 

remediar. Então se a gente trabalhar na prevenção, no 

melhoramento dos ambientes de lazer das crianças, que 

quanto mais cedo melhor se previne”. (Professor 30) 
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Algumas expressões e pensamentos expressos por alguns professores sobre a 

questão dos media, sejam jornais, revistas e televisão, onde se estimula o 

consumo de determinados alimentos que podem contribuir para a obesidade. 

Por exemplo se existe a proibição de alguns produtos como o cigarro e de 

bebidas alcoólicas para menores, neste sentido os media poderiam contribuir 

com alguns aspetos. 

 

• “Assim como acabaram com propaganda de cigarro, do 

tabagismo, e de bebida também está diminuindo. E devia 

também acabar, ou então limitar a propaganda de 

determinados alimentos”. (Professor 27) 

 

• “Realmente deveria ter dos órgãos públicos uma propaganda 

maior em relação a alimentação, né! Acho que deveria 

realmente ter uma propaganda maior, uma questão educativa 

maior”. (Professor 22) 

 

7) Com relação a Constituição Federal de 1988, o art.º 196, quando diz que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado”, como você percebe a Escola 

neste contexto? Justifique. 

Objetivo: Diagnosticar o conhecimento da Constituição Federal de 1988, e 

entender a postura do professor como agente difusor da educação na escola. 

Perceber se o mesmo entende que a escola, como um ambiente onde se 

discute sobre conhecimentos para a vida, é uma peça fundamental na 

promoção da saúde pública. 

 

Procurando a compreensão das respostas dos professores sobre a 

Constituição Federal de 1988, o que se nota é que todos percebem a sua 

existência, porém o que a maioria torna claro é a inexistência de uma política 

para o emprego da mesma, ou seja, a execução do que a Constituição Federal 

de 1988 propõe é que ainda não se tornou evidente. É o que os trechos das 

entrevistas abaixo deixam entender sobre esta questão. 
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• “No contexto geral eu percebo uma coisa, a lei existe, está lá 

posta na Constituição, só que não há respeito a nenhuma lei no 

nosso país. No nosso país não se cumpre lei, né! Direito do 

cidadão neste país, é só uma coisa que é colocada como se 

fosse, é só a parte impressa, mas o Estado não tem cuidado de 

nada disso”. (Professor 1) 

 

• “Olha no Brasil no papel é uma coisa bonita bem planejada, 

bem justificada mas na prática não é o que acontece. É assim, 

existe uma falha muito grande e as coisas que o Estado 

deveria e poderia, pois é uma obrigação do Estado fazer pela 

população e não faz, né!”. (Professor 16) 

 

• “A gente sabe que as dificuldades são grandes, mas pela 

Carta Magna de 88, a Constituição, que saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, ficou mais que no papel”. (Professor 

17) 

 

• “Ela é uma constituição muito completa, mas ela ainda não 

está sendo devidamente aplicada, é uma coisa, a gente 

considera uma utopia, um sonho de ver todos esses direitos”. 

(Professor 23) 

 

Outra opinião que do mesmo modo se tornou comum nas palavras dos 

professores foi sobre o “direito à saúde”. De uma maneira geral, o 

entendimento é de que seja necessária por parte do Estado uma atenção para 

este ponto, um incentivo maior à saúde pública no Brasil, e muitos têm a 

interpretação sobre a assistência em hospitais e postos de saúde que não 

conseguem prestar o devido atendimento à população. No Brasil foi válida a 

estruturação e surgimento do SUS (Sistema Único de Saúde), que tem a 

proposta de prestar assistência gratuita à saúde da população no intuito de 

modificar as desigualdades sociais quanto ao acesso e equalizar este auxílio 

para todos, porém, o que se percebe é que o Estado de modo algum alcança 

os objetivos propostos. Seriam necessários mais investimentos na área da 
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saúde, porém pela situação política do país muitas verbas que poderiam ser 

aproveitadas neste aspeto não o são.  

 

• “A questão da saúde, a gente vê que a nossa população não 

tem acesso a saúde totalmente, a gente vê quantos casos de 

alunos e até a família da gente, que quer marcar uma consulta, 

e essa consulta é marcada para daqui a 90 dias. Você não tem 

acesso aos exames básicos, você quer fazer um exame, esse 

exame de laboratório, também no SUS tem que remarcar, 

depende de uma disponibilidade, então aquele doente que quer 

ter um tratamento que realmente atenda uma necessidade 

dele, ele vai ter que esperar 3, 4, 5 meses para ele ser 

medicado”. (Professor 23) 

 

• “Pensando na saúde, só por questão estrutural, não se preza 

pela saúde. Eu vejo assim realmente como uma questão a 

parte”. (Professor 28) 

 

• “O grande problema da nossa saúde, o que eu vejo é a falta 

de políticas públicas corretas, entendeu! Ela pode até existir no 

papel, mas infelizmente ela é desviada, não é só saúde, é 

educação. Se as verbas fossem aplicadas corretamente, o 

nosso país vivia em outro patamar, com certeza”. (Professor 

11) 

 

Outro ponto relevante é sobre o papel da escola, e alguns professores têm e 

concebem a escola como a instituição do Governo responsável pela orientação 

na formação para a vida, pelo que o aluno deve adquirir conhecimentos 

necessários para saber lidar da melhor maneira com as situações da vida 

quotidiana. Neste sentido, a escola deve promover situações onde o aluno 

possa consciencializar-se acerca dos problemas emergentes na sociedade em 

que vive e entender as possíveis ações benéficas para si próprio e para todos 

os do seu meio social. 
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• “Depois da família a escola é uma sociedade que ensina, de 

criança até a fase da adolescência, as vezes até a fase adulta. 

Na questão da formação, que o papel da escola é formar, 

informar e dar o caminho de alguma forma”. (Professor 10) 

 

• “A escola tem por obrigação, assim, ou dever, né! De preparar 

os seus alunos de um modo geral para tudo, né!”. (Professor 4) 

 

• “A escola tem que, vamos dizer assim, buscar apoderar esse 

aluno, capacitar esse aluno. Para que ele se auto gerencie na 

vida dele. Então as oportunidades de conhecimento, 

discussões, as pesquisam. Devem ser promovidos também, 

principalmente no ambiente escolar. Mas é como eu digo, na 

minha visão, a escola preparando para a vida”. (Professor 7) 

 

No ponto sobre a saúde relacionado com a escola, alguns professores 

enfatizaram o papel primordial da escola em relação ao assunto, visto que a 

escola deve tentar desenvolver a consciencialização dos alunos, pois desta 

maneira buscar-se-ão ações preventivas. Para os mesmos, o que falta como 

igualmente acontece nos hospitais e postos de saúde é o devido investimento 

por parte do Estado. São necessárias melhores e adequadas estruturas físicas, 

capacitação e formação continuada de professores, materiais didáticos 

específicos, ou seja, procurar e proporcionar melhores condições de trabalho 

para que o problema da saúde seja discutido no âmbito escolar com os alunos, 

e desta maneira o ensino e a aprendizagem possam ser mais eficazes. Neste 

sentido, melhorar a prevenção de doenças pelo viés da educação, e no caso 

da obesidade conjuntamente, analisando desta forma o Estado tem um 

problema amplo a ser tratado.  

 

• “O Estado não dá uma resposta, tanto para a parte de 

Educação Física trabalhar com saúde na escola, como a parte 

de saúde num contexto geral, nos hospitais e programas de 

saúde para a família, infelizmente isso aí ainda está muito 

precário”. (Professor 20) 



194 
 

 

• “A escola pode fazer é essa prevenção, que eu falei agora há 

pouco. São esses temas que a escola pode abordar, plantando 

a semente, sobre diversos temas que podem ser abordados. A 

escola pode ser um elo de prevenção, dessa saúde. De você 

ter a consciência que aquilo vai te fazer mal”. (Professor 9) 

 

• “A escola tem o papel realmente de deixar o seu aluno diante 

da realidade através do conhecimento específico em relação a 

situação. Mas em relação a questão do Estado com a saúde é 

um pouco desenganador”. (Professor 22) 

 

Os mesmos responsabilizam o Governo pela situação atual da saúde pública 

no Brasil, pois há poucos investimentos na prevenção da doença, e o que 

existe, e talvez para acudir a casos com mais necessidade, é o uso de capitais 

emergenciais aplicados nos tratamentos curativos e reabilitativos das 

enfermidades, mas se fossem concretizados investimentos na prevenção seria 

mais económico para o próprio Estado bem como o ónus sobre os cidadãos 

que pagam impostos seria muito mais reduzido. Mas o problema aparenta ser 

maior, pois se não existem verbas para investimentos nos casos de pessoas 

que já se encontram em estado precário de saúde, como poderá o Estado 

investir em educação preventiva na escola, uma vez que com as poucas 

verbas que existem não se resolvem os problemas mais graves e 

emergenciais. Sendo assim a educação e a prevenção posicionam-se numa  

outra prioridade de investimento.  

 

O ideal seria uma melhor afetação de verbas, investir na educação procurando 

a prevenção, pois paulatinamente poderia surtir efeito, aliviando assim os 

grandes encargos dos hospitais e dos postos de saúde. Todavia os 

investimentos na prevenção na situação em que se encontra o Brasil, os 

resultados talvez não sejam para de imediato, mas graduais, levando algum 

tempo para que pudessem aparecer, porém em uma política do imediatismo a 

educação preventiva parece ficar em outros planos. 
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Neste questionamento diante das respostas, surgiu um outro assunto que 

abordou a relação entre a escola de um modo geral e as aulas de Educação 

Física e o que proporcionam sobre o conhecimento para o aluno sobre saúde e 

especificamente sobre a prevenção da obesidade. O que podemos captar é 

que a Educação Física sempre esteve interligada com a saúde, e assim o 

aluno adquire algum conhecimento sobre este assunto que se pretende 

permaneça para a sua vida. Mas a escola de um modo geral parece que ainda 

não está muito direcionada neste sentido, visto que o assunto não é discutido 

amplamente, os trabalhos estão sendo feitos isoladamente e a cargo de cada 

professor, sendo que os professores de Educação Física responderam por eles 

próprios segundo a percepção individual de cada um, pois este tema é um 

tema pouco abordado na escola, visto que a prioridade da direção da escola, 

na maioria das vezes, é a preparação para o vestibular125, visando uma 

profissão futura. Neste sentido muitos professores percebem que seria 

necessário um trabalho mais amplo, entre todas as disciplinas, para desta 

maneira proporcionar um melhor conhecimento ao aluno. 

 

• “Infelizmente nas escolas do Ensino Médio, a grande 

preocupação ainda é com o vestibular. Então se trabalha 

alguns temas dentro da Biologia, das Ciências por que estão 

associadas com questões de ENEM, de vestibular. Mas assim, 

eu observo que a preocupação da escola ainda é formar para 

uma atividade profissional, ela muitas vezes desconsidera 

questões muito importantes relacionadas a saúde do jovem de 

uma forma geral”. (Professor 7) 

 

• “A escola tem feito um trabalho, mas eu acredito que é um 

trabalho muito estanque. Precisa haver um trabalho 

coordenado onde nós temos projetos integrados das diversas 

disciplinas que ainda não há”. (Professor 23) 

 

                                                             
125 Um dos processos seletivos para o  ingresso no ensino superior no Brasil resume-se a uma prova em que  os 
candidatos que tiverem a maior pontuação obtêm a vaga. 
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• “Eu não sei com relação as outras disciplinas, mas eu estou 

fazendo a minha parte. Como eu falei eu estou procurando 

assuntos com relação a saúde, os alunos estão bastante 

interessados. Mas com relação a outras disciplinas e da escola 

em si eu não percebo uma preocupação maior com relação ao 

assunto”. (Professor 12) 

 

Então percebemos que os professores procuram abordar a temática da saúde 

nas suas aulas, mas a questão específica da obesidade como ainda é um tema 

relativamente novo, ou ainda um problema recente na sociedade, não é 

abordada de forma sistemática nas aulas de Educação Física. Porém, existe a 

tentativa de alertar os alunos sobre o assunto, mas os professores ainda 

acreditam que não é o suficiente para um melhor entendimento do aluno. 

 

• “Como é um tema muito recente nas escolas, não é uma tema 

que vem sendo trabalhado anteriormente. Tem sido trabalhado 

com pouco tempo, evidentemente que é necessário, que o 

aluno já passa a ter uma consciência melhor sobre esse tema. 

Mas é necessário que haja um trabalho mais eficaz, em relação 

a esse tema para que os alunos possam galgar um 

conhecimento melhor”. (Professor 3) 

 

• “Então obesidade, sobrepeso, problemas diversos que os 

aluno tem, praticamente o professor fecha os olhos para isso, a 

escola fecha os olhos para isso. Então é pouco, esse trabalho 

é muito pouco, sabe. Eu acho assim que e a escola não está 

conseguindo dar conta disso atualmente”. (Professor 7) 

 

• “Ainda é lento. Não acredito não. Cada um tem que fazer sua 

parte, né! Nesse processo de mudança. Mas ainda deixa a 

desejar. Eu procuro fazer a minha parte, né!”. (Professor 8) 

 

• “A escola está contribuindo, mas ainda está engatinhado 

nesse campo. Principalmente por que vem algumas 

determinações de cima para baixo, e a escola coloca no seu 
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currículo. Mas não está preparada para trabalhar isso, consta 

no papel, mas não consta na prática”. (Professor 27) 

 

Também percebemos que uma minoria de professores dentro da sua realidade 

procuram de alguma maneira enfatizar o assunto da obesidade na sala de aula, 

e acreditam que o tema é bem discutido e os alunos estão bem conscientes 

sobre a questão.  

 

• “Eu sei que os meus alunos saem muito bem preparados para 

a vida relacionado a Educação Física, a obesidade, e de uma 

forma geral, né!”. (Professor 30) 

 

• “Do ponto de vista aqui na escola, da minha aula, eu tento 

passar esses conhecimentos, esse debate em sala de aula, né! 

Mas eu estou fazendo a minha parte, não sei se o Estado, 

como está a realidade de outras escolas”. (Professor 17) 

 

O que podemos perceber é que de um modo geral ainda são necessárias 

muitas mudanças, muitas  adaptações, um trabalho mais eficaz por parte do 

Estado, incentivar mais a educação no sentido de procurar preparar melhor o 

quadro de professores para lidar com as questões da saúde dentro do 

ambiente escolar. E ainda os próprios professores, procurarem dentro das suas 

realidades trabalhar a temática da saúde enfatizando a questão da obesidade 

nas suas aulas, bem como consciencializar os diretores das escolas da 

importância do tema, buscando um trabalho unificado no âmbito escolar, e não 

só responsabilizar o Estado pelas ações ainda não concretizadas, mas 

procurar soluções para isto no momento, pois os alunos necessitam deste 

conhecimento hoje. 
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3.1.2. Tarefa Interpretativa  

 

 

3.1.2.1. Categoria: Educação para a Saúde e aulas de Educação Física 

 

A partir dos diálogos mantidos nas entrevistas com os professores de 

Educação Física escolar, podemos perceber que os mesmos procuram 

explorar nas suas aulas a temática da saúde de alguma maneira, porém isto 

não acontece de forma regular, ou seja, o tema é abordado em poucos 

momentos, sem uma organização prévia e um planeamento estruturado das 

aulas, como declara o professor  abaixo: 

 

• “Tenho visto que nós os professores, peco até na minha 

parte, que tem sido um tema muito vago, e assim mesmo é 

tratado como um sistema muito esporádico, você não trata a 

fundo, a questão de Educação Física, a questão da saúde 

dentro da Educação Física”. (Professor 1) 

 

Neste trecho retirado da entrevista percebemos que a temática da saúde é 

abordada eventualmente nas aulas de Educação Física, e ainda que os 

professores tenham a intenção, esta abordagem não acontece de forma 

organizada e estruturada. Corroborando, Marinho e Silva (2012) dizem que 

muitas vezes a temática da saúde é vista como algo para ser tratado somente 

por médicos e não por professores, e que eventualmente a temática é 

desenvolvida na escola, na forma de atividades extracurriculares voltadas para 

o tema da saúde. Ainda comentam que de uma  maneira geral, os professores 

das escolas não potencializam no espaço escolar a construção dos 

conhecimentos dos assuntos relacionados com a saúde, nem se autorizam e 

nem se legitimam como educadores da saúde.  

 

Ao contrário os PCNs, que são os referenciais curriculares da educação básica 

no Brasil, e que compreendem a temática da saúde como um tema 
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transversal126 para ser abordado no âmbito escolar, e enfatizam que deve ser a 

escola, bem como os professores, os encarregados e responsáveis a 

assumirem igualmente esta função (Brasil, 1997). Neste sentido a escola torna-

se uma entidade social destinada a criar e desenvolver um planeamento com 

ações que envolvam juntamente os professores e os alunos, os elementos 

primordiais neste processo, para assim ampliar o ensino-aprendizagem da 

temática saúde no ambiente escolar. Com isso a contribuição da escola na 

educação poderá ser proveitosa, e em conjunto com a família, entre outros 

ambientes sociais, procurar desenvolver o conhecimento, bem como a 

consciencialização do aluno sobre as questões relacionadas com a  saúde. 

 

O tema da saúde é considerado importante pelos professores, e de alguma 

maneira ele se impõe nas aulas da disciplina de Educação Física escolar de 

acordo com as “falas”, e alguns temas como a alimentação saudável, a higiene 

pessoal, a obesidade, o exercício físico e o desporto são discutidos, embora 

cada escola revele um ambiente propício para o desenvolvimento dos temas. O 

que foi dito pelos professores é que os temas podem ser trabalhados, mas irá 

permanecer a dúvida da ação efetiva dos alunos, devido às baixas condições 

sócio-económicas dos alunos das escolas públicas. As dificuldades aparecem 

nos diversos aspetos da vida, assim criando obstáculos para que as ações 

sejam concretizadas, ainda que haja a consciencialização destes temas. 

 

Os problemas associados à saúde do ser humano e que estão presentes em 

todas as sociedades127, devem ser evidenciados e estruturados 

metodologicamente para que seja possível trabalhar a temática nos diversos 

níveis de ensino da educação básica, pois ao atuar no âmbito escolar o 

professor deverá criar e proporcionar condições e estruturas sistematizadas 

                                                             
126 Os temas transversais nos PCNs são: Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde e da 

Orientação Sexual (Brasil, 1997).  
127 Cada sociedade desenvolve determinados problemas relacionados com a saúde, que resultam  da cultura de um  
modo geral, dos estilos de vida adotados pela população, das condições económicas. Palma (2001)  refere-se às 
condições sócio-económicas e às relações com a saúde, e enfatiza que grupos sociais com baixos níveis  sócio-
económicos ficam mais vulneráveis às doenças, e, é importante ressaltar que não somente às doenças 
consideradas infeto-contagiosas, mas, também, às doenças crónicas. 
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para discutir o assunto e com isso poder contribuir para a aprendizagem e o 

desenvolvimento de atitudes e hábitos saudáveis dos alunos.  

 

A escola sendo vista como a instituição de desenvolvimento da educação, onde 

se incorporam valores únicos e essenciais para a vida, é um lugar propício ao 

desenvolvimento de ações educativas para a promoção da saúde, exercendo 

muita relevância, pois os alunos encontram-se a desenvolver comportamentos 

e hábitos, juntamente com a capacidade de observar, pensar e agir, que deve 

ser estimulada (Pelicioni & Torres, 1999). Ainda Miranda (2006) entende que 

pelo bom senso, a escola, acompanhada do envolvimento da família e das 

políticas governamentais de saúde, seria o local ideal para se desenvolver a 

educação para a saúde, e a Educação Física escolar seria uma das disciplinas 

condutoras deste processo pedagógico, com uma importante contribuição. O 

trabalho reside em interligar os conteúdos já trabalhados na Educação Física 

escolar com os diversos temas relacionados com a saúde humana que se 

podem abordar.  

 

Garcia (2007) explica que a escola do ensino universitário, num passado 

próximo concebia a formação de profissionais, e que hoje, em vez disso, 

pretende formar pessoas cultas, pois, desta maneira, estas preparam-se para o 

modo de viver perante a instabilidade atual. Entendemos que este propósito é 

digno da escola de uma maneira geral, e deve ser necessária a procura desde 

cedo por esta preparação, e assim esta conceção pode ser orientada desde 

níveis de ensino de menor grau à universidade, no caso a escola básica. 

Desenvolver um ensino voltado para a preparação do estudante para viver 

hoje, pois as questões sociais tendem a modificar-se de acordo com cada 

época, e ainda nos tempos atuais da sociedade contemporânea com intensa 

velocidade. Neste sentido a Educação Física na escola deve proporcionar 

vivências e conhecimentos em harmonia com a atualidade.  
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Bento (1991, p. 25) chama a atenção que uma educação para a saúde: 

 

“ Orientada apenas por critérios médicos, que recorra apenas 

aos meios preventivos e curativos tradicionais, não alcança o 

seu alvo. Porque? Porque, embora aumente o conhecimento 

racional dos destinatários a respeito dos fatores de risco, não 

consegue porém uma mudança duradoura do seu 

comportamento. São sobretudo necessárias estratégias de 

acção e não tanto de informação, estratégias de 

comportamento e não tanto de esclarecimento, estratégias que 

consigam motivar e encaminhar as pessoas para uma 

alteração da sua vida”. 

 

Nos PCNs a educação é considerada um dos elementos mais relevantes para 

a promoção da saúde. A educação voltada para a saúde, de forma sistémica e 

integrada num contexto, poderá contribuir de maneira primordial na formação 

de indivíduos capazes de interagir favoravelmente na melhoria da saúde 

pessoal e da coletividade (Brasil, 2000).  

 

Para Constantino (2011) a promoção da saúde deve ser entendida como uma 

dimensão da política que articule a sua componente pública com a de outras 

entidades, no sentido de melhorar as condições sociais, ambientais e culturais 

das populações. Esta constatação acentua a atualidade do tema e a 

necessidade de atender aos fatores sociais como determinantes para a saúde.  

 

A aula de Educação Física na escola é uma situação favorável para a 

promoção da saúde, sendo necessário procurar uma sistematização dos 

assuntos, pois assim de certa maneira buscar-se-á organizar os conteúdos nos 

níveis de ensino, e com isso motivar o interesse dos alunos e dos professores, 

proporcionando momentos e vivências nas práticas desportivas e o melhor 

entendimento da temática saúde, procurando construir os conhecimentos 

relativos a uma vida saudável. Desta maneira a escola pode ser vista como 
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uma instituição e um ambiente propícios para se desenvolverem ações para a 

promoção da saúde de acordo com as necessidades da vida na atualidade.  

 

Também é importante o professor de Educação Física entender que a saúde 

não está unicamente relacionada com o corpo biológico do indivíduo, que a 

saúde está relacionada com aspetos mais amplos da vida do ser humano. A 

saúde na área da Educação Física historicamente parece ter privilegiado o 

enfoque biológico, resultando numa relação de causa e efeito entre o desporto 

e saúde desprestigiando assim os determinantes socioculturais e económicos 

existentes nessa relação (Bagrichevsky & Estevão, 2005; Carvalho, 2005; 

Deslandes, 2004). 

 

Para Devide (1996) compreender a relação entre a Educação Física e o 

desporto para com a saúde, unicamente através dos benefícios orgânicos da 

aptidão física, pode ser vista como um reducionismo do conceito de saúde e da 

própria profissão e do desporto. Assim deve ser necessário ampliar a relação 

com outros aspetos da vida do ser humano, buscando integrar os valores 

políticos, económicos, socioculturais, sem desconsiderar o elemento corporal.  

 

Ainda Bagrichevsky e Estevão (2005) afirmam que a matriz teórico científica da 

área da Educação Física desconsidera na sua maioria a dimensão sociológica 

da saúde e defendem que existe uma análise contraponto ao enfoque 

reducionista de saúde em que a Educação Física tem hegemonicamente 

advogado, permitindo para si um papel difusor de ideias rasas e simplistas do 

tipo ‘pratique exercício e ganhe saúde’.  

 

Bento (2007a, p. 10) em crítica ao termo da atividade física indicada para a 

saúde, e em defesa do desporto, diz que: 

 

“A ‘actividade física’, sem clarificar o seu tipo e a forma, é 

erigida em panaceia para combater a doença e para garantir a 

saúde; ela passa a ser recomendada e receitada para a 

generalidade da população, enquanto o desporto é reduzido à 
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sua versão profissional e comercial e perspectivado como uma 

prática de elite, com toda a aversão, condenação e rejeição 

que isto suscita”. 

 

Neste sentido é importante e necessário fomentar a atividade desportiva, 

aumentar e perceber a diversificação da prática do desporto e toda a sua 

multiplicidade, seja ela, pedagógica, saúde, competição, recreação e lazer, 

aptidão e estética corporal, reabilitação e inclusão, etc.  

 

Constantino (2011) entende que os problemas de saúde e doença têm, muitas 

vezes, sido imputados somente aos próprios indivíduos para que não se 

tornem um problema da sociedade, ao invés de se responsabilizarem também 

as condições sociais por serem geradoras de problemas de saúde para o 

indivíduo. Então cria-se a ideia de que os riscos estão todos do lado das 

escolhas que os indivíduos fazem e nunca nas condições sociais que lhes são 

oferecidas e que, em muitos casos são essas mesmas condições que 

determinam as escolhas. 

 

Faria Júnior (1989) entende que a saúde tem influência multifatorial, 

reconhecendo a prática regular de exercícios físicos e do desporto como 

apenas um dos fatores determinantes da saúde dos indivíduos. Critica a visão 

funcionalista da Educação Física, que ignora a influência das forças históricas, 

sociais e económicas sobre a saúde.  

 

Por conseguinte, é essencial que o professor na escola tenha a sua 

compreensão sobre a temática da saúde em relação às necessidades da 

sociedade128, pois desta forma poderá juntamente com os alunos abordar 

positivamente o assunto, bem como ainda desenvolver a possibilidade de 

melhor planear e sistematizar o processo de ensino e de aprendizagem nas 

aulas de Educação Física escolar. É importante a aquisição de conhecimentos 

                                                             
128 Entendemos que o professor é peça fundamental para o melhor ensino e aprendizagem do aluno, pois o mesmo 
entendendo a problemática social, por  exemplo hoje o sedentarismo, poderá nas aulas criar estratégias 
significativas para a vida dos alunos.  
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de amplo sentido para uma vida saudável, sendo contudo necessário enfatizar 

a necessidade do movimento corporal nas aulas de Educação Física escolar, 

sendo através do desporto e dos seus valores que as aulas se sustentam, 

fundamentado e direcionado para as questões que se emergem do meio social 

no contexto atual e cultural da sociedade contemporânea. Desta forma 

possibilitando ao aluno a construção de um sentido e significado nas práticas 

desportivas. 

 

Tani (2011) enfatiza que os movimentos desportivos corporais são de grande 

importância social e cultural, e que por meio do desporto há a possibilidade do 

ser humano se relacionar com o outro, e ainda também se reconhecer, ou seja, 

conhecer-se a si mesmo, quem ele é, e o que é capaz de realizar com o seu 

corpo. Além de que pelo desporto existe a possibilidade de comunicação e 

expressão dos sentimentos e da criatividade, podendo ainda existir a 

aprendizagem a respeito da sociedade em que vive.  

 

Os movimentos corporais determinados culturalmente, ou seja, aqui 

consideramos o desporto como o elemento primordial que direciona as aulas 

de Educação Física, tornam necessária uma articulação com as questões 

sociais, para que o aluno possa compreender a complexidade da saúde num 

sentido amplo e tomar consciência da importância do desporto para uma vida 

saudável. 

 

Garcia (2006) também afirma ser o desporto um excelente contributo para que 

o ser humano se conheça, pois é a partir das ciências humanas que ao 

aprofundarem os significados humanos relacionados com o desporto permitem 

outras formas de perceber o ser humano. Porém, é preciso isentar-se de 

alguma racionalidade e de ter a capacidade de perceber o desporto através de 

outros contextos, uma vez que todos irão contribuir para o melhor 

conhecimento. 
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Desse modo, Devide (1996) enfatiza que o professor de Educação Física na 

escola deve, portanto, construir junto dos alunos conhecimentos relacionados 

com o exercício físico e o desporto, de maneira a perceber conscientemente os 

valores a que estes se delegam, entendendo como o desporto pode contribuir 

no contexto da saúde. Ainda sob outra perspetiva, possuir o entendimento de 

que não é unicamente com a prática do desporto que se vai adquirir ou manter 

a saúde, e que a melhoria e a manutenção da saúde também dependem das 

condições básicas de habitação, do rendimento, do trabalho, da alimentação, 

da educação, entre outros fatores da vida do ser humano. 

 

Os professores nos seus discursos enfatizaram a falta de condições para se 

trabalhar a temática no ambiente escolar, os espaços físicos necessários para 

as aulas práticas desportivas não existem ou já se tornaram impróprios para a 

sua utilização, bem como ainda a falta de materiais pedagógicos, o que torna o 

trabalho confuso e quem mais se prejudica neste contexto é o próprio aluno. 

Os improvisos já fazem parte do quotidiano da maioria deste grupo de 

professores, a realidade faz com que os mesmos procurem alternativas 

diversas para suprir as deficiências que encontram no seu local de trabalho. É 

necessária muita criatividade, pois de outra forma os alunos desenvolveriam 

poucas atividades, sendo geralmente o jogo de bola a opção mais atrativa 

nesta realidade percebida. 

 

Em pesquisa realizada no Brasil, o CONFEF (2012) exibe que 30% das escolas 

públicas brasileiras não possuem um espaço específico destinado à prática das 

aulas de Educação Física; já na zona rural essa proporção aumenta para 50% 

e na região Nordeste onde se caracteriza este estudo o percentual apresentou-

se em 51% das escolas. Este quadro refletiu-se de alguma forma na amostra 

pesquisada em Maceió, Alagoas, como podemos perceber a partir dos 

discursos dos professores.  

 

A diversidade de estruturas físicas foi algo que apresentou inconstância, a 

depender da localidade, geralmente nas periferias da cidade as escolas não 
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apresentaram boas condições, porém mesmos nestas áreas algumas, poucas 

escolas tinham alguma estrutura com espaços específicos destinados para as 

aulas de Educação Física. Já nas zonas mais privilegiadas da cidade, as 

escolas apresentaram-se mais capacitadas para as aulas práticas, apesar de 

que também nestas regiões algumas escolas não tinham estruturas para o 

desenvolvimento das atividades desportivas. Então muitos professores, pela 

falta de estruturas e materiais pedagógicos, optam pela realização de 

atividades em sala de aula, assim denegando as dinâmicas desportivas, ou 

seja, só desenvolvem aulas teóricas. Outros optam pelas aulas práticas e 

abordam os assuntos nos espaços específicos ou ainda em lugares 

improvisados para as aulas de Educação Física escolar, porém acham 

necessárias as vivências desportivas com movimentações corporais para um 

melhor entendimento dos temas. 

 

Entendemos que por mais que as condições das estruturas físicas e de 

materiais não sejam ideais, os professores que optam somente por aulas 

teóricas, ou seja, que ficam exclusivamente na sala de aula, de certa forma 

negam as especificidades da disciplina escolar, deixando de potencializar o 

ensino e a aprendizagem dos alunos. A Educação Física escolar deve primar 

pelo desenvolvimento das atividades desportivas, sendo que de alguma 

maneira o aluno deve vivenciar corporalmente, entender e conhecer as 

múltiplas formas do desporto, e o movimento corporal no seu aspeto 

diversificado deve ser priorizado. Porém, deve-se salientar que as aulas 

práticas necessitam ser desenvolvidas para que o aluno perceba e construa um 

sentido e um significado das atividades desportivas para si próprio, ou seja, 

desta forma a disciplina poderá contribuir para a aquisição de conhecimentos e 

valores importantes para a vida. 

 

Deste modo para desenvolver o trabalho na escola, no caso específico da 

Educação Física escolar e na realidade pesquisada, o que se percebe é uma 

variação de conceções de ensino e realidades a respeito do desenvolvimento 

da disciplina, talvez pelo facto do professor na maioria das vezes necessitar de 
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improvisações e de arranjos para desenvolver as aulas. Tani (2011) comenta 

sobre este assunto, que hoje existem conceções de ensino em diferentes 

níveis de análise, desde o sociológico, o comportamental até ao biológico. 

Ainda enfatiza que seja necessária e pertinente a ideia de diretrizes gerais, 

todavia tornando limitada a ação na prática, tanto em abrangência quanto em 

profundidade, mas que de alguma maneira pode ser necessária para nortear a 

ação pedagógica do professor na escola. Foi o que aconteceu a partir do 

surgimento dos PCNs, com a tentativa de convergência de abordagens sobre o 

ensino da Educação Física escolar. 

 

Kawashima et al. (2009) comentam que na escola os componentes curriculares 

das diversas disciplinas se mostram organizados no sentido de uma 

distribuição de conteúdos nos diferentes níveis de ensino, ou seja, a 

sistematização dos conhecimentos apresenta um formato, ainda que com 

inúmeros livros didáticos. Já na disciplina de Educação Física escolar na 

realidade do Brasil, os conteúdos sistematizados não estão dispostos 

claramente para auxiliarem os professores na disposição curricular, e ainda em 

relação aos livros didáticos, o que existe à disposição é muito limitado. 

 

Neste aspeto se percebe a angústia dos professores entrevistados, visto que 

surgiu nas respostas o desapontamento pela falta de um material pedagógico 

específico para a Educação Física escolar. Oficialmente existem os PCNs de 

forma abrangente, com diretrizes e sugestões de trabalho, mas como é uma 

orientação generalizada, muitas vezes a sua interpretação é diversificada, 

talvez pelo factor individualidade, onde cada professor tem a sua forma de 

perceber as orientações, ou ainda que em cada realidade são necessárias 

adaptações diversificadas para a aula acontecer dentro do ambiente escolar 

específico. Porém a idéia do PCNs, é de que o professor deve fazer os ajustes 

essenciais à sua realidade, procurando tratar sobre o conhecimento das formas 

de movimento determinadas culturalmente, seja o desporto, o jogo, a ginástica, 

as lutas, as atividades rítmicas e expressivas, além dos conhecimentos sobre o 
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corpo associados a estes elementos e em que se aplicam os temas 

transversais.  

 

Por outro lado, o desejo por parte da grande maioria dos docentes é de um 

material didático já pronto e especificamente para cada realidade, que oriente 

da melhor forma e que já estivesse concretizado, ou seja, sistematizado, pelo 

que diversas temáticas poderiam já ter sido trabalhadas com mais facilidade e 

proveito, inclusive a temática da saúde e obesidade. Porém, por outro lado as 

ações educativas talvez estivessem restritas e limitadas ao material didático, 

sendo este o ponto negativo. Analisando a questão pelo prisma da facilidade e 

da agilidade, todas as escolas estariam a desenvolver um padrão de assuntos, 

o que de certa forma seria um caminho a percorrer, apesar de que neste 

formato o trabalho poderia tombar no enrijamento. No entanto, ainda que todo 

o processo se desenrolasse desta forma seriam necessárias adaptações às 

realidades locais das escolas e a cada grupo de alunos. 

 

O PEE Alagoas (2005) quando idealiza as ações educativas, alerta que a 

temática da saúde deve ser amplamente discutida, bem como planeada, 

organizada e refletida em diferentes espaços sociais, especialmente nas 

escolas, e neste sentido a saúde torna-se um importante aliado da educação e 

vice-versa. 

 

Para a maioria dos professores entrevistados a saúde deve ser abordada na 

escola e pela Educação Física escolar, e o que se percebe é que apesar de 

muitos professores terem ideias e pensamentos coerentes em relação à 

temática da saúde, muitos apresentam dificuldades e até desinteresse de 

enfatizar determinados assuntos. A aula de Educação Física escolar é um 

momento propício para o assunto, apesar de que alguns professores 

declararam que procuram orientar os alunos mesmo em conversas informais. 

Talvez esta não seja a melhor maneira, mas o intuito é que a educação 

aconteça e que os conhecimentos sejam adquiridos. Já a aula seria o momento 

institucionalizado e com a devida intencionalidade, sendo a situação favorável 
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para que o processo educativo se desenrole e a aprendizagem de certa 

maneira se desenvolva, necessitando contudo de condições para isso. 

 

Marinho e Silva (2012) em pesquisa realizada apontam que os professores de 

alguma forma abordam as questões de saúde na escola, mas sem uma 

organização adequada, pois estas são trabalhadas a qualquer instante, 

dependendo do momento, por exemplo durante a merenda escolar os 

professores falam sobre a alimentação, e assim desta maneira percebe-se a 

falta de intenção e de planeamento, bem como de uma metodologia 

sistematizada para que a temática da saúde possa ser explorada na escola.  

 

De acordo com o documento norteador para a intervenção pedagógica da 

Educação Física nas escolas da rede estadual de ensino de Alagoas (2010a) a 

Educação Física escolar deve primar pela qualidade, contribuindo para a 

propagação de conhecimentos sobre a saúde, para assim obter uma melhoria 

da qualidade de vida da população. Para isso são necessárias ações 

intencionais, planeadas adequadamente para a população escolar, no sentido 

de potencializar o conhecimento que pode ser adquirido pelos alunos durante a 

sua permanência na escola. 

 

Ainda o PEE Alagoas (2005, p. 72) considera que: 

 

“A escola, isoladamente, não é capaz de resolver todos os 

problemas, inclusive os sociais, mas traz consigo o potencial 

de transformar. Nas comunidades, as escolas constituem 

centros importantes de ensino, aprendizagem, convivência e 

crescimento e, por isso mesmo, são locais ideais para 

promoção da saúde de uma forma ampla, exercendo grande 

influência sobre as crianças e adolescentes nas etapas 

formativas mais importantes das suas vidas. Desse modo, a 

articulação entre instituições de saúde e educação pode gerar 

ações e práticas educativas na rede de ensino que visem 

promover saúde. Importante se faz compreender a saúde 



210 
 

integrada com outras políticas sociais e atuando nessa nova 

perspectiva, promovendo mudanças na qualidade de vida da 

comunidade. A saúde não pode ficar restrita aos profissionais 

de saúde, é preciso que a comunidade busque estilos de vida 

mais saudáveis”. 

 

A educação escolar pode ser um caminho para a melhoria e aquisição de 

conhecimentos necessários para uma vida saudável, buscando a construção 

de atitudes e hábitos relacionados com a saúde, e deste modo os alunos 

poderão entender o caminho da prevenção de determinadas doenças. Assim a 

educação poderá ampliar as possibilidades de autonomia e tornar o aluno 

consciente em relação à sua vida. Neste sentido, a educação escolar em 

sentido amplo, a disciplina de Educação Física e o desporto em particular, 

estarão contribuindo nas suas especificidades, ou seja, pelos conhecimentos e 

valores para a vida dos alunos que transmitem no que se refere à saúde e ao 

aspeto social, entre outros.  

 

Corroborando, o CONFEF (2011, p. 05) diz que: 

 

“Os campos da prevenção e da promoção têm se deslocado 

progressivamente para o centro das atenções na área da 

saúde, da educação, da economia, do trabalho, da justiça 

social, do transporte, do urbanismo e obras, da segurança, do 

meio ambiente e outras, tanto no setor público como privado”. 

 

Entende-se assim que a prevenção é um campo que deve ser explorado sob 

diversos ângulos, sendo a escola um dos ambientes que podem contribuir na 

prevenção de doenças da população, buscando proporcionar os 

conhecimentos múltiplos das disciplinas escolares. A Educação Física escolar 

inclui-se como uma das disciplinas do sistema educativo, onde com o 

conhecimento das atividades desportivas construídas pela cultura da sociedade 

poderá contribuir especialmente para o alargamento da visão sobre a temática 

da saúde. 
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Diante do panorama das escolas investigadas em Alagoas foi percebido que a 

educação com a temática da saúde pode ser desenvolvida de uma melhor 

forma pelos professores, e pela escola de um modo geral. A disciplina de 

Educação Física escolar está presente na escola na maioria das vezes 

isoladamente das outras, ou seja, as ações são produzidas separadamente, 

poucas são as intenções previamente planeadas e organizadas, apesar de 

existirem diretrizes curriculares e orientações pedagógicas elaboradas129. 

Talvez o que falte seja um maior interesse dos professores e da própria escola 

em diversificar as ações educativas e ainda uma integração entre disciplinas, 

no sentido de tornar evidentes determinadas temáticas no ambiente escolar. 

 

 

3.1.2.2. Categoria: Conhecimentos sobre Saúde/Obesidade e Documentos 

Oficiais 

 

Os professores entrevistados na sua maioria entendem que a aquisição dos 

conhecimentos sobre a saúde e sobre a obesidade sejam necessários e 

primordiais para serem discutidos na escola, pois o que foi enfatizado é a 

importância da consciencialização dos alunos relacionada com o sedentarismo, 

sendo a Educação Física escolar uma disciplina que vai justamente na corrente 

inversa do sedentarismo uma vez que trata de movimentos desportivos 

determinados culturalmente. É o que podemos entender pelo sentido cultural, 

axiológico130 que Garcia (2007) diz sobre o Desporto131, onde o homem atribui 

valores a esses elementos motores, ou seja, são movimentos que possuem 

sentidos e significados para as pessoas que os realizam. Nesta perspetiva a 

Educação Física escolar deve primar pelo conhecimento em relação ao 

                                                             
129 Parâmetros Curriculares Nacionais, Referencial curricular da educação básica para as escolas públicas de 
Alagoas, Documento norteador para a intervenção pedagógica da Educação Física nas escolas da rede estadual de 
Alagoas, além do Plano Estadual de Alagoas.   
130 Diz respeito à Axiologia,a Filosofia dos valores. (Ferreira, 2010).  É o ramo da filosofia  que trata dos valores.  
131 Esporte ou Desporto em Portugal, tem um sentido mais amplo, relacionado com a  Educação Física no Brasil, 
entendendo-se que está ligado a determinados elementos motores, ou seja, movimentos como o deslocamento, 
salto, arremesso e a luta, que estão presentes isolados ou simultaneamente em determinados desportos, com maior 
ou menor grau de importância, sendo configurado com determinados valores.  



212 
 

movimento desportivo humano, enfatizando as questões sociais ligadas ao 

homem, sendo a saúde uma delas. 

 

Tubino (1987) ao procurar fazer uma relação nominativa entre as marcas da 

sociedade com a evolução e as denominações que tem recebido, comenta 

acerca das diversas demonstrações nominativas como a sociedade 

tecnológica, a sociedade de massa, a sociedade pós-industrial, a sociedade de 

rendimento, a sociedade de consumo, a sociedade cibernética, entre outras 

adjetivações. Esta perspetiva da sociedade deixa algumas marcas que 

segundo o autor, podem ser aceites em qualquer uma dessas interpretações 

de sociedade como a competitividade, o rendimento, a especialização, o 

consumo, o tecnicismo, o mecanismo, o sedentarismo, a internacionalização e 

outras.  

 

O aumento dos casos de obesidade na atualidade pode ser considerado uma 

consequência adquirida pela sociedade do sedentarismo, é uma marca, e é 

considerado pelos professores um problema social nos dias de hoje, que 

entendem que é importante a aquisição de conhecimentos sobre este assunto 

por parte dos alunos, e que de alguma forma tentam alertar e orientar sobre 

esta questão. Porém a visão de alguns professores recai no assistencialismo, 

pois só entendem que o assunto da obesidade deve ser tratado na escola com 

alunos obesos, recorrendo a atividades momentâneas para tentar minimizar ou 

reduzir a obesidade.  

 

A LDBEN 9.394/96 quando se refere à saúde do educando, mostra também 

uma interpretação de caráter assistencialista, pelo que é dado a perceber no já 

citado Capitulo III, do direito à educação e do dever de educar, no artigo 4º, o 

dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de, e no inciso VIII: 

 

 “ Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, 

por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. 
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Porém, Bento (1991) enfatiza que uma ação pedagógica significativa é a de 

encurtar a distância entre o conhecimento e a ação, entre o esclarecimento e o 

comportamento, por meio de uma formação de atitudes, de comportamentos e 

modos de vida conscientes e favoráveis à saúde no convívio com o mundo 

sociocultural. 

 

Então, mais ainda do que prestar assistência, é fazer que os alunos entendam 

as questões relacionadas com a saúde e a obesidade, pelo que este 

entendimento dependerá da aquisição de conhecimentos relacionados com as 

temáticas. Nesta perspetiva boa parte dos professores apresentaram a 

preocupação de que os alunos devem ter consciência dos melhores hábitos 

para uma vida saudável. Entretanto não ficou claro como os professores 

tentam atingir essa consciencialização dos alunos, pois nas “falas” não foi 

possível este entendimento com transparência, porque somente entendemos 

que existe essa preocupação. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, o documento a nível nacional, é do 

conhecimento dos professores entrevistados, que também explicitaram que 

procuram obter subsídios através deste documento tendo em vista o 

desenvolvimento da Educação Física na escola. Porém serve bem mais como 

um documento de auxílio na construção de planeamentos burocráticos para 

serem entregues nas direções das escolas, pois em termos práticos de pouco 

serve. Entretanto, outros professores apesar de terem consciência da sua 

existência não utilizam este documento de forma alguma pois acreditam que os 

PCNs são de orientações muito amplas, distantes das realidades locais.  

 

Perante isto Fernandes et al. (2005) relatam que apesar das normas e dos 

documentos existirem, os professores durante as suas práticas pedagógicas 

não atingem de forma eficaz o que os PCNs sugerem, e ainda comentam que 

isso se deve ao processo de formação de docentes. As escolas não se 

consideram responsáveis pela prática da saúde nos seus ambientes e de modo 
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geral reproduzem o modelo de carater assistencialista, priorizando o indivíduo 

e a doença, em vez da coletividade e da prevenção. 

 

Talvez seja necessária uma visão mais ampla, começando pelo professor, num 

entendimento de que a escola tem uma função social, o assistencialismo pode 

ser parte de um trabalho, mas a perspetiva da aquisição de conhecimentos e a 

perceção da vida são factores importantes. Assim que o aluno aos poucos 

entender e tomar a consciência de si próprio e de todo o contexto no qual está 

inserido, poderá fazer interpretações e procurar as melhores condições para a 

sua vida individual e coletiva.  

 

O que evidencia é que a temática da saúde é abordada informalmente, em 

conversas no início ou final de aula, em espaços de recreio ou intervalo entre 

aulas, e não como algo realmente planeado, salvo raras exceções. O que 

percebemos nos discursos de alguns professores, é que os mesmos tratam o 

conhecimento sobre a obesidade nas aulas teóricas, pois não existem espaços 

físicos para as aulas de movimento; e outros fazem o mesmo, estabelecendo a 

relação deste conhecimento com as aulas práticas em espaços mais amplos 

para a realização de práticas desportivas. 

 

De salientar alguns discursos que se manifestaram pela negação do tratamento 

sobre a obesidade, com o argumento de que na escola não existem obesos, e 

se existirem só uma percentagem baixa, pelo que não seria vantajoso tratar da 

questão. Para estes professores o assunto deve ser outro, visto que o 

problema maior na escola é a desnutrição, e que muitos alunos estão no meio 

escolar unicamente pelo alimento que é fornecido gratuitamente pela escola, 

estando o conhecimento posicionado noutros planos. 

 

Bezerra (2009) em pesquisa sobre a alimentação escolar diz que a merenda 

escolar extrapola o seu papel de complemento alimentar, pois abranda a fome 

de muitas pessoas que frequentam a escola, ou seja, os alunos e os 

funcionários, entre outros; porém diante da carência e fome de grande parte 
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dos alunos a refeição escolar torna-se a principal refeição do dia e a única 

garantida para muitas pessoas. Para a gestão escolar é uma atividade 

essencial, tanto quanto as atividades de ensino e aprendizagem, e neste 

sentido a escola estaria perdendo o papel de uma instituição que tem a função 

social de ensinar. Para os professores a merenda tem uma função tríplice, pois 

vai ajudando a recuperar a deficiência alimentar, mantendo a frequência do 

aluno na escola e contribuindo para uma melhor aprendizagem. Assim o 

alimento que é proporcionado pela escola gratuitamente, torna-se importante 

também para a frequência e rendimento escolar do aluno.  

 

Nesta perspetiva o que se percebe é um aluno carente que frequenta a escola 

somente para suprir a sua fome, pois a sua permanência no âmbito da escola é 

principalmente pelo alimento que é fornecido na merenda. Desta maneira, 

quando os pais levam os filhos para a escola são motivados pela refeição que 

estes irão receber e não pelo conhecimento que os seus educandos podem 

adquirir naquele ambiente. 

 

Em relação à Saúde, a Constituição Federal de 1988, diz: 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação (Brasil, 1988).  

 

A obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), e uma vez que a responsabilidade recai sobre o Estado como exposto 

na Constituição Federal de 1988, são necessárias ações para garantir a saúde 

da população. Na escola, entidade tutelada pelo Estado, o tema torna-se 

relevante e oportuno para ser abordado nas aulas de Educação Física e 

Desporto. Também é necessário chamar a atenção para a concordância com a 
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Constituição Federal de 1988, sobre a Política Nacional da Saúde132, onde a 

Lei nº 8.080/90, no Título I, “das Disposições Gerais”, no artigo 3º diz que: 

 

“A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. 

 

Assim, percebe-se que a educação é um dos fatores que se somarão a outros 

na demanda pela saúde da sociedade, atuando principalmente na promoção e 

proteção da saúde dos indivíduos, porém não deixando ainda de estar presente 

na recuperação, sendo que os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e económica do país (Brasil, 1990).  

 

Também o que transpareceu a partir dos diálogos é que muitos professores 

não percebem a escola como uma instituição do Governo para servir a 

sociedade, ou seja, um lugar no qual podem desenvolver-se ações educativas 

em conjunto, articulando o trabalho com outras instituições governamentais, 

pelo que a educação pode ser um fator contribuinte dentro de uma visão mais 

ampla para a melhoria da saúde da população. É o que Garcia (2006) enfatiza 

sobre a visão do desporto, em que é necessário que as instituições devem 

sempre estar ao serviço do homem e nunca em situação contrária. 

 

Neste contexto, a escola sendo um agente do Estado e o professor estando 

presente na escola junto da população escolar no processo de ensino, deve 

também agir no sentido de construir conhecimentos relacionados com o 

desporto e a saúde de um modo geral, e em especial abordar a temática da 

obesidade nas aulas, visto que atualmente a obesidade é um problema de 

saúde pública.  

 

                                                             
132 A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e fornece outras providências. 
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Porém o entendimento de boa parte dos professores entrevistados é de que o 

Estado deve construir documentos específicos para auxiliar o trabalho do 

professor na escola, ou seja, que as ações deveriam partir de cima para baixo, 

do Governo para as escolas. Neste sentido o professor espera uma ação 

proveniente dos políticos da educação, dos governantes, das secretarias de 

educação entre outros órgãos, na construção específica de um livro ou 

referencial minucioso de como desenvolver estas temáticas na escola, um 

modelo de trabalho de como devem ser as aulas de Educação Física, e assim 

facilitar a ação pedagógica. Aqui percebemos a falta de iniciativa dos 

professores, pois permanecem a aguardar orientações superiores, e muitas 

vezes essa postura parece servir de algum tipo de justificação para não 

desenvolverem determinadas ações educativas, porque se o Estado não 

orienta ou não obriga a fazer e não se pronuncia, como o professor poderia 

realizar algo. 

 

Entendemos que os professores poderiam utilizar o documento dos PCNs com 

mais autonomia e procurar construir um planeamento adequado à sua 

realidade escolar, visto que os próprios PCNs orientam os professores a 

adequar os temas às suas realidades. Porém só esperar pelas ações vindas do 

Poder do Estado num modelo simplesmente exequível, talvez seja um tipo de 

ensino rígido, tornando-o idêntico para todos. Assim não estaria sendo 

considerada a realidade de cada escola, pois apesar de se situarem no mesmo 

país ou cidade, as realidades podem mudar e as diferenças quem as melhor 

pode observar é o próprio educador, ou seja, o professor de Educação Física 

escolar.  

 

Libâneo (1994) diz que o planeamento deve partir da articulação entre a escola 

e a realidade social, e tudo o que ocorre no âmbito escolar está ligado aos 

aspetos sociais, políticos e culturais da sociedade onde a escola está inserida. 

Assim é de extrema importância o professor perceber e intentar entender os 

problemas de cada ambiente onde atua, para daí ajustar o planeamento 

baseado em referenciais maiores, como os PCNs. 
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Elaborado em 2010 ao nível estadual o Referencial Curricular da Educação 

Básica para as Escolas Públicas de Alagoas – RECEB/AL, tem o propósito de 

orientar a organização da ação pedagógica desenvolvida pelas escolas 

públicas do Estado, enfatizando os princípios norteadores do processo de 

ensino e aprendizagem na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, de modo a promover a melhoria da sua qualidade. O próprio 

RECEB/AL alerta que por si só, não muda a realidade educacional das escolas 

públicas de Alagoas, mas pode ser utilizado como um instrumento que venha a 

contribuir para a reflexão das práticas pedagógicas, para a construção das 

propostas curriculares das escolas, bem como para a organização dos 

processos pedagógicos do quotidiano escolar. 

 

Já em relação ao ensino da Educação Física escolar da Rede Estadual de 

Ensino de Alagoas, também foi elaborado em 2010 o Documento Norteador 

para a Intervenção Pedagógica da Educação Física, apresentando 

pressupostos, fundamentos legais, conceituais, filosóficos, conhecimentos e 

orientações didático-pedagógicas que norteiam o desenvolvimento dos 

referenciais curriculares de Educação Física vinculados ao projeto político 

pedagógico de cada escola, respeitando as suas particularidades e as suas 

diversidades, visando a uma Educação Física de qualidade e significativa para 

a rede estadual (Alagoas, 2010a). 

 

Ainda podemos ressaltar neste documento que o desporto é o caminho 

privilegiado da educação e que, pelos seus valores, deve ser entendido como 

um dos direitos fundamentais de todas as pessoas, que possibilita o 

desenvolvimento das dimensões motoras e afetivas, principalmente nas 

crianças e adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, 

por lidar com um dos mais preciosos recursos humanos que é o corpo. 

 

Então percebemos que para se discutir e abordar a temática da saúde e da 

obesidade na escola, tentando a construção de conhecimentos com os 

educandos, existem determinados referenciais importantes que podem ser 
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utilizados pelos professores, desde os PCNs a nível nacional, onde existem os 

Temas Transversais onde são indicados para se discutirem diversos assuntos 

que podem relacionar-se com a Educação Física e o desporto como: saúde, 

meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual,  trabalho e 

consumo, e incluídas também as questões relacionas com a  obesidade.  

 

Já no RECEB/AL de Alagoas também existem questões relacionadas com a 

saúde e com as orientações para a abordagem do tema nas escolas, 

especificamente na disciplina de Educação Física escolar quando orienta para 

a necessidade que o aluno tem de estabeler relações entre a prática de 

atividades desportivas e a melhoria da saúde individual e coletiva, 

reconhecendo ainda os efeitos sobre o organismo e a saúde. O Documento 

Norteador para a Intervenção Pedagógica da Educação Física nas escolas 

estaduais de Alagoas considera a disciplina com um saber próprio, original e 

autêntico, e por isso existe na escola por mérito próprio, contribuindo para a 

melhoria de vida da população. 

 

Entendemos desta forma que o professor está bem provido de documentos 

orientadores para o desenvolvimento da Educação Física escolar, e que é 

necessária uma articulação destes conhecimentos indicados nos referenciais, 

desde os PCNs, RECEB/AL e o Documento Norteador para a Intervenção 

Pedagógica da Educação Física em Alagoas com as realidades encontradas 

em cada escola, e daí uma construção de um planeamento de aulas que seja 

coerente conforme as necessidades existentes em cada unidade específica de 

ensino. 
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3.2. Entrevista 2 – Direcionada aos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 

 

3.2.1. Tarefa Descritiva 

 

Foram entrevistadas 31 turmas, totalizando 754 alunos participantes, sendo 30 

turmas de estudantes das escolas estaduais no município de Maceió e uma 

turma do Instituto Federal de Alagoas, estando  todos os alunos matriculados 

no 3º ano do ensino médio. As entrevistas foram realizadas de acordo com a 

metodologia do grupo focal, onde cada turma foi reunida na sua própria sala de 

aula com todos os participantes , simultaneamente, em formato de meio círculo 

e discutindo as questões da entrevista. Foi entrevistada uma única turma de 

cada escola, tendo  este procedimento sido adotado para identificar as 

diferenças e as  semelhanças das respostas entre as turmas das diversas 

escolas.  

 

1) O que é ter Saúde para você? 

Objetivo: Verificar se o aluno percebe ou entende alguns parâmetros sobre o 

conceito de saúde. Neste momento o aluno poderá expressar o seu 

conhecimento de uma maneira geral em relação à questão da saúde. 

 

Sobre o conceito de saúde especificamente, podemos ter a impressão que 

ainda existem opiniões divergentes, ou ainda que falta algum entendimento 

sobre a questão conceitual. Algumas respostas enfatizaram a ótica da doença, 

ou seja, se um indivíduo não apresenta nenhuma doença, então é saudável. Já 

outras respostas mostraram-se mais amplificadas, relacionando outros 

aspetos, como um indivíduo que para ser sadio é essencial viver bem consigo 

mesmo e com as pessoas ao seu redor, possuir o bem estar completo, e desta 

maneira também é necessário um bom convívio social para uma boa saúde; 

procurando também um equilíbrio em tudo na vida, sabendo interagir 

positivamente em diversos ambientes sociais, assim buscando um bem estar 

completo, e neste sentido uma vida saudável. 
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• “Não ter problemas com doenças, ter o corpo funcionando 

normalmente, sem nenhum empecilho ou qualquer 

complicação”. (Turma 23) 

 

• “A ausência de doenças. Ter um bom condicionamento 

físico”. (Turma 01) 

 

• “É você gostar do que você está fazendo, estar de bem com o 

meio em que você vive, com os amigos. Acho que isso é bem 

estar e também é uma maneira de ter saúde”. (Turma 10) 

 

• “Desfrutar da vida, com equilíbrio, né! Poder estar com a 

família, se sentir bem, sentir prazer nas coisas simples, 

também é ter saúde essas coisas”. (Turma 8) 

 

• “É o conceito do bem estar. É um bem estar fisicamente, 

psicologicamente. A saúde não se detém somente do que 

podemos dizer, de se praticar exercício, saúde é você estar de 

bem com todo ambiente ao seu redor e as pessoas juntamente, 

né! Se a pessoa vive em um ambiente no qual ela se sinta 

bem, no qual ela se sente confortável, eu acho que é bem mais 

fácil ela ter uma saúde em dia, uma saúde boa”. (Turma 3) 

 

De um modo geral os alunos respondentes entendem que para um indivíduo 

adquirir e manter a saúde é necessário ter hábitos saudáveis, como uma boa 

alimentação e a prática de desporto e de exercício físico regular, ou seja, 

adotar hábitos relacionados com a prática de atividade física e adequados 

hábitos alimentares, entendendo que o sedentarismo não é um bom 

comportamento para a vida das pessoas, sendo necessário cuidar do corpo e 

viver num ambiente favorável para obter e preservar um estado saudável. 

 

• “Eu acho que é ter uma boa alimentação, fazer exercícios 

físicos, não ser sedentário, mais ou menos isso”. (Turma 16) 
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• “Ter uma rotina, relacionar o exercício físico, com a 

alimentação saudável, e assim os dois vão estar, em harmonia, 

vamos supor, né! Você se alimentar bem e praticar exercício 

físico regularmente, e você vai ter uma condição saudável, 

acho que boa”. (Turma 07) 

 

• “Ter saúde é uma pessoa que não apenas pratica esportes, 

mas tem uma vida sem sedentarismo, ou seja, não se fica 

acomodado. A pessoa que pratica esportes mais regularmente, 

tipo com frequência”. (Turma 08) 

 

Então foi possível perceber que existe um pensamento genérico sobre a 

necessidade de cuidar do corpo para se ter saúde; também ficou evidenciada 

em algumas respostas a relação entre corpo e mente, pois a ideia que foi 

explicitada é de que a saúde mental é importante, e de que, de alguma forma 

pode influenciar na saúde do corpo. Bem como o inverso, pois também foi 

comentado que a prática de exercícios físicos, o corpo saudável, também pode 

auxiliar na saúde mental. Desta maneira, quando existir uma relação de bons 

hábitos mentais e corporais, ou seja, quando existir essa combinação, o 

indivíduo tem a propensão para ser saudável, para viver em equilíbrio. 

 

• “Viver bem com a mente e com o corpo. Ter uma saúde 

mental, boa também, porque, se você tem uma boa forma, mas 

tem uma saúde mental ruim, também não adianta nada. Daí 

tem que viver bem com os dois, tem que equilibrar”. (Turma 2) 

 

• “A base para a saúde talvez seja o bem estar, tipo, o seu lado 

psíquico, você está bem físico e psicologicamente. Porque se 

você não está bem psicologicamente, você não consegue fazer 

exercícios, você não alimenta direito. Então eu acho que a 

base que sustenta a saúde é você estar bem psicologicamente. 

A saúde psíquica e a saúde física, eu acho que anda em 

conjunto. Uma coisa liga a outra, se completam”. (Turma 16) 
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• “Tem que também ter a saúde física e emocional. E a 

Educação Física beneficia esse lado, né! Descontrai a mente. 

Então a saúde física envolve o emocional da pessoa, a 

autoestima dela”. (Turma 23) 

 

Também foi percebido através de algumas respostas, que o entendimento 

sobre a saúde estaria associado a outros aspetos para além da boa 

alimentação, da prática de exercícios físicos e de bons pensamentos, ou seja, 

a saúde dependeria também de uma relação harmoniosa em circunstâncias 

diferenciadas dos aspetos culturais, morais, sociais, económicos para assim 

criar uma atmosfera equilibrada em diversos aspetos da vida de um ser 

humano que é saudável.  

 

Outra correlação que foi percebida, foi a da necessidade do auxílio da 

medicina, no sentido de verificar os níveis aceitáveis de uma boa saúde através 

de exames clínicos, tornando-se o médico uma figura importante para orientar 

e auxiliar as pessoas na saúde.  

 

• “É importante ir ao médico para ver como está a sua saúde”. 

(Turma 18) 

 

• “Sempre um acompanhamento médico”. (Turma 25) 

 

Então de um modo geral os alunos respondentes têm uma visão diversificada 

do que seja saúde, ou seja, em relação aos aspetos conceituais talvez ainda 

seja necessária uma melhor construção deste conceito, mas percebemos com 

relevância as respostas dos alunos, pois diante da realidade parecem estar 

construindo conhecimentos positivos em relação à saúde.  
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2) Você sabe o que é Obesidade? Se sim, poderia explicar com suas palavras. 

Objetivo: Diagnosticar se o aluno sabe o conceito de obesidade, tentando 

identificar o que o mesmo percebe através das próprias palavras, e se utiliza 

termos científico-técnicos ou somente termos do senso comum, procurando 

assim compreender se o entendimento teve ou não um tratamento pedagógico 

sistematizado. 

 

Podemos identificar nas respostas dos alunos que a relação mais evidente 

sobre a questão conceitual da obesidade está enfatizada no peso corporal 

elevado, com referência destacada à gordura em excesso presente no corpo 

de um indivíduo, quando esta gordura presente a mais está relacionada com os 

maus hábitos alimentares, geralmente pelo excesso de ingestão de alimentos. 

Podemos observar esta afirmação nas respostas que se seguem : 

 

• “Estar muito acima do peso, do peso recomendado. Sempre 

tem aquele peso recomendado para a pessoa está de bem 

com saúde, então obesidade é quando está acima do peso”. 

(Turma 13) 

 

• “Uma pessoa acima do peso, com muita gordura no corpo”. 

(Turma 28) 

 

• “A obesidade se refere a alimentação descontrolada de cada 

indivíduo. É o aumento de gordura no indivíduo, excesso de 

gordura no organismo, causa peso em excesso”. (Turma 17) 

 

Para os alunos a obesidade então não estaria só relacionada com o peso 

corporal em excesso, mas sim com a gordura em demasia. E para classificar a 

obesidade muitos alunos fazem a relação entre peso e altura, surgindo a 

afirmativa sobre o Índice de Massa Corporal. Ainda assim os valores do I.M.C. 

não foram citados, mas contudo os alunos já sabem da sua existência e em 

aulas passadas já fizeram o cálculo para identificar a presença ou não da 

obesidade em si próprios por este método. 
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• “É ter o I.M.C. quando diz que é Obeso, maior que um 

número que eu não lembro qual é”. (Turma 01) 

 

• “Estar acima do seu peso ideal, por que tem o IMC, que diz 

segundo sua altura, fazendo o cálculo, o quando de massa ou 

peso você deveria ter, então quando você ultrapassa pode 

estar afetando a sua saúde”. (Turma 03) 

 

• “É a pessoa acima do peso que ela deveria ter. Mais do que 

isso, existem pessoas que tem sobrepeso, e existem pessoas 

que excedem o sobrepeso, e daí é obesidade. É classificada 

em vários níveis, até a obesidade mórbida”. (Turma 27) 

 

Também ficaram evidentes algumas explicações mais organizadas nas 

respostas de alguns alunos, em que se percebe a existência de termos e 

palavras de cunho científico. Outras tentativas de definições e discursos sobre 

a obesidade tiveram uma analogia com o discurso sobre a doença, e neste 

sentido a pessoa obesa estaria acometida de algum tipo de enfermidade.  

 

• “É uma doença crônica multifatorial causada pelo aumento de 

reserva de gordura no corpo”. (Turma 12) 

 

• “É uma doença dividida em estágios, onde a pessoa se 

encontra com excesso de peso, excesso massa corpórea, no 

caso o que está acumulado na pessoa é a gordura ruim, é uma 

gordura que não faz bem”. (Turma 28) 

 

• “É como se fosse uma doença, é uma coisa sem controle, e 

tem que fazer o tratamento.” (Turma 29) 

 

• “Eu acho que a obesidade é uma doença, mas que pode ser 

tratada”. (Turma 03) 
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Então a relação da obesidade com a doença é evidente, sendo necessários os 

cuidados devidos para o seu tratamento. Além disso a obesidade por ser uma 

doença, pode estimular o desenvolvimento de outras doenças, ou seja, 

diversas doenças estão relacionadas direta ou indiretamente com a obesidade. 

Ainda na tentativa de definição da obesidade, algumas turmas entendem-na 

como um distúrbio alimentar, onde existe uma falta de controle na alimentação 

exagerada, como podemos perceber nas afirmativas abaixo: 

 

• “É o aumento de gordura no corpo, que pode causar doenças 

nas pessoas e pode levar a morte, devido ao tamanho maior de 

gordura”. (Turma 06) 

 

• “A obesidade pode ser um distúrbio alimentar, uma doença 

né! A obesidade nem sempre é opcional, você não fica gordo 

demais porque você quer, né! Há um distúrbio que eu acho 

que, você se alimenta de uma mal forma também, acarreta isso 

você pode vir a ficar obeso pelo seu modo de se alimentar”. 

(Turma 7) 

 

Percebemos, então, que sobre o conceito da obesidade na perspetiva dos 

alunos, os discursos resumem uma relação com a gordura e peso corporal em 

excesso, com a doença, com os distúrbios, etc. Ainda assim algumas 

perspetivas divergiram da maioria do entendimento dos alunos presentes nas 

turmas, como nos trechos a seguir: 

 

• “Na minha opinião existem dois tipos de obesidade, é aquela 

obesidade magra que a pessoa sente falta das proteínas que 

precisa, né! E tem outra obesidade que é a gordura a mais do 

que é necessário”. (Turma 05) 
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3) Você acha que a obesidade tem efeitos negativos na saúde? Se sim, quais? 

Objetivo: Procurar entender se o aluno percebe os efeitos nocivos que a 

Obesidade pode trazer para o indivíduo. E ainda perceber se o mesmo possui 

o conhecimento das outras doenças associadas à Obesidade. 

 

Ficou demonstrado em grande proporção nas falas dos alunos entrevistados 

que os mesmos entendem que a obesidade não traz nenhum benefício, pelo 

contrário, pode levar a muitas complicações para a saúde das pessoas, 

podendo desenvolver problemas no organismo dos indivíduos, ou seja, o 

entendimento é que a obesidade, que esse excesso de gordura no corpo pode 

gerar diversas outras doenças de ordem física. Então, a pessoa obesa pode 

aumentar a probabilidade de ter complicações cardíacas, diabetes, problemas 

ortopédicos, problemas respiratórios, pressão arterial elevada, entre outras. 

Desta maneira a obesidade é percebida pelos alunos como um agravante para 

a saúde, e a partir desta condição do corpo existem inúmeros riscos para o 

aparecimento e desenvolvimento de diferentes doenças. Como podemos 

perceber nos trechos dos discursos a seguir. 

 

• “São vários, né! Problemas cardiovasculares, problemas do 

coração, né! Má circulação também, pelo fato de ser obeso 

demais, eu acho que esses são uns dos fatores, você tem 

muito acúmulo de gordura nos órgãos, isso prejudica muito o 

coração, que pode causar parada respiratória, infarto 

fulminante, alguma coisa do tipo, são males. Acredito que não 

tenha nenhum benefício você ser obeso”. (Turma 07) 

 

• “O excesso de gordura atrai mais doenças, entendeu. Uma 

pessoa obesa não consegue correr, respirar normalmente. E 

até atrapalha o funcionamento de outros organismos”. (Turma 

16) 

 

• “Hipertensão, diabetes, ataque cardíaco, cansaço, 

hipertensão, sobrecarga articulares, nas articulações então 

tudo isso acarreta na vida da pessoa, devido a obesidade. O 
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indivíduo com muitas gorduras nas veias e artérias, poderia 

haver o entupimento, causando problemas no coração, 

chegando até a morte”. (Turma 17) 

 

Os alunos percebem que além dos fatores que prejudicam a saúde física dos 

indivíduos também entendem que a obesidade prejudica a saúde psicológica, 

pois diversos fatores contribuem para que o indivíduo não se sinta confortável 

por ser obeso, sendo um agravante inclusive para a exclusão social, pois 

perante situações constrangedoras os indivíduos escutam nomes indesejados, 

que comparam as pessoas obesas a algo engraçado, que revelam o descuido 

que têm com a sua pessoa, pelo que o indivíduo obeso tem tendência desta 

forma a desenvolver sentimentos de inferioridade. Tendo em conta estas 

situações, o denominado “bullying” estará a contribuir para a baixa autoestima 

do indivíduo, concorrendo para que a pessoa obesa possa vir a desenvolver 

algum tipo de problema psicológico.  

 

• “A pessoa se sente constrangida, muitas vezes os colegas na 

escola também ajudam muito para que a pessoa se sinta 

constrangida, com isso. E aí afeta a saúde mental”. (Turma 02) 

 

• “A pessoa também muitas vezes se exclui da própria 

sociedade, né! Pelo modo que é olhada, e daí já não se sente 

bem, e já se exclui dali”. (Turma 04) 

 

• “Não traz só problemas para o corpo não, também traz, assim 

com a sociedade, assim, por que isso causa rejeição, 

isolamento, que vem acontecendo o “bullying”, né! Porque vem 

os apelidos que você ganha, essas coisas”. (Turma 12) 

 

• “E a parte psicológica a gente também tem que pensar, a 

saúde psicológica. Então essa pessoa que vai estar obesa, ela 

vai estar com a autoestima baixa, então ela vai se achar uma 

pessoa feia, vai chorar sempre, vai ser mais sensível do que 

nós que estamos com a autoestima em cima, estamos sem 
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obesidade, entendeu. Ela vai se excluir da sociedade, 

psicologicamente, porque ela vê nela uma pessoa diferente de 

todas, mais pesada do que todas, aí ela vai se achar feia, 

excluída, mesmo sem a gente excluir, ela vai se achar uma 

pessoa excluída”. (Turma 13) 

 

Então podemos destacar que ficou visível nos discursos das turmas a 

problemática que a questão levanta, ou seja, as complicações que a obesidade 

pode trazer ao indivíduo. Então o meio social onde o obeso vive, sob o prisma 

dos respondentes, não está preparado em diversos sentidos para lidar com as 

pessoas obesas, visto que muitas vezes a própria sociedade impõe padrões de 

conduta e também de estética corporal.  

 

Ainda foi comentado sobre o meio no qual a pessoa obesa está inserida, que 

na maioria das vezes não está estruturado para lidar com situações 

quotidianas, seja na rua, por exemplo nos meios de transporte que não estão 

preparados para pessoas obesas, seja na própria escola que é o ambiente da 

educação, onde poderiam acontecer posturas diferenciadas e educar para os 

alunos saberem lidar com as diferenças. A grande parte das turmas entendem 

que as situações constrangedoras que acontecem com o obeso poderão 

agravar ainda mais a sua condição, influenciando a possibilidade de exclusão 

por sentimentos de inferioridade, com isso estimulando o isolamento deste 

indivíduo.  

 

• “Acham que ser gordinho não é normal, passa a fugir dos 

padrões de beleza, porque todo mundo é magrinho”. (Turma 

19) 

 

• “Problema social, de interagir com a sociedade, as vezes é 

muito recriminado por ser gordo. A sociedade é a pior de todas, 

por causa disso, faz com que eles fiquem mais para baixo, a 

baixa autoestima, e eles piorem e fiquem realmente doentes”. 

(Turma 10) 

 



230 
 

• “Também o acesso ao transporte coletivo, pois aquela 

borboleta ali, não oferece espaço para o obeso passar e 

passam até por constrangimento, a cadeira não cabe eles ali 

na frente”. (Turma 22) 

 

Podemos perceber nos discursos que existe um conjunto de situações 

influenciadoras que geram o desconforto para a pessoa obesa, que de certa 

maneira poderão cooperar de forma global para que este indivíduo tenha a sua 

saúde comprometida, ou seja, dependendo dos acontecimentos, de situações 

vivenciadas e do estado em que a pessoa se encontra, existirá uma 

possibilidade de ocorrer uma potencialização, um somatório de ocorrências 

cooperando para debilitar a saúde do obeso. 

 

Além disso existe um entendimento de que o indivíduo obeso pode ter 

dificuldades em se inserir no mercado de trabalho, pois determinadas 

profissões exigem certas habilidades físicas que uma pessoa obesa não 

consegue realizar, comprometendo desta maneira a produtividade. Neste 

sentido a vida deste sujeito encontra-se ainda mais dificultada, pois será mais 

um obstáculo diante de uma diversidade de outros problemas que a obesidade 

pode trazer. 

 

• “A pessoa passa a ser excluída da sociedade diversas vezes, 

até para emprego, ela se sente inadequada para aquele 

ambiente”. (Turma 04) 

 

• “Sem falar também da pessoa no mercado de trabalho, ela vai 

se cansar rápido, no momento que ela estiver trabalhando”. 

(Turma 16) 

 

• “Mal rendimento profissional”. (Turma 09) 

 

• “Sofre muita discriminação, excluído da sociedade porque é 

gordo, dificuldade de arrumar emprego porque é gordinho”. 

(Turma 05) 
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A vida do obeso na visão dos alunos das turmas participantes é muito 

complicada, até para as atividades mais simples como a própria locomoção 

entre outras, ou seja, muitas vezes o obeso vive dependente de outras pessoas 

para realizar as suas tarefas simples do dia a dia que se tornam complicadas 

diante da situação de excesso de gordura e peso no corpo, impedindo ainda 

outras atividades que poderiam ser benéficas para a saúde da pessoa, como a 

prática do desporto. 

 

• “Uma pessoa que tem obesidade tem muita dificuldade de 

locomoção e também para se abaixar e levantar”. (Turma 21) 

 

• “Então tem problema de locomoção, acredito que sim, por não 

poder se locomover muito bem, devido a estrutura, o peso 

excessivo que o corpo não consegue aguentar muito”. (Turma 

07) 

 

• “Alguns esportes que exige proeza física, força ou agilidade, 

por exemplo, a maior parte deles seria impossível, que não tem 

um físico adequado, seria muito difícil um obeso que faça 

Ginástica Rítmica ou Futebol, por exemplo”. (Turma 31) 

 

4) Você considera a Obesidade uma doença? 

Objetivo: Esta pergunta procura o confronto entre o entendimento sobre a 

saúde e a doença. Daí poderá notar-se se o aluno estabelece a relação da 

obesidade com a doença, e também da relação da obesidade com outros tipos 

de doenças. 

 

Podemos perceber algumas diferenças nas respostas das turmas, que na sua 

maioria estabelecem uma analogia da obesidade com a doença, considerando 

a própria obesidade uma doença. Já noutras turmas os alunos responderam 

estabelecendo a relação de que a obesidade em si não é uma doença, mas 

que existe influência da obesidade em diversas doenças. 
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• “Sim, porque uma doença é qualquer estado alterado que 

seja negativo. A obesidade só traz efeitos negativos. Até 

porque causa outras doenças também”. (Turma 31) 

 

• “Sim. Por conta da obesidade vai gerando várias doenças, aí 

vai complicando”. (Turma 21) 

 

• “Eu acho que a obesidade não é uma doença, é um momento 

da sua vida que pode trazer outras doenças”. (Turma 20) 

 

• “Não considero não, eu acho que ela traz doenças, mas eu 

acho que ela não é uma doença, não”. (Turma 09) 

 

Porém uma afirmação dos alunos é invariável, a de que a obesidade uma vez 

desenvolvida poderá prejudicar a saúde das pessoas. Assim, para perceber a 

obesidade como uma doença é necessário estabelecer a relação com o 

conceito de saúde pois existem inúmeros fatores para se afirmar se um 

indivíduo é saudável ou não, sendo fundamental realizar uma análise global da 

vida do indivíduo, e assim entender como a obesidade prejudica a saúde. 

Assim, quando a obesidade começa a influenciar nalgum aspeto negativo a 

saúde do indivíduo, neste momento pode ser considerada uma doença; por 

outro lado existem muitas pessoas com excesso de peso que não sentem 

nenhum problema em estar nesta condição, pelo que desta forma na visão de 

algumas turmas não é considerada uma doença, mas tão só quando existe 

alguma situação que realmente é prejudicial. 

 

• “Sim. Porque entra toda a controvérsia que eu falei do bem-

estar. Porque você está obeso não vai estar feliz, não vai estar 

nada, e a saúde é prejudicada por questões de diabetes, 

pressão alta, problemas respiratórios, psicológicos, social, é 

um círculo vicioso então, na minha opinião, é uma doença sim”. 

(Turma 10) 

 



233 
 

• “Até quando essa obesidade não chega a afetar, não é uma 

doença. Mas quando ela começa a afetar o paciente, aí passa 

a ser uma doença”. (Turma 16) 

 

Outras respostas surgiram de maneira a fazer referência à doença e à 

obesidade quando esta se estende à obesidade mórbida. Neste estado do 

indivíduo, a doença pode ser realmente considerada, uma vez que o risco de 

morte está presente. Porém uma vez declarada a doença, também pode existir 

um tratamento, pois a cura para muitas doenças existe, e a obesidade mórbida 

também pode ser tratada, existindo alguns procedimentos, inclusive a opção 

cirúrgica. 

 

• “É uma doença quando vira a obesidade mórbida, né! Que 

não consegue fazer nada, tipo, não pode andar, não pode 

respirar, não pode subir uma escada, aí já virou doença. Aí tem 

que fazer aquela operação de estômago, e muitas vezes 

muitos não podem. Morrem naquilo. Quando leva já para a 

morte, tipo, acho que aí já é doença”. (Turma 16) 

 

5) Você sabe como as pessoas podem se tornar Obesas? 

Objetivo: Averiguar se o aluno possui o conhecimento a respeito dos hábitos 

que podem influenciar uma pessoa para que venha a desenvolver a obesidade. 

Poder-se-á perceber nas respostas o nível de entendimento na relação entre 

os hábitos nocivos e a saúde e os hábitos saudáveis que uma pessoa pode 

adotar para a sua vida, no sentido de como a pessoa vive, e que poderá de 

certa maneira contribuir para o processo de desenvolvimento da obesidade. 

 

Os alunos consideram que a alimentação é um fator significativo para o 

desenvolvimento da obesidade, ou seja, a maneira como as pessoas se 

alimentam. Assim, quando as pessoas perdem o controle sobre a quantidade 

de alimento que ingerem, bem como da qualidade de uma boa alimentação, 

estarão criando condições favoráveis para se desencadear o aumento da 

gordura corporal. Esta situação, para os respondentes, pode ter uma influência 
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familiar, se o tipo de alimentação que se tem no lar não é saudável, ou seja, os 

hábitos alimentares que foram adquiridos no seio familiar são determinantes 

para a educação alimentar. Neste sentido os hábitos familiares em relação à 

alimentação são em grande parte decisivos e influentes para uma vida 

saudável ou não.  

 

• “Má alimentação, não ter uma alimentação adequada, não 

seguir as orientações de um nutricionista adequadamente”. 

(Turma 01) 

 

• “Se tornam obesas pelo fato de se tornarem pela alimentação, 

não ter corretamente, assim. Não ter uma alimentação 

balanceada pela escolha que faz, ela se torna obesa”. (Turma 

05) 

 

• “Também já é de família vir, a criança começa devagar, e se 

os pais não tiverem o controle, de criança já começa a ser 

obeso até adulto”. (Turma 13) 

 

• “Influência familiar, se a família come muito o filho vai comer”. 

(Turma 10) 

 

Outra questão comentada por algumas turmas, ainda em relação ao problema 

da alimentação, foi a de que determinadas situações de vida que envolvem o 

trabalho e os problemas sociais de ordem económica também podem 

influenciar no aparecimento da obesidade, pois de certa forma hoje no mundo 

contemporâneo as pessoas têm pouco tempo para se alimentarem, vivem o dia 

a dia apressadas para realizarem as suas tarefas e quando se alimentam 

optam por refeições mais rápidas que de certa forma nem sempre são tão 

nutritivas ou saudáveis. Já outras pelo nível socioeconómico não têm muitas 

opções de adquirir uma alimentação adequada e muitas das vezes estão 

sujeitas a alimentarem-se de um modo incorreto. 
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• “A correria do dia-a-dia que leva as pessoas a se alimentarem 

mal. Hoje em dia o mercado de trabalho exige mais dos 

trabalhadores, tirando muito tempo deles, acaba levando a 

pessoa a comer aquelas comidas bastante rápida, tipo 

hamburger, essas coisas, que não tem muita vitamina. Isso 

também é o resultante da condição social da pessoa, a pessoa 

não tem acesso a certo tipo de alimentos, por exemplo, os 

vegetais custam mais caros, produtos orgânicos”. (Turma 28)  

 

• “Assim, pela carência também de, por exemplo, nós vivemos 

também diante da pobreza, as pessoas procuram realmente, 

comprar aquele alimento que é mais barato, e os produtos 

assim gordurosos, são aqueles que são mais baratos, né! 

Então elas fazem a escolha por aquele por não ter opção”. 

(Turma 05) 

 

Além do mais, muitos alunos também entendem que existe uma relação com a 

prática de exercício físico, pois o sedentarismo juntamente com a questão de 

uma má alimentação poderá cooperar na probabilidade do aparecimento da 

obesidade. Neste ponto sobre o exercício físico, também foi evidenciado que a 

família pode exercer um papel influenciador, pois se em casa os pais dão o 

exemplo certamente os filhos poderão seguir o tipo de vida que percebem nos 

pais.  

 

• “Tem algo relacionado a falta de exercícios físicos, fica um 

acúmulo de gordura, e vai com o tempo, você vai ganhando 

uma certa gordura, com o passar do tempo. Isso pode causar, 

sim, a obesidade. Além de comer demais, a pessoa sedentária, 

preguiçosa, sem querer fazer exercício, isso ajuda muito, 

contribui com que a obesidade fique maior”. (Turma 07) 

 

• “O sedentarismo em casa, um exemplo, pelo fato de um aluno 

ou aluna, que tem o pai ou a mãe que faz exercício físico, ele 

se torna um adulto que faz exercício físico, um jovem que faz. 
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Agora se você tem um pai e uma mãe que come e deita, 

consequentemente, você vai levar uma vida mais ou menos. 

Exemplo em casa”. (Turma 14) 

 

Desta forma, percebe-se no discurso dos alunos uma forte evidência no 

entendimento que interiorizam, relacionada a falta de uma alimentação 

saudável e a carência da prática de desporto e exercício físico como preditores 

do advento da obesidade. Assim também foi explicitada a questão dos hábitos 

que se criam na vida, pois o desenvolvimento de bons ou maus hábitos pode 

de certa forma ter um efeito positivo ou negativo na saúde das pessoas. 

 

• “O hábito que ele tem na vida dele, os costumes, os maus 

hábitos, tornam a pessoa obesa”. (Turma 19) 

 

• “Por conta de uma má alimentação, por conta de não fazer 

exercícios físicos e relaxar e comer tudo que quer, e vai 

comendo, e vai comendo, e vai o hábito de comer sem 

controle”. (Turma 24) 

 

• “É um tipo um relaxamento completo, esquece de praticar 

esportes, de fazer tudo. Aí fica no computador, cama, 

computador, televisão, aí fica muito numa vida pacata, sem 

nada para fazer”. (Turma 08) 

 

Outro entendimento das turmas sobre as causas da obesidade, é que esta 

pode ser de origem genética, pelo que assim a obesidade também seria 

transmitida através dos genes dos pais para os filhos. Porém, houve uma 

discordância entre algumas turmas, porque as pessoas obesas pela influência 

genética, e mesmo alimentando-se bem e tendo hábitos saudáveis continuam a 

ser obesas. Para outras turmas, mesmo com a carga genética, o indivíduo 

pode evitar ser obeso através da prevenção, criando hábitos saudáveis.  

 

• “Pode ser genético também, de família, hereditário, na minha 

opinião pode”. (Turma 18) 
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• “Através da genética das pessoas, pois o pai ou mãe podem 

ser obesos, e nascer obesa também”. (Turma 26) 

 

• “Tem gente que já vem geneticamente, já engorda 

geneticamente, mesmo praticando aquela coisa, o exercício 

físico, tendo os cuidados que deve ter na alimentação para ter 

uma alimentação razoável, mas mesmo assim engorda”. 

(Turma 12) 

 

• “Também tem o negócio da genética, que tem muita gente 

que nasce e ao decorrer do tempo, por mais que tenha uma 

alimentação saudável, continua ficando obesa”. (Turma 09) 

 

Ainda foi abordado que algum tipo de problema que a pessoa possa estar 

enfrentando na vida, problemas familiares ou de relacionamento possam 

causar depressão, ansiedade e stress. Neste sentido os problemas de 

desequilíbrio psicológico influenciam as pessoas a alimentarem-se 

compulsivamente, gerando um desequilíbrio na ingestão alimentar, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da obesidade, pois a perda do 

controle da ingestão alimentar é um elemento significativo neste processo. 

 

• “Pode ser também por problemas que você possa estar 

passando um momento familiar. Esses tipos de problemas que 

você acaba comendo mais, não se controla, fica mais nervoso”. 

(Turma 02) 

 

• “Estresse, tem pessoas que ficam estressadas e começam a 

comer. Depressão também, as pessoas ficam depressivas, se 

trancam dentro de casa e só faz comer, comer, e pronto. Ficam 

obesas. Ansiedade, também”. (Turma 20) 

 

• “Comer compulsivamente, casos psicológicos, quando se 

entre em depressão”. (Turma 17) 
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Por fim, neste questionamento uma turma comentou a questão da alimentação 

nas escolas, pois se a escola adquirisse o costume de oferecer uma boa 

alimentação, poderia facilitar a vida futura do aluno e a prevenção da 

obesidade, uma vez que a alimentação fornecida nas cantinas das escolas é 

de baixa qualidade e com alto teor de gorduras. 

 

Então, a escola já poderia de certa maneira contribuir para a educação 

alimentar se oferecesse alimentos saudáveis, criando desta maneira no aluno 

hábitos e costumes alimentares sadios. Neste sentido a escola estaria 

fornecendo uma alimentação vantajosa desde cedo para os alunos, e assim 

quando os mesmos deixassem a vida escolar levariam estes costumes da 

escola para a vida, tomando assim os hábitos diários de uma boa alimentação 

durante a vida inteira. Como podemos perceber no trecho abaixo retirado da 

entrevista: 

 

• “Falta de incentivo mesmo, de ter uma boa alimentação, como 

por exemplo: nas escolas! Eu acho que a alimentação nas 

escolas deveria ser mais rígida. Na cantina, que vende mais 

fritura, deveria vender mais coisas naturais, já para né!! Em vez 

de refrigerante, sucos, essas coisas”. (Turma 03) 

 

6) Você sabe o que deve ser feito para não se tornar obeso? 

Objetivo: Na continuação do pensamento da questão anterior, esta pergunta 

tem uma relação direta com o tema central da entrevista e de certa maneira 

com toda a pesquisa, pois esta pergunta irá sondar diretamente se o aluno 

possui conhecimento sobre hábitos saudáveis para que uma pessoa não se 

torne obesa. Ou seja, as respostas poderão mostrar as noções primárias que 

uma pessoa deve ter para adotar medidas preventivas em relação à obesidade. 

 

• “Abdicar o sedentarismo, deixar de ser uma pessoa 

sedentária, praticar esportes, caminhada. Eu acho que é um 

dos fatores que contribuiu para evitar, alguns dos métodos 

profiláticos para evitar a obesidade”. (Turma 09) 
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Pelas respostas dos alunos percebemos que o entendimento da maioria é de 

que existe a necessidade de haver hábitos saudáveis para a prevenção da 

obesidade, sendo a boa alimentação e a prática do desporto uma combinação 

favorável. Ainda foi comentado que muitas vezes é interessante obter a 

orientação de profissionais da saúde, por exemplo um médico, um professor de 

Educação Física, entre outros.  

 

• “Praticar esportes, ter uma alimentação balanceada. Não 

comer muitas coisas gordurosas, nem frituras. Ter o tempo 

certo de tudo. Fazer academia, fazer uma corridinha, andar de 

bicicleta. Natação também”. (Turma 05) 

 

• “A primeira questão é a pessoa ir ao médico, fazer exames 

para saber como está a saúde. Através disso o médico vai 

recomendar a dieta e os exercícios adequados para fazer, 

devido a formação do corpo da pessoa. Porque tem exercícios 

que muitas pessoas não conseguem, mas o médico 

recomendando. Por exemplo um professor de Educação Física 

vai saber o exercício certo para que a pessoa faça para poder 

estimular o corpo e melhorar mais a circulação, né! Para evitar 

a obesidade”. (Turma 09) 

 

Outro ponto que destacamos é sobre a educação familiar, pois os 

respondentes referiram-se à educação que desde cedo é adquirida na família, 

ou seja, se logo desde tenra idade os hábitos saudáveis forem adquiridos, de 

certa maneira poderão facilitar a prevenção da obesidade. Então a família é 

uma referência para a educação, pois o que se aprende durante o convívio 

familiar exercerá uma grande influência na fase adulta de qualquer indivíduo, e 

assim são adquiridos hábitos de boa alimentação e da prática de atividades 

físicas desportivas, existindo uma grande probabilidade destas aprendizagens 

serem mantidas ao longo da vida, com grande proveito para a saúde. 

• “A alimentação tem que vir desde de pequeno, dentro de 

casa, a mãe, o pai, a família ao todo deve coordenar uma boa 

alimentação do filho”. (Turma 26) 
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• “Alimentação regular, praticar exercícios. Isso tem que ser 

acostumado desde novo, porque quando atingir uma idade 

mais avançada, não ser prejudicado por conta disso, porque 

pode ser prejudicial mais ainda na fase adulta, do que na fase 

infantil”. (Turma 28) 

 

• “Eu acho que tem que vir desde pequeno, os pais ensinar os 

filhos desde pequeno, a alimentação, por que muita mãe dá o 

que? Biscoito. A educação alimentar tem vir desde pequeno 

para essa pessoa chegar na fase adulta saudável”. (Turma 21) 

 

Seguindo esta perceção, ter o cuidado com as crianças desde cedo é procurar 

garantir a saúde das futuras gerações, e assim a família terá um papel 

determinante para a construção de hábitos e atitudes positivas para a 

prevenção da obesidade.  

 

Sobre o conhecimento em relação aos melhores exercícios físicos a adotar, na 

procura da prevenção da obesidade, as turmas elegem práticas desportivas 

diversas, que de certa maneira no entendimento geral são atividades que 

podem ajudar a manter a saúde. Mas o entendimento também é de que essa 

atividade desportiva deve ter uma identificação com a pessoa, pois deve ser 

algo prazeroso, sendo algo agradável de se realizar, assim podendo facilitar a 

execução, tornando desta forma o envolvimento conveniente, agradável e 

proveitoso para a saúde. 

 

• “A caminhada, não precisa correr. Mas que a pessoa tenha a 

prática de caminhar, porque além de a gente evitar obesidade, 

também evita a má circulação e problemas no coração, né! 

Porque estimula, vai estimulando e fica melhor. Para a gente 

evitar essas coisas”. (Turma 09) 

• “Fazer caminhada, correr, academia. Fazer um esporte. 

Correr e natação. Uma modalidade, uma luta. Jogar bola, 

nadar. Dançar”. (Turma 16) 
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• “Fazer qualquer esporte, sempre faz bem para a saúde, não 

importa qual. Correr, nadar, lutar, qualquer esporte faz bem 

para a saúde”. (Turma 18) 

 

• “Acho que a melhor atividade física é aquela que 

principalmente você goste e que trabalhe todo o corpo”. (Turma 

11) 

 

• “O exercício que a pessoa se sinta bem fazendo, porque aí 

vai ter mais prazer, isso já é um incentivo para que ele continue 

fazendo no dia-a-dia”. (Turma 25) 

 

Outro ponto relevante no discurso dos alunos é sobre a força de vontade de 

adotar atitudes saudáveis, seja na prevenção bem como na recuperação de 

pessoas que já se encontram obesas. É necessário mais do que querer fazer, 

requer disciplina, esforço, dedicação, como em diversas situações da vida. As 

dificuldades podem aparecer, porém o que vai sobressair é a força de vontade 

para fazer com que as coisas aconteçam. A consciência também, de saber o 

que deve ser feito e de procurar alcançar esse objetivo, muitas vezes sendo 

necessário o apoio ou auxílio de profissionais da área da saúde, e mais ainda, 

o amparo familiar, e por tudo isto o indivíduo estaria mais fortalecido na busca 

de uma vida saudável.   

 

• “Acho que é iniciativa que a pessoa deve ter, se você não 

começar por você mesmo, tomar essa iniciativa, começar a 

fazer algo que mais na frente você vai acabar desistindo. Não 

adianta você estar fazendo alguma coisa, se realmente não 

tomar iniciativa de você querer parar de comer coisas que não 

são saudáveis a sua saúde”. (Turma 13) 

 

• “Se a pessoa quer, ela pode buscar e conseguir aquele 

objetivo. Mas dificuldades virão. É questão de força de 

vontade”. (Turma 23) 



242 
 

 

• “O auxílio das pessoas mais próximas também ajuda, 

verificando se a alimentação está correta, se está fazendo 

exercício, está comendo bem ou não, nas horas certas”. 

(Turma 04) 

 

• “Procurar um profissional especializado, no caso um 

nutricionista, um endocrinologista, para saber quais 

procedimentos eles vão adotar. Porque a gente não pode, 

simplesmente eu to obeso, eu vou malhar, não é assim. A 

gente tem que procurar profissionais que entendam, que 

saibam, que conheçam, que estudou sobre o assunto. Aí sim a 

gente vai saber qual procedimento a gente vai adotar, para que 

a gente possa vir a emagrecer”. (Turma 26) 

 

Porém também foi dito que muitas vezes nem todas as pessoas têm as 

condições financeiras para procurarem auxílio profissional apesar de estar 

disponível o Sistema Único de Saúde (SUS) que oferece auxílio e atendimento 

gratuito, mas muitas das vezes é difícil e complicado usufruir de algum tipo de 

atendimento no sistema. O que seria ótimo era o indivíduo adquirir 

conhecimentos essenciais para poder prevenir a obesidade, podendo 

individualmente ter atitudes positivas, no sentido de ganhar autonomia e agir 

por si mesmo. 

 

• “Também nem todos tem dinheiro, para procurar tudo isso 

que foi falado, então depende de cada uma pessoa basear sua 

alimentação e se conter e bola para frente. Nós hoje 

usufruímos do SUS que as vezes funnciona, e que as vezes 

também deixa a desejar, mas eu acho assim que para você 

procurar meios e tratamentos alternativos para combater esse 

mal, você não precisa ter esse dinheiro todo do mundo, e sim 

procurar profissionais de saúde e até mesmo o SUS, porque o 

SUS oferece tratamento para pessoas obesas”. (Turma 26) 
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De outro modo para as pessoas que já são obesas, os alunos respondentes 

também entendem que existem diversos métodos para reduzir a obesidade, 

além do que já foi citado, e o recurso cirúrgico pode ser utilizado no caso de 

pessoas com obesidade mórbida e que dispõem de alguma condição financeira 

para realizar determinados procedimentos. 

 

• “Muita gente está fazendo redução de estômago, porque não 

consegue emagrecer aquela quantidade de peso que eles 

querem”. (Turma 11) 

 

• “A pessoa quando tem dinheiro faz redução de estômago”. 

(Turma 18) 

 

• “Fazer redução de estômago, o problema é só ter dinheiro”. 

(Turma 21) 

 

O equilíbrio é igualmente considerado um fator importante para o 

desenvolvimento ou não da obesidade, visto que se a pessoa se alimenta de 

maneira exagerada deve fazer mais exercício para poder equilibrar o que 

ingeriu com o que gastou. Então o pensamento é de que seja necessária uma 

igualdade entre a ingestão de alimentos e o gasto energético.  

 

• “Você pode comer de tudo, com equilíbrio, um pouco e depois 

ir queimar tudo que você comeu. Então fazendo exercício, 

tendo uma vida saudável”. (Turma 08) 

 

 

7) Alguém ou alguma disciplina na escola tratou sobre a obesidade? Se sim, 

quem ou quais disciplinas e como? 

Objetivo: Identificar se o assunto obesidade foi comentado no âmbito escolar. 

Procura-se extrair das respostas positivas em que espaço o tema foi abordado, 

se de modo informal ou formal, ou seja, na sala de aula ou em troca de 

palavras com as pessoas frequentadoras da escola, sejam alunos, professores, 
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diretores, entre outros. E também de que maneira surgiu o assunto sobre a 

obesidade. 

 

O tema da obesidade em linhas gerais foi evidenciado na escola, porém não 

em todas as turmas, e principalmente nas disciplinas de Educação Física e 

Biologia. Na disciplina de Sociologia em algumas turmas também foi discutido o 

tema a respeito do obeso na sociedade, abordando aspetos da convivência 

social em espaços públicos, surgindo a questão da discriminação que essas 

pessoas sofrem por não estarem dentro dos padrões corporais estabelecidos 

pela sociedade, situações constrangedoras que de certa forma originam a 

marginalização destes indivíduos. 

 

• “A Educação Física, Sociologia também e a Biologia em si... a 

Sociologia tratou de como os obesos são vistos na sociedade, 

que na maioria das vezes é com discriminação. A Biologia falou 

sobre os motivos que causam a obesidade, como  o colesterol 

alto, as consequências que leva a obesidade... Na Educação 

Física foi calcular o I.M.C. do indivíduo, se ele estiver com 

obesidade vamos tratar, e se tiver abaixo é dar uma 

comidinha... Com I.M.C. alto é necessário procurar o 

nutricionista e fazer exercício... fazer uma reeducação 

alimentar”. (Turma 1) 

 

Esta marginalização da sociedade para com os obesos, discutida nas aulas de 

Sociologia e também nas aulas de Educação Física escolar, é a discriminação 

estética, ou seja, a forma como o corpo é percecionado pelo seu excesso de 

gordura, sendo o obeso visto de maneira preconceituosa, e muitas vezes 

devido ao seu aspeto exterior é excluído e julgado de diversas maneiras. Este 

comportamento ou estas posturas contribuem para discriminar. O obeso é 

reputado e caracterizado aparentemente como um indivíduo que não tem 

ânimo ou vontade própria para mudar o seu aspeto, e desta forma é julgado 

como preguiçoso e sem força de vontade para realizar algo. 
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Na disciplina de Educação Física escolar como podemos perceber na fala dos 

alunos, alguns assuntos como o cálculo do índice de massa corporal, e as 

consequências negativas de estar acima ou abaixo do nível normal do índice 

previsto foram abordados. Ainda foi discutida a relação do exercício físico e dos 

seus benefícios para a saúde, bem como o gasto calórico das atividades, 

sendo associados também aos hábitos alimentares como um dos principais 

influenciadores no desenvolvimento da obesidade. 

 

• “O Professor de Educação Física comenta muito com a gente 

sobre obesidade, dá aula sobre obesidade. Exercício físico, os 

problemas que causa a obesidade, discute muito esse assunto 

em sala de aula, ele está sempre orientando a gente, as 

comidas, as coisas, sempre está falando”. (Turma 17)  

 

• “A Educação Física, falando das causas, de prevenir, com 

alguns textos mostrando o padrão de beleza que a sociedade 

impõe nas pessoas, e que é aceito mais as pessoas, o que, 

altas, magras, essas coisas, e as pessoas deixam as pessoas 

obesas um pouco de lado”. (Turma 3) 

 

• “Passou o assunto e explicou os tipos de obesidade, o que é 

obesidade mórbida. Os exercícios que pode fazer. As doenças 

que a obesidade acarreta, como o coração, parada cardíaca, 

diabetes. Como evitar também”. (Turma 21) 

 

• “Na Educação Física ele deu exemplos, trouxe apostilas 

falando sobre o assunto, mas também não se aprofundou. 

Falou, deu a matéria dele, a base e só. Não foi uma coisa 

aprofundada, uma coisa que foi feita, juntando a escola para se 

falar, para se debater”. (Turma 28) 

 

• “Em Educação Física quase todos anos eu via quando a 

gente ia fazer o IMC, né! Vai o Índice de Massa Corporal. A 

maioria das vezes foi em Educação Física e Biologia”. (Turma 

13) 
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Já na disciplina de Biologia a temática foi trabalhada também no sentido de 

entender os motivos que causam a obesidade e as consequências no aspeto 

biológico, enfatizando as doenças relacionadas como a hipertensão arterial, 

doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, entre outras.  

 

•“Biologia, né! Toda vez que fala sobre o corpo, na parte de 

carboidratos, gorduras, eles falam sempre em obesidade, né!”. 

(Turma 13) 

 

• “A professora de Biologia, ela estava falando sobre as 

gorduras boas e más, HDL e assim vai. Aí ela pegou e ficou 

falando sobre exercícios, alimentação, ir ao médico 

regularmente, caminhada”. (Turma 09) 

 

Algumas turmas ainda revelaram que o assunto foi trabalhado na escola de 

maneira diferente, sendo discutido mais amplamente com toda a escola em 

projetos que envolviam mais de uma disciplina. Desta maneira em determinado 

momento a discussão tornou-se mais ampla, com toda a comunidade escolar 

levando informações sobre a temática a partir de pesquisas realizadas pelos 

alunos e orientadas pelos professores. Outros projetos não tinham a temática 

específica da obesidade mas possuíam uma temática mais ampla, como o 

tema sobre hábitos saudáveis, e que de alguma forma estava relacionado com 

o assunto. Outras turmas produziram somente trabalhos de pesquisa, mas em 

nenhum momento o tema foi discutido na sala de aula ou em qualquer outra 

situação, sendo o tema desenvolvido unicamente para efeito de avaliação. 

 

• “Aqui na escola teve até um projeto falando sobre obesidade. 

Ciências e depois na Biologia sempre tocavam no mesmo 

assunto, obesidade, anorexia também. E ocupavam todos 

alunos e professores, faziam um projeto só, uniam os dois 

professores, era para educar os alunos”. (Turma 13) 
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• “No 1º ano a gente teve um projeto que falou sobre estética e 

educação alimentar, e agora no 2º ano a gente teve um projeto 

“Vale a pena se mexer” de Educação Física e agora no 3º ano 

a gente vai ter ainda, daqui para o final do ano. Na verdade 

esses projetos mexem com todas as matérias, ela pega a 

matéria de Biologia e tudo”. (Turma 30) 

 

• “Teve um projeto mas não foi sobre obesidade, foi sobre 

atividade física. Obesidade não tinha especificamente, agora 

tinha várias outras coisas sobre vida saudável. Tinha falando 

sobre a bulimia, anorexia, distúrbios alimentares”. (Turma 16) 

 

• “Para fechar as notas do segundo semestre, foi feito um 

trabalho de obesidade, mas ninguém apresentou para gente o 

que era obesidade, nós pesquisamos, só isso”. (Turma 27) 

 

Outro ponto questionado dentro desta pergunta aos alunos, foi sobre como eles 

adquiriram o conhecimento sobre a obesidade, se unicamente nos momentos 

discutidos na sala de aula e em projetos ou se eles atribuíam o nível de 

compreensão do tema a outras formas de aquisição. Outras turmas revelaram 

que na escola este tema não foi debatido, porém demonstraram algum 

entendimento.  

 

Noutra turma distinta foi revelado que os conhecimentos que possuem foram 

em grande parte adquiridos fora da escola através dos meios de comunicação, 

como os jornais, a internet e os programas de televisão quando abordam o 

tema da obesidade, e que ao ser discutido na escola entendem que a 

abordagem foi de forma superficial, necessitando de melhor entendimento. Os 

alunos chamaram a atenção e fizeram uma relação que podemos considerar 

significativa a respeito dos obesos que sofrem discriminações, tendo sido 

citada a questão do “bullying” que tem sido muito comum hoje em dia nas 

escolas. 
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• “Fora da escola, através de reportagens, internet, casos que 

acontecem que passam nos jornais. O vídeo do menino que 

sofreu “bullying” por ser gordinho, talvez aí abriu mais espaço 

para a obesidade. Através do “bullying” tá uma polêmica, é 

muito comum você vê pessoas gordinhas discriminadas e 

começam as brigas, essas coisas por causa de que, ela é um 

pouco acima do peso. Então a gente já vê daí, de entrevistas e 

reportagens que a gente já vêm conhecendo esse assunto, que 

não vêm de hoje” (Turma 3) 

 

8) Nas aulas de Educação Física este tema foi discutido? 

Objetivo: Saber se o assunto da obesidade está sendo tratado nas aulas de 

Educação Física na escola.  

 

O esclarecimento a esta pergunta de alguma forma foi abordado e mostrado 

parcialmente através das respostas das turmas na pergunta anterior, uma vez 

que o questionamento anterior a este procurava sondar se alguma disciplina ou 

alguém na escola já tinha de alguma maneira trabalhado o tema. Na maioria 

das turmas respondentes, ou seja, em vinte e três das trinta e uma que 

participaram da pesquisa, o assunto sobre obesidade foi de alguma forma 

abordado nas aulas de Educação Física e também noutras disciplinas, bem 

como em projetos integrando duas ou mais disciplinas, produzindo um conjunto 

de conhecimentos relativos à obesidade, embora cada disciplina tentando 

expor a temática dentro das suas características.  

 

De outra maneira também percebemos que esta abordagem específica nas 

aulas de Educação Física escolar foi realizada de diversas formas, cada 

professor diante da sua disposição e condições133 trabalha ou não o tema da 

obesidade, e ainda tenta dar ênfase a aspetos que lhe sejam convenientes. 

Assim diante das respostas dos alunos foi percebido que o assunto já foi 

levantado em algumas aulas, seja em forma de pesquisa por parte dos alunos, 

                                                             
133 Uma das maiores dificuldades na realidade das escolas no município de Maceió tem a ver com  a estrutura física 
e com os  materiais específicos adequados para as aulas de Educação Física. 
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de debate em sala, por exposição por parte do professor e em aulas práticas 

de desporto.  

 

• “Foi feito um trabalho sobre obesidade. A gente tinha que 

pesquisar a quantidade de obesos no país, no mundo. Se 

estava aumentando ou diminuindo o número de obesos. Foi um 

trabalho escrito que era para entregar ao professor”. (Turma 

13) 

 

• “O professor traz para a sala, de uma forma diferenciada. Ele 

poderia levar a gente para o pátio para fazer exercício, mas 

não, ele está mexendo com o nosso psicológico, ele está 

orientando, ele está ensinando a melhoria de vida. Então, na 

hora que ele traz esse assunto e aborda com todo mundo, ele 

está tentando conscientizar as pessoas e não é só a prática, é 

o querer, é o poder. Eu quero eu posso”. (Turma 17) 

 

• “De uma forma geral, do mesmo jeito que a gente está 

falando aqui foi abordado em classe, a gente poder discutir em 

classe, em pesquisa a gente poder discutir esse assunto. 

Mesmo que a gente não tivesse no assunto obesidade, mas se 

tivesse dúvida a gente podia perguntar e se tornaria o assunto 

até porque é um assunto muito grande. Então não tinha como 

dar em uma ou duas aulas esse assunto só. Então vem vindo, 

é um assunto que já vem e sempre abordado por ser o mal do 

século”. (Turma 14) 

 

Enfatizamos que diante da diversidade de abordagens ao assunto da 

obesidade, os alunos mostram já ter adquirido algum conhecimento. A 

inquietação maior foi a partir das respostas negativas, ou seja, que nas aulas 

de Educação Física a temática sobre a obesidade nunca teria sido abordada, e 

ainda mais acerca da forma como a disciplina está sendo trabalhada no meio 

escolar, como podemos perceber através dos relatos de algumas turmas :  
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• “Só é jogar bola. Quer que eu conte como é a Educação 

Física. O professor vai brigar comigo. Das vezes que eu fui 

para a Educação Física, exercício físico não foi praticado. Não 

vou mentir. Só os meninos que pegam a bola e vão jogar, 

passa um tempinho. As meninas a gente até deu uma idéia de 

fazer alongamento, essas coisas. Teve uma vez ou outra. Acho 

que deveria ter incentivo, justamente para isso, porque se 

houvesse incentivo. Porque todos aqui vão para responder a 

chamada, ninguém aqui vai para a Educação Física para fazer 

Educação Física, responde a chamada e vai embora ou pega 

uma bola e vai jogar, é mais isso”. (Turma 04) 

 

• “Mandou brincar de volei, e se a gente quisesse jogar futebol 

e depois a gente ficou eu e as meninas, jogando bola, 

brincando, normal. Não falou nada ele, só chegou pediu, 

mandou eu assinar lá e só, por isso que eu não fui mais”. 

(Turma 05) 

 

• “Bota a bola na quadra e vamos jogar e acabou, não tem 

outra. Não tem nem exercício de alongamento, a gente quebra 

o osso e não está nem aí”. (Turma 10) 

 

Nos depoimentos acima podemos identificar como as aulas de Educação 

Física escolar se desenvolvem numa parte da realidade pesquisada, ou seja, o 

que existe de facto nestas escolas é um momento de lazer, sem muito 

direcionamento para determinados temas de aula. O que são desenvolvidas 

são atividades de livre escolha dos alunos, na maioria das vezes o professor 

entrega uma bola aos alunos e faz a chamada para verificar a presença ou 

ausência na aula de Educação Física escolar. 
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9) Qual disciplina escolar você acha que deveria discutir o assunto da 

obesidade? Porque? 

Objetivo: Entender a visão do aluno a respeito dos conteúdos que cada 

disciplina deve ministrar e a possibilidade de em conjunto se discutir o tema em 

diversos aspetos. 

 

Num primeiro momento podemos destacar em termos gerais que algumas 

turmas percebem uma relação da temática da obesidade com as diversas 

disciplinas escolares, mas a Educação Física, a Biologia e a Sociologia foram 

mais recorrentes. Uma vez que a Educação Física tem ligação com exercícios 

físicos, a Biologia com o estudo do corpo humano e a Sociologia com os 

problemas presentes na sociedade, dentro deste contexto as três disciplinas 

teriam conexões, porém cada uma tratando de aspetos específicos que se 

relacionam entre si pelo tema da obesidade. 

 

• “Educação Física, pois envolve essa questão de exercícios 

físicos, boa alimentação que é a questão para manter a nossa 

saúde bem. No caso acho que seria mais essa. Biologia porque 

fala sobre o corpo humano. Sociologia porque a obesidade faz 

parte do cotidiano, é um assunto da sociedade também”. 

(Turma 24) 

 

• “Biologia por conta do corpo humano. Educação Física por 

causa dos exercícios. Sociologia por conta da sociedade”. 

(Turma 23) 

 

• “As principais são a Biologia e Educação Física. Pois a 

Biologia entra na área da saúde, além das vitaminas e essas 

coisas, e a outra a prática de exercícios físicos que são bons 

para a saúde”. (Turma 10) 

 

Porém os mesmos alunos percebem que existe a possibilidade de se discutir o 

assunto de forma mais ampla e noutras disciplinas, visto que na atualidade a 

obesidade é um tema emergente nas sociedades industrializadas. Ainda 
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comentaram sobre a possibilidade de se realizarem projetos mais amplos, onde 

num único momento todas as disciplinas podem colaborar com os 

conhecimentos específicos de cada uma, tratando da temática única da 

obesidade num só momento.  

 

• “Português poderia dar também, fazer uma redação sobre o 

assunto. Acho que Geografia poderia mostrar os índices da 

população sobre a Obesidade. Poderia ter um projeto da 

escola”. (Turma 02) 

 

• “Matemática, pelo cálculo do IMC. O peso dividido pela altura 

corpórea. Geografia que pode ver a população de pessoas que 

estão obesas… Português, se a professora quisesse poderia 

relacionar a obesidade ao tema de uma redação ou um texto… 

Química por causa dos componentes químicos, que está em 

todo canto, está nos alimentos e tudo, eu acho que importante 

saber como é a manutenção do corpo. A História, a gente 

poderia comparar os tempos antigos”. (Turma 13) 

 

• “É um assunto que é global, todo mundo tem que se 

conscientizar e ter uma opinião formada sobre esse assunto, 

principalmente com a chegada do ENEM134, que temos que 

explorar nossas idéias. Então vai que cai na redação sobre a 

Obesidade, então se a gente só aprende isso em Biologia e 

Educação Física, e se a gente vê isso em outras matérias, com 

certeza isso fica mais gravado, uma opinião bem mais 

formada”. (Turma 08) 

 

Então podemos ter a impressão de que os alunos dão importância e estão bem 

recetivos em discutir este assunto mais amplamente, favorecendo assim a 

transdisciplinaridade, pois se as disciplinas estiverem mais interligadas no seu 

planeamento, o tema ou qualquer outro pode de certa forma ser bem 

                                                             
134 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que avalia o nível de conhecimento dos alunos do último nível da 
educação básica, o ensino médio, sendo que a nota deste exame é uma das formas para se ter acesso ao ensino 
universitário.  
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compreendido pelos alunos, desta maneira potencializando o seu ensino e 

aprendizagem. Neste sentido o conhecimento estaria sendo bem organizado e 

estruturado, podendo haver uma melhor condição por parte do aluno de agir 

com autonomia em relação à problemática que a obesidade coloca hoje à 

sociedade. 

 

Ainda destacamos as respostas de outras turmas sobre a Educação Física 

como uma disciplina e o desporto que são o reverso do sedentarismo, uma vez 

que tratam da cultura do movimento humano é importante que as pessoas 

saibam como e porque se envolvem nas práticas corporais. Outro fator ainda 

muito importante é o de buscarem o prazer nas atividades, construindo a 

melhoria da saúde de forma ampla e duradoura para as suas vidas. 

 

• “Educação Física seria uma delas, porque é ela que trabalha 

mais com o corpo humano, alimentação, essas coisas. 

Educação Física já tá falando tudo, é do corpo. Devia orientar 

mais os jovens, alimentação. Seria ela a principal”. (Turma 25) 

 

• “Educação Física, acho que tem que também o professor tem 

estar ciente de dar aula a respeito das coisas, mesmo. Para o 

aluno saber sobre as doenças que envolve se você não 

praticar a alimentação certa e nenhum esporte”. (Turma 05) 

 

Também a Sociologia ocupou um  lugar de destaque nas respostas, pois na 

atualidade a obesidade é um facto na nossa sociedade e muitas vezes as 

pessoas não sabem lidar com as diferenças nos diversos aspetos. Neste 

sentido ocorrem as discriminações pelo excesso de peso, ou seja, pelas 

diferenças corporais entre as pessoas. É nas escolas muitas atitudes deste tipo 

acontecem, pois os jovens estudantes algumas vezes não têm a noção das 

brincadeiras maldosas que fazem, protagonizando o “bullying”, que é uma 

agressão física ou verbal que se repete nos encontros durante o convívio nas 

escolas. 
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• “Acho que a Sociologia, porque a Sociologia não debate 

sobre os seres humanos na sociedade, e um ser humano 

obeso na sociedade, como ele seria tratado”. (Turma 03) 

 

• “Porque está relacionado com a sociedade, isso é um 

problema que acontece muito no nosso dia-a-dia, então a 

sociologia deveria tratar desse assunto”. (Turma 05) 

 

• “A Obesidade é uma questão social, até porque a gente tem 

que saber respeitar, deixar de lado o preconceito, por raça, até 

por obesidade mesmo”. (Turma 12) 

 

• “Sociologia deveria comentar também, já que a Obesidade 

também tem a questão do preconceito. Puxar mais para o lado 

social, no caso preconceito social dentro da sociedade, como 

as pessoas agem com a pessoa obesa, entendeu. Porque não 

é o mesmo tratamento com uma pessoa normal, e uma pessoa 

obesa. A sociologia ia falar do preconceito com as pessoas 

obesas”. (Turma 20) 

 

Então pelas respostas a esta pergunta entendemos que os alunos percebem 

as diversas disciplinas escolares como aliadas à questão da obesidade, uma 

vez que todas têm a contribuir para que este conhecimento seja disseminado 

no ambiente escolar, visto que é um problema evidente para a sociedade no 

contexto atual. A escola deve discutir os assuntos do tempo presente, das 

questões sociais, pois desta maneira os alunos podem ser mais autónomos 

nas suas vidas.  

 

10) Você acha importante adquirir os conhecimentos sobre a Obesidade. Por 

quê? 

Objetivo: Saber se os respondentes percebem se o assunto da obesidade é 

relevante e útil para a vida nos dias atuais. Também compreender na visão do 

aluno se o tema é importante para ser desenvolvido na escola, e 

consequentemente estimulante para as aulas de Educação Física. 
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Ficou evidente nas respostas de muitos alunos que é importante adquirir 

conhecimentos sobre a obesidade principalmente pela questão da prevenção, 

pois sabendo previamente dos males que a obesidade possivelmente pode 

acarretar para uma pessoa, os mesmos poderão ter a possibilidade de saber 

agir adotando atitudes positivas para si próprios, e assim ter uma vida 

saudável. Ainda foi comentado que prevenindo a obesidade também se podem 

evitar diversas doenças que podem surgir como consequência do excesso de 

gordura no corpo.  

 

• “O tema sendo mais discutido, a gente vai ter como se 

prevenir mais, porque a gente vai saber, vai adquirir mais 

conhecimento. Por que a gente sabendo disso pode se 

prevenir contra essa doença, ter mais consciência, vai adquirir 

mais conhecimento e vai saber mais como se prevenir”. (Turma 

12) 

 

• “Para preveni-la ou evitá-la. Para evitar certas doenças que 

podem surgir em consequência da obesidade”. (Turma 01) 

 

• “É um meio de prevenção, se a gente souber o que é, a gente 

não vai correr tanto risco no futuro”. (Turma 20) 

 

• “Acho que sim, porque aprendemos mais sobre esse tipo de 

doença e com isso poderemos até criar uma maneira de não 

ficar doentes com obesidade”. (Turma 26) 

 

Além da prevenção também foi explicitada nas falas dos alunos a questão do 

tratamento da obesidade, pois quando alguém já a desenvolveu é necessário 

tratar o problema e possuindo conhecimento o indivíduo pode intentar meios 

para se distanciar da situação em que se encontra. Sendo assim a 

compreensão do assunto irá de alguma maneira ajudar o indivíduo a 

desenvolver e construir melhores hábitos, procurando um modo de viver mais 

saudável.  
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Ainda foi comentado pelos alunos, que se as pessoas desde cedo adquirirem o 

conhecimento e a consciência sobre a questão da obesidade, poderão de certa 

forma ter atitudes positivas em relação a si e aos outros, pois sabendo dos 

problemas causados pela obesidade poderão contar com a colaboração das 

pessoas mais próximas, como a família e amigos, assim desenvolvendo 

atitudes positivas, além de não discriminar ou julgar as pessoas por estarem 

nesta condição.  

 

• “Sim, porque isso iria ajudar a gente ter a consciência que 

não devemos falar mal das pessoas que são obesas. Por que 

ele se sente isolado, se sente inferior, se sente atingido, passa 

a ser uma pessoa anormal no meio da gente”. (Turma 18) 

 

• “Porque se a gente tem conhecimento a gente não vai julgar 

alguém obeso, porque a gente fica julgando, preconceito é 

isso, porque a pessoa não sabe, e fica julgando porque é 

gorda, discriminando. Se a gente tem assunto, se a gente 

sabe, não vai discriminar, vai tentar entender. E para ajudar a 

tratar, também”. (Turma 01) 

 

• “Sim, porque já uma forma da gente se prevenir contra a 

Obesidade e também os descendentes, a gente já vai 

passando de um para o outro. Também conhecimento para 

ajudar essas pessoas que passam por essa dificuldade aí, 

dessa doença. Porque tem pessoas que acham que a pessoa 

só gorda se quiser, e não é verdade. Já é bom ter 

conhecimento por causa disso”. (Turma 05) 

 

Em linhas gerais os alunos acham importante adquirir conhecimentos diversos 

para a vida, concretamente o tema da obesidade é relevante pois as ações 

preventivas podem ser feitas desde cedo, uma vez que o número de pessoas 

obesas está crescendo no mundo, e com este conhecimento podem atuar para 

diminuir os indicadores. 
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• “Porque a obesidade está aumentando, cada vez mais ela 

está progredindo mais. Então acho que deveria abordar mais 

esse assunto, esse tema. Porque adquirindo conhecimento as 

pessoas podem ter mais proveitos. A gente tem formas mais de 

saber como evitar”. (Turma 06) 

 

• “Eu acho que ficando consciente dos problemas que a 

sociedade está enfrentando, com índices elevados desses 

problemas, e poder conscientizar as outras pessoas e cuidar 

de si mesmo e das pessoas que estão mais próximas de você. 

São vários fatores”. (Turma 08) 

 

11) Vocês acham que a escola é um bom lugar para se tratar desse assunto 

sobre a Obesidade? 

Objetivo: Perceber a opinião dos alunos sobre o tratamento do conhecimento 

da Obesidade no meio escolar. 

 

As turmas respondentes na sua grande maioria consideram a escola um lugar 

de formação para a vida. Entendem que o futuro da sociedade está no espaço 

escolar, de modo que os conhecimentos devem ser tratados desde cedo, ou 

seja, os alunos que estão na escola a receber as informações importantes e 

com o devido acompanhamento pedagógico, poderão agregar o quanto antes 

as melhores atitudes e os hábitos desejáveis para uma vida saudável. Assim se 

entende que desta forma a obesidade estará sendo prevenida, e neste sentido 

o número de pessoas obesas poderia diminuir ao longo do tempo, com as 

novas gerações adquirindo mais consciência e autonomia para lidar com os 

problemas da sociedade atual, exercendo a escola um papel preponderante na 

formação do indivíduo. 

 

• “Sim, porque é aonde possui mais gente, é aonde poderia 

atingir os alunos. Isso aí. Na escola é partir de onde a pessoa 

está se formando, começando a ter conhecimento das coisas, 

aí na escola é melhor, né! Que as crianças, jovens e 

adolescentes vão se informando sobre esse tema”. (Turma 05) 
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• “É aonde se adquire conhecimentos e serve para a vida toda”. 

(Turma 20) 

 

• “É importante e imprescindível, porque é um momento de 

formação, na escola está se formando. Então nada mais lógico 

que ter uma visão sobre a Obesidade, saúde e boa 

alimentação. É uma fase que estamos crescendo e se 

desenvolvendo, nos preparando para a vida social, é 

importante que trate disso na escola. Não só falando como 

praticando”. (Turma 25) 

 

• “Esse é o lugar principal, porque é formação do ser humano. 

Então se é formação do ser humano, nós temos que deter 

conhecimento a cerca da natureza na nossa própria saúde. 

Então isso é necessário para a nossa vida profissional e 

pessoal”. (Turma 31) 

 

Os alunos percebem a escola como um ambiente onde a educação está 

presente, sendo um espaço ideal para se discutirem diversos assuntos 

relacionados com o meio social, inclusive a respeito da saúde e da obesidade. 

Quando o aluno entra na escola pela primeira vez só tem a família como 

referência quanto ao seu modo de viver, e na escola começa uma nova fase da 

sua existência, formando novos grupos sociais, adquirindo novos 

conhecimentos, percebendo ainda que a escola prepara para a vida, e no final 

do período escolar os conhecimentos adquiridos durante este tempo irão servir 

para o decorrer da vida, independente do lugar onde o aluno esteja. 

 

• “Porque é na escola que a gente adquire conhecimentos para 

a vida toda, primeiro lugar vem a família, em segundo a escola. 

Por isso é o local mais indicado para se adquirir conhecimentos 

sobre saúde, já que estamos em uma sociedade que é pouco 

comentado e muitas vezes esquecidos pelos nossos 

governantes, assim um bom local para se aprender sobre esse 

assunto da obesidade.” (Turma 19) 
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• “Eu acho que a escola é uma preparação para a vida, né! 

Primeiro quando você entra, você só tem a família como grupo. 

Aí você aprende a fazer o seu grupo social”. (Turma 03) 

 

Também podemos mencionar que para os alunos a escola é o lugar ideal para 

se adquirir conhecimentos diversificados, onde se tem a possibilidade de 

aumentar o saber, pois será através do conhecimento adquirido que poderão 

discutir diversos temas, independente de onde estejam, senso esta uma forma 

de estarem envolvidos em diversos ambientes sociais que tratam de assuntos 

distintos. Nesta ótica poderão ampliar a relação com pessoas de outros grupos 

sociais, ou seja, quanto mais informação adquirirem, mais possibilidades 

poderão ter em diversas realidades, adquirindo novos conhecimentos. 

  

Além disso os alunos percebem e confiam na escola como um lugar onde 

passam grande parte da vida, e é na escola que os bons hábitos devem ser 

estimulados desde cedo. A escola é o local onde existem pessoas qualificadas 

para transmitir o que há de melhor para se viver bem; então muitos alunos 

acreditam na escola como uma segunda família, inclusive levando para os seus 

lares estes ensinamentos que podem ser adquiridos no ambiente escolar, pois 

muitos familiares não tiveram o acesso aos saberes que a escola transmite.  

 

• “Sim, porque na nossa vida a maior parte dela a gente vive na 

escola. Então a escola é um lugar muito importante para a 

gente aprender sobre a obesidade e vários outros assuntos 

relacionados a nossa vida”. (Turma 01) 

 

• “Acho que a escola é o principal lugar, porque tem 

professores que estudaram sobre isso para poder passar para 

a gente. É o lugar aonde a gente aprende sobre tudo, e é um 

assunto seguro. Porque qualquer pessoa pode escrever um 

texto com informações falsas sobre Obesidade e colocar na 
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internet, já aqui a gente vai saber que o professor vai trazer a 

informação certa”. (Turma 08) 

 

• “Porque é um meio social onde a gente está em contato com 

as pessoas, e os professores estão capacitados para ensinar o 

que devemos fazer”. (Turma 14) 

 

• “É o local mais apropriado para este tema. Os professores 

estudaram este tipo de assunto para passar para a gente. É na 

escola que você aprende o que você vai desenvolver, aprender 

as coisas que vai acontecer no caminhar de sua vida. É na 

escola que você começa, aonde você vai ter informações para 

a sua vida. Aprende na escola e desenvolve no meio em que 

você vive”. (Turma 16) 

 

• “É o melhor lugar, pois com essa discussão na escola você 

pode passar para a família”. (Turma 23) 

 

Podemos identificar nas “falas” das turmas a segurança depositada na escola, 

onde as expetativas que são apresentadas para a vida se expressam da 

melhor maneira, ou seja, os conhecimentos apreendidos durante a vida escolar 

vão de alguma forma servir para a vida decorrer melhor fora da escola. 

 

Ainda em relação ao assunto do tratamento da obesidade no ambiente escolar, 

os alunos perante o conhecimento que possuem já se apercebem de 

mudanças que já deveriam ter sido adotadas na escola, por exemplo, a 

alimentação fornecida nas cantinas das escolas que muitas vezes não possui a 

melhor qualidade, oferecendo alimentos excessivamente calóricos e pouco 

nutritivos. Então se este tipo de alimentação fosse oferecida de uma melhor 

forma, os alunos desde logo estariam-se habituando a alimentos mais 

saudáveis, e com isso iriam agregando estes conhecimentos aos hábitos do 

quotidiano, como podemos perceber no trecho abaixo: 
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• “A escola eu acho que deveria, mas eu não vejo muito não 

isso. Se na cantina da escola tivesse alimentos saudáveis, 

como muitas escolas tem, seria uma boa melhora também”. 

(Turma 01) 

 

As turmas enfatizaram ainda que hoje em dia perante a grande problemática da 

obesidade, as informações estão disponíveis em diversos canais de 

comunicação, como os jornais, revistas, telejornais, internet, entre outros; 

porém a escola seria a fonte mais confiável para se adquirir estes 

conhecimentos, visto que os professores estudam e pesquisam em fontes 

seguras para tornar disponíveis para os alunos as melhores informações. O 

que se percebe é que o assunto da obesidade apesar de ser um tema 

recorrente na atualidade, ainda não foi levado à discussão envolvendo a 

comunidade escolar por parte de algumas escolas, apesar dos alunos estarem 

dispostos a compreender mais sobre o tema. 

 

• “É o local mais apropriado para este tema. Os professores 

estudaram este tipo de assunto para passar para a gente. É na 

escola que você aprende o que você vai desenvolver, aprender 

as coisas que vai acontecer no caminhar de sua vida. É na 

escola que você começa, aonde você vai tem informações para 

a sua vida. Aprende na escola e desenvolve no meio em que 

você vive”. (Turma 16) 

 

• “A escola é o lugar de conhecimento, então se a gente tem 

que aprender sobre obesidade, pode ser em qualquer lugar, 

mas o principal é na escola”. (Turma 21) 

 

• “Sobre obesidade? Saúde até pode ser adquirido na escola. 

Mas obesidade não, passam vários comerciais na televisão 

falando sobre isso, e o pouco que eu sei, é o que eu aprendi 

fora da escola, não dentro. Porque em si a escola não debate 

esse assunto, obesidade, como deveria debater, para a gente 

adquirir esse conhecimento”. (Turma 20) 
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Por fim nesta questão as turmas entendem que a temática da obesidade é 

importante sob diferentes aspetos e que contribui para que a vida se desenrole 

melhor, uma vez que é positivo adquirir este conhecimento durante a vida 

escolar, pois os assuntos relacionados com a saúde são sempre bem vindos e 

devem merecer toda a atenção, pois assim a vida pode ser prazerosa e bem 

vivida. 

 

 

3.2.2. Tarefa Interpretativa 

 

 

3.2.2.1. Categoria: Conhecimentos sobre a Saúde e Obesidade 

 

Com as entrevistas realizadas percebemos que os alunos possuem algum 

conhecimento acerca das questões da saúde, bem como da obesidade, 

contudo a impressão que permanece, apesar das discussões terem sido 

interessantes, é a de que os assuntos necessitam de ajustes nas suas 

abordagens, ou seja, é imprescindível ordenar melhor determinados 

posicionamentos, visto que as respostas se apresentaram muitas vezes 

superficiais. Porém é reconhecida, por parte dos alunos, a devida importância 

dos temas, facto que se sublima num aspeto positivo, e ainda consideram que 

os assuntos são valiosos para serem conquistados para a vida, pois irão 

influenciá-los na qualidade do modo de viver e também num âmbito maior da 

sociedade em que estão inseridos. 

 

O tema da saúde nas aulas de Educação Física escolar leva-nos a crer que 

ainda não é usualmente discutido, bem como o da obesidade, isto talvez por 

falta de uma sistematização dos conteúdos relacionados com a temática. 

Zabalza (1994) comenta que a seleção de conteúdos não pode ser estática, e 

nem apenas baseada no programa escolar ou em um livro didático, como um 

conjunto de assuntos a serem adquiridos pelos alunos. Inversamente, o ideal 
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seria um currículo dinâmico proporcionando uma formação alicerçada em 

objetivos transparentes e necessários a cada realidade. 

 

Corroborando, Libâneo (1995) faz a relação da escola com o mundo da cultura, 

onde os conteúdos devem ser ensinados, discutidos e transmitidos. O aluno 

deve ser introduzido na prática social e histórica, e sendo assim o sujeito 

aprendiz teria melhores condições de compreender os assuntos pois estaria 

dentro de um contexto podendo fazer relações com a sua vida. 

 

Ainda Freire (1999) diz que os conteúdos não podem ser escolhidos 

aleatoriamente, e sim devem ser vistos como um conjunto de conceitos e 

formas culturais da sociedade cuja assimilação e apropriação por parte dos 

alunos são consideradas reais para o seu progresso e socialização. 

 

Neste sentido é necessária uma organização das temáticas a serem discutidas 

na escola, pois os conteúdos também irão constituir-se com as problemáticas 

emergentes do meio social e das necessidades e expetativas dos alunos. O 

cuidado é para não tornar os assuntos a serem discutidos em sala de aula 

inflexíveis, ao ponto de nada mais poder ser incluído para se trabalhar com os 

alunos. Porém quando determinado tema é escolhido para ser inserido no 

conteúdo programático da disciplina, diante da sua relevância é importante 

uma sistematização para facilitar a aprendizagem, estando organizado para 

que o entendimento seja possível, e torná-lo significativo para a aprendizagem, 

bem como possuir um sentido para que o aluno tenha a oportunidade de 

usufruir deste conhecimento para a sua vida.  

 

Kawashima et al. (2009) comentam que a sistematização de conteúdos na 

Educação Física escolar por ora não expõe critérios bem determinados para 

uma estrutura curricular bem definida. E que para uma organização curricular 

seria necessário uma sistematização dos conteúdos, ou seja, organizá-los de 

forma coerente nos diferentes níveis de ensino.  
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Os alunos do ensino médio, finalistas da educação básica participantes deste 

estudo, apresentaram entendimentos diversificados sobre a saúde, desde a 

ausência de doenças, à vida em equilíbrio, como viver bem, prática de 

desportos, ter uma alimentação saudável, até uma perceção mais ampla de 

saúde em que esta teria relação com outros aspetos da vida como a cultura, a 

moral, o nível económico e social. Ainda a saúde estaria ligada aos cuidados e 

auxílio da medicina, pois são necessários determinados procedimentos para 

verificar os níveis de saúde, nomeadamente através de exames laboratoriais. O 

que se percebe nas respostas, apesar de diversificadas, é determinada 

superficialidade, talvez necessitando um aprofundamento maior para que o 

entendimento se torne significativo e com algum nível de complexidade. Assim 

foi dado a entender que os alunos chegaram ao final da educação básica com 

um nível de conhecimento razoável, porém com défice no que diz respeito à 

complexidade de entendimento e compreensão da temática. 

 

Resende & Soares (1997) sobre a questão da sistematização dos conteúdos 

nas aulas de Educação Física escolar, enfatizam que se deve avançar 

lentamente em relação à complexidade dos mesmos, pelo que os conteúdos 

devem ser discutidos em todos os níveis de ensino, sendo necessário ajustar o 

grau de profundidade dos mesmos em cada ano escolar, sendo este o princípio 

da espiralidade. Neste sentido, a organização curricular não teria o conceito de 

pré-requisitos em relação aos outros conteúdos. 

 

No tema específico deste estudo, a obesidade, na tentativa de conceituação, 

as respostas de um modo geral relacionaram-se com o peso corporal elevado; 

todavia outros alunos enfatizaram a questão da gordura em excesso no corpo. 

Num primeiro momento, os motivos pelos quais a obesidade é desenvolvida, as 

respostas mostraram-se associadas aos maus hábitos alimentares, ou seja, 

pela quantidade de ingestão de alimentos em excesso, bem como pela 

qualidade da alimentação. Assim, outros fatores foram correlacionados ao 

desenvolvimento da obesidade, como o sedentarismo, a influência familiar nos 
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costumes alimentares e de prática desportiva, bem como a influência da 

herança genética.  

 

Os respondentes comentaram acerca do modo de vida que hoje a sociedade 

possui, visto que as pessoas nas suas rotinas diárias não têm muito tempo 

para se alimentarem com qualidade, e ainda pela falta de tempo não se 

envolverem em atividades desportivas voltadas para a saúde, desta maneira 

criando condições para o desenvolvimento da obesidade. Constantino (2011) 

expõe que o ser humano alimenta-se por necessidade, e outras vezes, por 

puro prazer. Na necessidade, ou seja, sempre que a fome dá sinal ou a rotina 

recomenda, a refeição é feita muitas vezes de pé e de forma ligeira, para 

muitas pessoas é o que a vida possibilita. A escolha é eventual e pode ir de 

sanduíches a uma das diferentes formas de comidas rápidas, sempre na 

maioria das vezes em pouco tempo, sendo o tempo o inimigo do prazer. 

 

O mesmo autor ainda analisa que com as mudanças do mundo moderno, com 

a globalização, as refeições tradicionais foram sendo substituídas por refeições 

mais práticas e mais rápidas. Com isso, foram sendo introduzidos no mercado 

alimentos que reduzem o tempo de preparação e o respetivo consumo, e que 

parecem em parte contribuir para o problema da obesidade.  

 

Ainda que o fator da alimentação inadequada em excesso seja um consenso 

no desenvolvimento do sobrepeso e obesidade, esse elemento por si só não é 

suficiente para esclarecer o aumento em grandes proporções da obesidade nos 

últimos anos. Associados aos maus hábitos alimentares, algumas pesquisas e 

estudos já realizados, entre outros os de Flynn et al. (2006), Figueiredo et al. 

(2011), Giugliano e Carneiro (2004) explicam que a diminuição nos níveis de 

atividade física é também considerável para tentar esclarecer este fenómeno. 

Já Garcia (aceite para publicação) percebe que a explicação para a obesidade 

talvez não se resuma unicamente à alimentação excessiva e à falta ou 

diminuição do esforço físico, contudo não se pode negar essa perigosa 

associação.  
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Halpern (1999) na tentativa de um entendimento mais profundo das razões do 

crescimento da prevalência da obesidade na atualidade, estabelece uma 

relação com a época da pré-história, onde o homem necessitava de muitos 

esforços físicos para conseguir alimento, além da maior exposição às 

temperaturas muito baixas e ainda da necessidade de se movimentar 

constantemente para encontrar condições ambientais para a sua 

sobrevivência. Este panorama fez com que os seres humanos daquela época 

desenvolvessem uma grande capacidade para armazenar energia e para a 

obtenção de proteção térmica, sendo natural que o seu organismo 

desenvolvesse mecanismos que facilitassem a obtenção de gorduras diante 

das necessidades. Assim, pelos padrões de vida na atualidade, onde a oferta 

de alimentos é grande e as comodidades não estimulam o esforço físico, a 

obesidade tem crescido, espelhando um conflito entre os genes antigos e a 

vida constituída na modernidade.  

 

A condição de obeso, nas respostas dos alunos, pode trazer inúmeras 

complicações para a saúde, podendo ser responsável por causar diversas 

doenças135, prejudicando também a saúde psicológica, uma vez que pelos 

padrões de estética corporal impostos na sociedade, o indivíduo ao perceber a 

sua condição pode desenvolver sentimentos de inferioridade e impotência, que 

resultam em distúrbios psicológicos. Cataneo et al. (2005) sobre esta questão 

explicam que há indicadores que apontam que as crianças obesas apresentam 

mais propensão a desenvolverem problemas emocionais, porém é preciso 

cautela, pois essa não é uma situação generalizada. E que para lidar com a 

obesidade é preciso entender que nem todas as pessoas obesas têm 

problemas psicológicos, pelo que é necessário desmistificar essa crença. No 

aspeto psicológico a necessidade é a de promover mudanças nos hábitos de 

vida, do indivíduo e da família, assim procurando entender os fatores 

individuais, além dos ambientais, para promover essas mudanças.  

 

                                                             
135 Como citado pelos alunos, as principais doenças nas palavras dos mesmos, são: doenças do coração, diabetes, 
colesterol elevado, câncer, problemas circulatórios, problemas respiratórios, problemas nas articulações, problemas 
sociais e psicológicos, entre outras. 
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Neste aspeto, no entendimento dos alunos, os obesos na sociedade sofrem 

com os problemas de convívio, pois diante dos padrões sociais quem se 

encontra fora deles muitas vezes é alvo de brincadeiras indesejadas e 

ofensivas, o atualmente chamado “bullying”, sendo intimidados, rotulados e 

ameaçados, e na maioria das vezes isolados do grupo social. Os PCNs tratam 

desta questão e enfatizam que é importante os alunos terem a possibilidade de 

construirem conhecimentos para analisarem os valores sociais relativos aos 

padrões de beleza, de estética e de saúde que se tornaram dominantes na 

sociedade, percebendo os seus papéis de exclusão e de discriminação, e ainda 

perceber a influência dos meios de comunicação neste contexto (Brasil, 1997).  

 

Ainda foi comentado que muitas vezes pela imposição que a sociedade exerce 

sobre os valores estéticos corporais criam-se determinados padrões de beleza, 

e quem se encontra fora destes muitas vezes é discriminado, sofrendo os 

obesos e também as pessoas muito magras com esta situação. Podemos 

perceber que os alunos, de certa forma, compreendem e têm uma opinião 

coerente sobre o assunto, enfatizando que possuem determinado 

conhecimento e perceção neste aspeto, e que por isso acham importante 

obterem informações necessárias para que não se cometam injustiças ou atos 

que sejam indesejados, ou seja, querem ser esclarecidos para saberem lidar 

com as diferenças.  

 

Garcia e Lemos (2003) sobre o belo, a beleza e a estética entendem que 

quando são valores reconhecidos por uma visão humanista não mais poderão 

ser analisados como elementos simbólicos de pouco valor dos novos tempos. 

Devem ser vistos como valores da existência, pelo que deverão ter o seu 

espaço no processo educativo, não podendo a escola alhear-se destes valores 

em nenhum dos seus ciclos ou níveis de ensino.  

 

Nesta situação a Educação Física escolar deve desenvolver uma visão ampla, 

onde novos assuntos fazem parte do ensino, valorizando as atividades 

desportivas que enfatizam a dimensão estética do ser humano. Pois é 
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necessário trabalhar e discutir com os alunos sobre as questões do corpo na 

sociedade, como sendo um elemento hoje em dia considerado inestimável, e 

tendo um valor significativo para o ser humano da atualidade.  Então é 

necessário construir uma imagem esteticamente agradável e também saber 

lidar com a diversidade das imagens corporais. 

 

Silva et al. (2006) sustentam que as pessoas próximas e importantes na vida 

dos jovens, sejam familiares, colegas e professores, ao transmitirem 

aprovação, afeto e respeito estão a contribuir para a construção e para o 

desenvolvimento de sentimentos de confiança e de valorização pessoal. Pelo 

contrário, se essas pessoas o depreciarem e lhe atribuírem pouco valor, do 

mesmo modo o obeso irá considerar-se como tal. Os adolescentes que 

desenvolvem uma baixa autoestima podem estar sujeitos a problemas 

psicológicos como depressão, distúrbios ou desordens alimentares, 

comportamentos de risco, problemas na escola ou nas suas relações sociais. 

Esta interiorização de uma imagem negativa de si próprio e do seu corpo tende 

a desenvolver um distanciamento da prática desportiva, sendo assim 

contribuindo mais ainda para o sedentarismo.  

 

Neste entendimento, a obesidade é considerada pelos próprios jovens um 

problema na sociedade de hoje, e os conhecimentos que podem ser adquiridos 

na escola sobre este tema são valiosos, tanto no aspeto individual como em 

relação às outras pessoas do seu convívio, como a família e os amigos. A 

prevenção da obesidade é um trabalho positivo e deve ser estimulado, pois 

com a aquisição das noções básicas das ações a serem tomadas, de um modo 

geral no futuro, não só para eles próprios, mas para a sociedade como um 

todo, podendo diminuir os problemas com as consequências desta situação 

sob diversos prismas, sejam estes sociais ou individuais.  

 

De acordo com Monteiro et al. (1995) ao estudarem a obesidade e a sua 

transformação gradual e progressiva no mundo, foi reconhecido que o 

crescimento envolve definição de preferências e estratégias em ações de 
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Saúde Pública, especialmente quanto à questão da prevenção e ao controle de 

doenças crónicas, conservando um lugar de destaque para as ações da 

educação nas questões alimentares e nutritivas, bem como ainda sobre as 

práticas desportivas e de atividade física que atinjam, de forma a surtir efeito, 

todas as camadas sociais da população. 

 

 Ainda Monteiro et al. (2003) enfatizam que quanto maior o nível de 

escolaridade em adultos, menor têm sido os índices de aumento da obesidade. 

Então é extremamente positivo que sejam desenvolvidas ações educativas, 

visto que o conhecimento é um fator primordial para ações preventivas, ou 

seja, a partir da aquisição das noções básicas sobre saúde e também na 

prevenção da obesidade, logo se torna mais provável a consciencialização do 

assunto, e neste entendimento facilitando as atitudes e hábitos saudáveis. 

 

A educação torna-se importante, necessária e pertinente, pois intervir na 

prevenção da obesidade é relativamente mais fácil, menos caro e 

potencialmente mais efetivo, sendo o conhecimento sobre o assunto 

necessário para a efetivação desta finalidade (Francischi et al., 2000).  

 

Felippe e Santos (2004, p.63) dizem que: 

 

“O fenômeno contemporâneo, a obesidade, cresce em 

proporções epidêmicas, paradoxalmente em um País com 

níveis de intensa miséria e fome, exibe um crescimento da 

obesidade implicando ônus econômico ao País e adoecimento 

por parte da população. O levantamento da Força Tarefa 

Latino-Americana de Obesidade traz as cifras que o Governo 

brasileiro gasta para enfrentar o problema. No Brasil o custo 

anual da obesidade é de quase 1 bilhão de reais. Esse valor é 

usado para pagar internações, consultas e remédios para tratar 

o excesso de peso e doenças ligadas a ele”. 
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Esta problemática também foi colocada pelos alunos, e entendemos que em 

parte é adequado este raciocínio, percebendo que a aquisição de 

conhecimentos é importante para a prevenção, pelo que neste sentido é 

percebido o valor da educação na perspetiva de redução de gastos 

momentaneos para o Governo. Por outro lado a valorização da educação 

estaria interligada com a questão financeira, e só seria enfatizada pela 

economia financeira, o que também esta lógica não condiz, pois as pessoas 

iriam viver mais e o Governo iria gastar mais no futuro com a aposentadoria 

destas pessoas. Entendemos que a educação deve ser vista pelo progresso do 

aluno em primeiro plano, ou seja, a educação deve procurar ter como principal 

foco ensinar aos alunos determinados assuntos para que a sua vida seja de 

prazer e decorra com boas condições. As ações devem direcionar-se para o 

melhor desenvolvimento dos alunos, e como consequência destas ações o 

governo poderia beneficiar também. Assim, os investimentos na educação 

devem ter como objetivo prioritário o crescimento do educando, pois desta 

forma a sociedade como um todo poderá beneficiar. 

 

Nesta perspetiva, Bento (1991) afirma que por razões económicas e financeiras 

a promoção desportiva e de saúde na prevenção de doenças vem sendo objeto 

nos últimos anos de um grande incentivo por parte dos Governos de muitos 

países. O motivo deste interesse governamental consiste no facto de os gastos 

relacionados com a recuperação da saúde das populações haverem registado 

um aumento em espiral, ao que parece sem controle. Porém devemos 

reconhecer com cautela que o desporto como meio de educação e proteção da 

saúde deve ser visto com clareza, e não que toda e qualquer prática desportiva 

serve para toda e qualquer circunstância. Por isso no processo educativo 

escolar são necessárias discussões em torno dos valores do desporto para a 

saúde, visto que não se pode consentir que qualquer atividade desportiva 

possa eliminar as consequências da doença. 

 

Igualmente foi valorizada pelos entrevistados a força de vontade que qualquer 

pessoa deve ter para escolher os melhores hábitos para a saúde, visto que as 
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tentações para o comodismo no mundo contemporâneo são enormes. Então é 

inútil possuir o conhecimento e a consciência, se não se possui a força de 

vontade para agir da melhor maneira na prevenção da doença, em particular na 

obesidade. É importante ressaltar que não existe somente um único controle da 

vida em geral, mas que existe um contexto em que a vida se desenvolve, 

sendo o indivíduo produzido dentro de um processo social. Assim, a sociedade 

é disposta em classes, e para as pessoas das classes menos privilegiadas 

economicamente e em exclusão social, geralmente não há possibilidade de 

escolhas. E para estas não faz qualquer sentido responsabilizá-las pelos estilos 

de vida ou hábitos adquiridos, pois são limitadas nas suas possibilidades de 

escolha (Constantino, 2011). 

 

Outro ponto em relação às respostas dos alunos, é que os mesmos se 

mostraram dispostos a adquirir mais conhecimentos sobre a temática da 

saúde, principalmente sobre a obesidade, faltando talvez uma melhor 

organização entre os setores governamentais, seja através dos setores 

administrativos, executivos, e a própria escola, bem como entre os professores 

para implementarem ações educativas neste contexto e criarem em conjunto 

as condições necessárias para o desenvolvimento de atividades com este 

propósito. No entanto, enfatizamos que neste processo, o professor é o 

principal elemento no meio escolar, visto que irá estar diretamente em contacto 

com o aluno, e neste sentido não pode ficar à espera que as ações do Governo 

cheguem à escola, ou a ele próprio, pois os alunos estão na escola por tempo 

determinado, cabendo ao professor interiorizar a sua função, pois as ações 

governamentais podem ser implementadas em tempo não útil e entretanto os 

alunos já terem terminado o ano escolar ou o seu ciclo de estudos.  

 

Por outro lado, também entendemos que os professores devem procurar 

juntamente com a escola melhores condições de trabalho diante das 

realidades, pelo que neste sentido a educação será proveitosa para o aluno, 

sendo este um trabalho contínuo e progressivo com o objetivo de contribuir 
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para o desenvolvimento dos alunos, procurando sempre melhoramentos para a 

realidade em que se movem, tentando perceber as necessidades do aluno.  

 

 

3.2.2.2. Categoria: Escola 

 

Sobre a instituição escola, a maioria dos alunos percebem-na como um 

ambiente destinado à aquisição de conhecimentos para a vida, e ainda, é o 

local onde se obtêm noções básicas dos modos de viver em sociedade. O 

entendimento dos alunos tem em parte alguma concordância com os PCNs, 

que concebem a escola como o estabelecimento destinado a possibilitar o 

cultivo dos bens culturais e sociais, considerando a realidade dos alunos, da 

família, da comunidade, dos professores, ou seja, dos envolvidos diretamente 

na educação. Sendo o local onde o aluno irá ter experiências de situações 

diversificadas para a sua aprendizagem, onde poderá interagir com a 

sociedade de forma participativa, e poder assim criar bases para a vida 

científica, cultural, social e política do país e do mundo onde vive (Brasil, 1997).  

 

Os PCNs enfatizam também que se a escola tem a intenção de estar em 

concordância com as demandas sociais da atualidade, é importante que se 

abordem questões que interfiram positivamente na vida dos alunos. As 

diretrizes sobre a sociedade devem estar na proposta curricular, não como 

novas áreas de ensino, mas num conjunto de temas que são dispostos 

transversalmente nas já definidas áreas de ensino. Desta forma, a 

compreensão é que por frequentar a escola, os alunos poderão solucionar da 

melhor forma os diversos e possíveis problemas que a vida em comum poderá  

reservar-lhes, despertando-lhes os valores em relação à vida. 

 

A escola lida com a educação. Pinto (2002) quando conceitua o que seja 

educar, diz que existe um valor polissémico considerável, pois uns, fazem 

repousar a origem no termo do latim “educere”, entendem o educando como 

um ser portador de determinadas potencialidades, devendo a educação 
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favorecer, em cada um, o desenvolvimento destas aptidões. Outros, remetendo 

para o termo “educare”, supõem a criança como um ser a moldar, a formar, a 

quem se incute e transmite uma cultura, pelo que educar será socializar, 

integrar na sociedade dentro de determinado contexto. 

 

Foi ainda revelado pelos alunos a confiança na escola, pois além de elegerem 

a escola como uma segunda família, também é o local onde se estudam e se 

aprendem assuntos relacionados com o dia-a-dia. Ao adquirirem os 

conhecimentos, os alunos poderão agir melhor na vida, reduzindo alguma 

dificuldade que possam vir a ter, estando mais preparados poderão 

desenvolver e conhecer as possíveis formas e meios na solução de problemas 

advindos da vida social, concebendo desta maneira a escola como a entidade 

que ensina e habilita as pessoas, uma vez que está desenvolvendo a formação 

dos indivíduos. Assim, a ideia construída pelos respondentes é a de que as 

futuras gerações crescem no meio escolar.  

 

A LDBEN 9.394/96 quando se refere à educação entende que é dever da 

família e do Estado, o educar, sendo a escola, em especial a escola pública, 

parte do sistema governamental responsável primário pela educação escolar. 

Ainda entende que a educação escolar tem objetivos gerais na educação 

básica e em cada nível de ensino, estando alguns deles em conformidade com 

algumas perceções dos alunos. Além de outros, por exemplo podemos 

destacar o artigo 32, que no seu inciso IV dispõe que a educação na escola 

terá como objetivos a formação básica do cidadão, mediante: “o fortalecimento 

dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social”. Enfatizamos neste trecho o que foi 

dito pelo alunos sobre a escola, como sendo o espaço de formação para a vida 

em sociedade e ainda uma segunda família. 

 

A Educação no seu sentido lato está presente e acontece em diversos 

ambientes sociais, como na família, na escola, na rua, no clube, etc. Então, é 

acreditada por toda a sociedade. Porém o que se percebe, é que grande parte 
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da sociedade transfere toda a responsabilidade da educação para a escola. 

Evidentemente a escola não pode carregar toda essa obrigação e nem foi 

criada com esta finalidade (Tani, 2007).  

 

Para Patrício (2002) a escola é a casa onde se exerce o ofício de tornar 

humano. Sendo a escola oficina de humanidade136, na escola e pela escola 

tem de se realizar esse trabalho de humanização, de humanização pessoal, de 

integral personalização que dá pelo nome de educação. E como cada pessoa é 

o verdadeiro sujeito da educação, o verdadeiro educando, a escola é oficina de 

personalização. Essa é a sua finalidade, a de promover, organizar e efetuar a 

educação dos educandos. 

 

O princípio da educação na escola, notória pela sociedade, é mais do que 

transmissão e construção de conhecimentos e habilidades. É o que Freire 

(2005) comenta sobre a libertação autêntica, que é a humanização em 

processo, não é uma coisa que se deposita nos homens, não é uma palavra a 

mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão moral dos 

homens sobre o mundo. 

 

Neste sentido a escola para atingir aos seus propósitos tem elencado um grupo 

de disciplinas, ou seja, possui um currículo onde estão dispostas as temáticas 

específicas de cada disciplina a serem abordadas nas aulas, pois através do 

desenvolvimento destes assuntos procura-se melhorar o conhecimento dos 

alunos, aumentando os níveis de entendimento dos fenómenos sociais. Ainda 

destacamos os temas transversais da educação, que orientados pelos PCNs, 

estes tópicos de ensino podem sofrer uma confluência de todas as disciplinas, 

onde grandes temáticas são trabalhadas em conjunto, ou seja, cada uma deve 

focalizar o mesmo tema nos aspetos específicos a que se propõe, tornando o 

ensino em determinado ponto mais eficaz. Sobre este aspeto da 

transversalidade os PCNs explicam que: 

 
                                                             
136 A escola, escreveu Coménio na Didáctica Magna, é a oficina de humanidade. Trecho extraído da fala de Manuel 
Patrício Ferreira no Livro Globalização e Diversidade: A Escola cultural, uma resposta, de 2002. 
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“ Por serem questões sociais, os Temas Transversais têm 

natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de 

processos que estão sendo intensamente vividos pela 

sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 

educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes 

espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à 

intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação 

pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida 

humana, sobre a realidade que está sendo construída e que 

demandam transformações macrossociais e também de 

atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem 

de conteúdos relativos a essas duas dimensões (Brasil, 1998c, 

p.26)”.  

 

Uma das temáticas transversais que direcionam este estudo, é a da saúde, 

uma vez que procuramos investigar a questão da obesidade137 como tema de 

ensino na escola. A saúde como tema transversal destacado nos PCNs não 

deve ficar restrita a uma única área, pois desta forma a temática não será 

suficientemente contemplada. Nesta proposta de transversalidade é necessário 

que seja construída uma visão amplificada de saúde e então os diversos 

campos do conhecimento presentes na escola podem disponibilizar as 

informações, por exemplo, as alterações da saúde ao longo da história, as 

diferenças geográficas e socioculturais que podem interferir sobre a saúde, etc. 

A Educação Física escolar por tratar das atividades desportivas determinadas 

culturalmente em particular, tem uma abordagem especial e diferenciada na 

educação para a saúde (Brasil, 1998c).  

 

A LDBEN 9.394/96 em concordância com as orientações dos PCNs assegura e 

reforça a presença das disciplinas na escola, em especial no artigo 26, no 

parágrafo 1º, quando pronuncia a diversidade de conhecimentos a serem 

tratados no meio escolar e no parágrafo 3º, quando reconhece a Educação 

                                                             
137 A obesidade é considerada uma doença de epidemia mundial, e um problema de saúde pública (OMS, 1998). 



276 
 

Física como componente curricular obrigatória, como podemos perceber nos 

trechos abaixo: 

 

“§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, […] o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do 

Brasil”. 

 

“§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, […]”. 

 

Nas escolas visitadas, as disciplinas do currículo escolar tratam em parte e de 

alguma forma a temática da obesidade, segundo o que foi percebido nas 

respostas dos alunos, sendo as disciplinas de Educação Física, Biologia e 

Sociologia as responsáveis por esta afirmativa. Porém essa não foi uma 

realidade encontrada com muita frequência, e o que foi percebido é que os 

conteúdos têm relação com as orientações dos PCNs, visto que são 

encaminhados a desenvolver a temática saúde, e que todas as disciplinas a 

podem incluir como um tema transversal; porém em algumas escolas 

pesquisadas, somente as três disciplinas supracitadas abordaram 

isoladamente o conteúdo. 

 

Relativamente ao ensino da Sociologia a LDBEN 9.394/96 também assegura e 

confirma a sua incorporação no currículo da escola, que deve ser 

exclusivamente no ensino médio, pelo que podemos perceber no artigo 36138: 

 

“O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 

deste Capítulo e as seguintes diretrizes”. 

 

                                                             
138 A Sociologia como disciplina no currículo escolar passou a ser obrigatória a partir da Lei 11.684 de 02 de Junho 
de 2008, que foi criada para fazer a alteração do artigo 36, a qual  está disposta e diz: “Altera o art. 36 da Lei 
no 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a 
Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio”. 
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Sendo no inciso IV, disposto que: 

 

“Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas 

obrigatórias em todas as séries do ensino médio”. 

 

A Sociologia, incluída obrigatoriamente no currículo escolar do ensino médio há 

pouco tempo traz um campo interessante para discussões sobre o mundo 

social. De acordo com os PCNs do Ensino Médio, os alunos poderão através 

do conhecimento sociológico sistematizado, desenvolver uma visão mais 

reflexiva diante da complexidade do mundo moderno, compreendendo melhor 

a dinâmica da sociedade em que vivem. Ainda neste processo os alunos 

poderão entender que são elementos ativos, com força política e com 

capacidades, podendo exercer a cidadania, buscando construir uma sociedade 

mais justa e solidária (Brasil, 2000).  

 

Silva (2007a) alerta que pensar no ensino da sociologia na escola, em especial 

no Ensino Médio, requer uma compreensão sobre a educação e sobre o tipo de 

educação que se almeja. Sendo que não é uma tarefa fácil, pois depende do 

conflito entre os interesses nos projetos de sociedade, envolvendo grupos de 

ordem política, professores de redes estaduais e privadas de ensino, entre 

outras classes da sociedade. Então o papel da sociologia neste contexto 

escolar, dependerá de um currículo que deve definir-se a partir de critérios 

acordados, que orientem na seleção dos conteúdos a serem ensinados, dos 

recursos e das técnicas a serem desenvolvidas nas escolas.  

 

À vista das respostas dos alunos e em concordância com a LDBEN 9.394/96, 

podemos perceber que as disciplinas devem abordar e discutir a temática 

dentro das suas especificidades. Assim a Educação Física escolar torna-se 

responsável pela contribuição no ensino e na vivência dos conhecimentos 

relativos às práticas desportivas, de maneira a construir atitudes saudáveis 

através do desporto. Porém, convém recordar que segundo Bento (2006) é 

preciso conceber o desporto pela sua condição cultural e moral, e perceber que 
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o desporto não tem a missão de curar, como se fosse um remédio para todos 

os males, nem de uma religião de todos os milagres. A Educação Física 

escolar deve desenvolver no aluno um entendimento amplo da temática saúde, 

percebendo o desporto como um património cultural, e que a ele também irão 

estar ligados diversos aspetos, inclusive para a saúde. Assim são necessários 

outros elementos associados como a alimentação, o meio ambiente, a 

educação, entre outros, e não só o desporto para uma condição de saúde, mas 

sim estes elementos que em convergência originam uma vida saudável. 

Contudo, o desporto tem os seus valores e a sua importância neste processo 

educativo e não pode ser omitido. 

 

Neste sentido Bento (2012, p.70) ao se reportar ao desporto e seus atributos, 

expõe que: 

 

“Sim, falemos de saúde e atividade, de obesidade e 

inatividade; porém falemos, sobretudo, de educação e 

formação, de ensino e aprendizagem, de treino e performance, 

de excelência, excelsitude e virtude, de cultura e humanização! 

O desporto veio com esse fim. O ativismo físico cuida do 

organismo. O deporto não se contenta com isso; quer ir muito 

mais além. Também cuida do orgânico, mas intenta implantar 

neste o “super-orgânico”: o espiritual, o ético, o estético, o belo, 

o cultural, o ‘artístico’, o excelente, o virtuoso, o magnífico”. 

 

Percebemos que o desporto, a Educação Física estão associados à saúde, 

porém não somente por um único olhar, por uma única interpretação, ou seja, 

exclusivamente pelo movimento corporal, mas sim num entendimento de saúde 

mais abrangente. Assim, Garcia (2007) entende que o desporto, e bem como a 

sua versão pedagógica, a Educação Física, deve preocupar-se e enfatizar o 

ensino e domínio das técnicas, dos valores práticos ou de utilidade. Desta 

maneira o desporto pode estar associado a inúmeras interpretações, a 

depender do sentido e significado de quem o pratica.  
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O desporto está associado à cultura da civilização, e não somente para nos 

movimentarmos para não ficarmos doentes. Desta forma o professor de 

Educação Física escolar poderá despertar as interpretações relativas aos 

valores que cada aluno poderá atribuir ao desporto, ou seja, com as atividades 

desportivas os alunos poderão desenvolver valores para a vida, pelo deporto.  

 

Por fim, a escola é valorizada pelos alunos, o que evidentemente foi percebido 

nas respostas das turmas, sendo primordial para o ser humano em formação 

frequentar o âmbito escolar. Pois desta forma poderá adquirir conhecimentos 

que são de confiança, visto que os professores são pessoas que pesquisam e 

estudam para ensinar os assuntos. Com estes conhecimentos adquiridos na 

escola, os alunos poderão ter posturas e atitudes favoráveis para uma vida 

melhor. A saúde e a obesidade, da mesma forma são valorizadas pelos alunos, 

e ainda as informações sobre estas temáticas, sendo a prevenção importante 

para a vida das pessoas. A disciplina Educação Física escolar, em conjunto 

com as outras disciplinas podem e devem contribuir para o melhor 

desenvolvimento sociedade. 

 

 

3.3. Professores e alunos: Um cruzamento de olhares 

 

Após a descrição e interpretação dos assuntos abordados nas entrevistas tanto 

dos professores como dos alunos, isoladamente, sobre o tratamento da 

temática da obesidade no meio escolar, entendemos que seja necessária uma 

compreensão relacionada com o cruzamento das ideias, pensamentos e 

sentidos das informações recolhidas nos dois grupos. Desta forma, neste ponto 

do estudo iremos fazer uma análise entre as respostas dos professores e dos 

alunos, procurando identificar as possíveis convergências e divergências sobre 

as principais questões, bem como relacioná-las com os pontos que seguimos 

sobre a legislação, os documentos de elaboração do poder executivo a nível 

nacional e também regional, mais especificamente o de Alagoas. 
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Sobre a temática da “saúde” grande parte dos professores entendem que é 

importante desenvolver este tema da educação na escola e fazem a relação 

diretamente com a disciplina da Educação Física escolar, pois consideram que 

a disciplina tem um papel significativo no que diz respeito à saúde humana. Os 

alunos possuem entendimentos variados, porém significativos, sendo a 

resposta mais comum que não estar doente é ser saudável, e tendo saúde 

pode-se viver bem. Ainda para se ter saúde é importante estar em equilíbrio no 

ambiente em que se vive, e que para isso é necessário adotar determinados 

cuidados e atitudes, sendo que a saúde de uma maneira geral tem uma 

influência cultural, social, económica e moral. Prista (2006) entende que de 

facto a saúde, seja no contexto científico como na comunicação social, sempre 

esteve associada à ausência de doenças, porém com a ampliação do conceito 

outras dimensões foram observadas e vão além da patologia meramente 

fisiológica. 

 

A escola para os professores e para os alunos é concebida como um ambiente 

de educação e de formação para a vida, sendo de extrema confiança e 

valorizada por parte dos educandos. É o local ideal para a aquisição de 

conhecimentos que fazem sentido para a realidade social do aluno, onde os 

professores de Educação Física escolar enfatizam diversos assuntos 

relacionados com a saúde, desde a alimentação, conhecimentos sobre o corpo, 

atividades desportivas relacionadas com a saúde, e ainda sobre as doenças 

que têm no sedentarismo uma das influências. Neste sentido, o entendimento é 

de que a disciplina de Educação Física escolar deve estimular o movimento 

corporal através das atividades físicas desportivas para contribuir na prevenção 

de doenças. Desta maneira a temática da saúde tem relevância nas aulas de 

Educação Física escolar, e deve fazer entender que o ser humano é 

multidimensional, e que a saúde também deve ser perspetivada sob diversos 

aspetos, e não somente por uma única via. 
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Assim, Garcia (aceite para publicação, p. 110) destaca que:  

 

“ O desporto, com toda a sua justificação axiológica, ultrapassa 

em muito aquilo que dele seria expectável, abrangendo uma 

infinidade de campos humanos de onde destacamos, também, 

este de tentar deter os efeitos nefastos que o sedentarismo 

provoca ao homem”.  

 

Na Constituição Federal de 1988 a cultura é tida como um direito, como um 

bem material ou imaterial. Percebemos aqui o desporto, quanto um bem 

imaterial, e um direito do cidadão ao acesso a esta cultura. Então, as aulas de 

Educação Física escolar são de extrema importância na garantia de 

proporcionar o conhecimento, vivência e valorização do desporto como bem 

cultural da humanidade. Sendo um dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não formais, entendendo que o desporto é o elemento 

primordial nas aulas de Educação Física escolar, e importante em diversos 

aspetos, seja na questão cultural, social, moral, humana, axiológica e também 

na promoção da saúde, entre outras.  

 

O desporto possui determinados valores que civilizacionalmente o moldaram e 

que se apresentam como uma expressão de cultura, com valor formativo. Os 

valores de respeito pelos outros, o de exercício de liberdades, o de tolerância 

nas relações humanas, o de acatamento de regras, a afirmação do primado do 

direito sobre o arbítrio. É em torno destes valores que é construído o que 

geralmente se apelida de “espírito desportivo”. Porém deve ser entendido não 

como um catecismo a ser seguido cegamente, mas como um meio de 

aperfeiçoamento humano (Constantino, 2005). 

 

Outro ponto que julgamos importante é em relação à LDBEN 9394/96 que 

também está em concordância com a Constituição Federal de 1988 na questão 

da aprendizagem da cultura, acentuando o desporto do meio escolar propício 

neste aspeto, sendo esta aprendizagem um processo legítimo do e para o ser 

humano. As aulas de Educação Física escolar são importantes, pois se 
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configuram um espaço primordial para a difusão dos conhecimentos e 

vivências relativas ao desporto como elemento cultural. Podem ainda contribuir 

na construção de valores para a vida, que os alunos podem desenvolver pela 

prática desportiva. Neste sentido, possivelmente acrescentar um entendimento 

do desporto associado ao sedentarismo no mundo de hoje, no aspeto social, 

moral e cultural, pelo que as suas relações com a saúde são de grande 

relevância na formação da pessoa humana. 

 

O desporto é valioso, de acordo com Bento (2005, p. 46), 

 

“não somente por causa do nosso amor e paixão por ele e 

pelos sentimentos que nos desperta; também o é pelos ideais, 

princípios e valores que nele investimos e recriamos e pelas 

finalidades e funções com que o instrumentalizamos”.  

 

Porém, ainda o mesmo autor enfatiza que o desporto se deixar de ser um bem 

cultural e passar a ser apenas uma coisa utilitária, vendível e comprável e se 

deixar de espiritualizar as forças físicas do homem, então tornar-se-á uma 

degradação de sonhos e um produto descartável. Desta forma percebemos 

que o desporto pode e deve servir para determinados fins, contudo não nos 

podemos opor e desprezar os princípios bem como os valores que estão na 

sua cultura, pois desta forma estaremos negando o seu apreço educativo para 

a vida do homem.  

 

Os PCNs também orientam que a Educação Física escolar deve enfatizar as 

práticas desportivas, pois é a disciplina que segue na linha contrária ao 

sedentarismo, e isso deve ser valorizado. E, ainda mais a disciplina escolar tem 

o seu valor na educação, sobretudo na formação humana, de ensino e 

aprendizagem da cultura da sociedade. O desporto é um dos meios pelos quais 

se podem construir valores para a vida, pois se olharmos por um único prisma, 

o óbvio, estaremos reduzindo a disciplina somente ao desenvolvimento de 

movimentos corporais. Então o professor de Educação Física escolar tem entre 

outras a responsabilidade e a função de enfatizar o desporto pelo aspeto 
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cultural, e daí outros elementos que lhe estão ligados, por exemplo a 

prevenção da obesidade.  

 

É o que o documento norteador para a intervenção pedagógica da Educação 

Física escolar em Alagoas alerta. Procurando uma conexão entre os PCNs e a 

LDBEN 9.394/96 há uma congruência das intenções tanto nas leis como nos 

documentos a nível nacional, pois a disciplina historicamente era desenvolvida 

unicamente pelo aspeto biológico. Assim, a intenção é de que as aulas sejam 

dirigidas pelas atividades desportivas como “fio condutor” principal, e procurar 

uma articulação com os elementos humanísticos, sociais e culturais com os 

quais as pessoas se relacionam, pois desta forma a educação poderá construir 

valores e princípios significativos para a vida dos educandos, e neste sentido a 

disciplina estará contribuindo para uma formação ampla.  

 

Já quando a temática em questão é a “obesidade”, a maioria dos professores 

entende que é necessário ensinar e proporcionar este conhecimento aos 

alunos, uma vez que a obesidade tem crescido em todo o mundo, e que hà 

pouco tempo era um problema nos países desenvolvidos, e hoje já atinge os 

países em desenvolvimento, sendo então importante e necessário tornar 

acessível o entendimento deste assunto para os alunos. 

 

A inclusão do tema nas aulas torna-se importante, pois os alunos poderão 

perceber a problemática da obesidade, no sentido de adquirirem 

conhecimentos necessários para a sua  prevenção. Assim a intenção é a 

consciencialização dos alunos, pois os professores acreditam que a partir daqui 

as atitudes se tornam mais claras. O discurso de muitos professores é que não 

é suficiente somente adquirir conhecimentos, mas sim procurar consciencializar 

os alunos dos problemas relacionados com a obesidade na saúde, pois assim 

poder-se-ão produzir ações mais efetivas perante o que foi estudado e 

aprendido na escola. É também uma percepção por alguma parte dos alunos, 

visto que se os mesmos obtém conhecimentos a respeito da obesidade, ao 

mesmo tempo podem ter comportamentos saudáveis, e em consequência 
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prevenir a obesidade. Neste sentido existe uma relação positiva entre o ensino 

e apresendizagem, ou seja, o que o professor ensina e o que o aluno aprende. 

 

A Constituição Federal de 1988 declara que são direitos e garantias 

fundamentais tanto a educação, quanto a saúde. Sendo a saúde um direito de 

todos e dever do Estado, neste princípio foi criado o Sistema Único de Saúde, 

para atender a população com o intuito de diminuir as desigualdades na 

assistência à saúde, sendo obrigatório o atendimento ao público.  

 

Já a educação também é de responsabilidade do Estado, porém igualmente a 

família tem essa responsabilidade e a comunidade de alguma maneira auxilia, 

fazendo parte deste processo. Então a educação faz-se em conjunto dentro de 

um contexto, não sendo da responsabilidade única e exclusiva do Estado. 

Podemos entender que a educação tem um sentido amplo, e que pode 

acontecer em diversos ambientes sociais, sendo importante do mesmo modo 

para a saúde. A educação escolar é desenvolvida no âmbito da escola, uma 

entidade criada para ensinar e educar com o fim de desenvolver e proporcionar 

conhecimentos diversos aos alunos. 

 

Neste aspeto educativo, em que também o desporto está inserido, Bento 

(2005) comenta que o homem é o seu próprio criador, sendo que a família, a 

religião, a comunidade proporcionam um cenário, um conjunto de 

entendimentos, mas é a pessoa que deve demarcar o caminho e criar uma 

história de vida coerente. O que podemos entender é que a partir do 

conhecimento vindo de diversos ambientes institucionalizados a educação se 

constituiu, pois não é somente por uma única via que acontece, e partindo do 

que faz sentido para si própria a pessoa irá construir as suas verdades.  

 

Então, a escola é o local onde a educação formal deve acontecer pelos 

processos sistematizados. Neste sentido a LDBEN 9.394/96 enfatiza e 

estabelece as ações educativas da educação escolar, como sendo uma 

instituição com organização diferenciada, criada, planeada e desenvolvida 
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especificamente para educar. Porém, o que se aprende na escola necessita ter 

conexões com a vida fora da escola, ou seja, com o mundo do trabalho e com 

a convivência social. Também para que a educação aconteça na sua íntegra é 

importante que o aluno tenha a possibilidade de se expressar com liberdade e 

que com os conhecimentos adquiridos possa ter opções conscientes para agir 

da melhor maneira nas situações quotidianas da vida. Neste sentido há que 

valorizar e reconhecer os processos educativos desenvolvidos no meio escolar, 

sendo o desporto reconhecido e valorizado como elemento deste processo.  

 

Percebendo a realidade encontrada nas escolas públicas da rede estadual de 

ensino da cidade de Maceió no Estado de Alagoas, que se mostrou muito 

diversificada, com uma tendência muitas vezes para a precariedade de 

condições e incertezas de uma aprendizagem favorável, destacamos este 

cenário, e o que realmente nos chamou a atenção é a extraordinária força de 

vontade dos alunos, uma energia vivaz pelo conhecimento, um enorme desejo 

de aprender, de conhecer o mundo e os acontecimentos da vida.  

 

Os discursos dos alunos mostraram-se coerentes em relação aos 

conhecimentos sobre o conceito genérico da obesidade, uma vez que todas as 

turmas estabeleceram a associação com o excesso de peso, porém outras 

entenderam que a obesidade se manifesta pelo acúmulo excessivo de gordura 

no corpo das pessoas, sendo que esta condição acarreta problemas para a 

saúde.  

 

Outro entendimento que podemos evidenciar e os alunos enfatizaram é que a 

obesidade se tornou um problema de ordem social, pois muitas pessoas ainda 

não estão preparadas para lidar com essa situação e discriminam os obesos, 

muitas vezes sem consciência do que este ato pode ocasionar para a outra 

pessoa. Então, a exclusão social fica evidenciada diante de atitudes 

constrangedoras, podendo gerar problemas psicológicos para as pessoas que 

se encontram em situação de obesidade. Diante disso parte dos alunos bem 

como os professores, entendem a necessidade de um melhor conhecimento 
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sobre esse assunto para um convívio social mais favorável, no sentido de não 

terem atitudes que venham a discriminar as pessoas obesas, e sim procurar 

compreender a situação das mesmas. 

 

Fischler (2005) comenta sobre esta questão estigmatizadora dos obesos, como 

origens de discriminação social, ou seja, a sociedade continuamente trata de 

modo desigual e injusto a pessoa com obesidade, sendo normalmente julgada 

como uma pessoa fisicamente descuidada, desleixada com o próprio corpo. 

Ainda, em decorrência destas opiniões, são constantemente referidos de modo 

imoral, que geralmente tem relação com a sua própria aparência física.  

 

Constantino (2011) refere-se à globalização como um fenómeno que 

condiciona e modela as sociedades contemporâneas, tendo consequências em 

praticamente todas as esferas da vida social. Nesta cultura globalizada um dos 

efeitos tem a ver com o corpo e com a aparência. A aparência física e a forma 

ganharam uma acrescida relevância social, na busca de um regime corporal 

perfeito. As pessoas que diferem destes padrões e modelos produzidos, 

correm o risco de serem colocadas em situações constrangedoras e 

discriminatórias, sendo o corpo obeso um dos exemplos de modelo com 

aparência disforme, o que o torna diferente nesta sociedade condicionada a 

modelos.  

 

Ainda Bento (2007b) diz que na sociedade da imagem e aparência, torna-se 

um estigma apontar os obesos como pessoas fracas e indolentes, desprovidas 

de vontade e capacidade de controle. Este ambiente exige que se olhe através 

e além dele, pois a inatividade corporal hoje dominante incita portanto a um 

aumento e a melhorias nos índices do desempenho corporal e da condição 

física das pessoas, entre outros aspetos.  

 

Desta forma é importante tratar a temática da obesidade na escola através de 

diversos prismas, inclusive na perspetiva da discriminação social, pois de certa 

forma poderá incentivar melhores entendimentos e atitudes no processo 
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educativo e formativo, sendo uma questão de valor relevante na atualidade. 

Assim, diante deste aumento crescente dos casos de obesidade nos diversos 

meios sociais, a abordagem e entendimento deste tema pode promover um 

convívio mais sadio entre as pessoas, inclusive na escola. 

 

De acordo com Felippe (2003) a sociedade construiu uma representação do 

obeso em que individualiza a questão, determinando exclusivamente uma 

responsabilidade única do indivíduo pela sua situação, ou seja, o obeso é o 

único causador da obesidade em si próprio. Independente de outras origens, 

sejam elas genéticas, a influência emocional, e muito menos social, quem tem 

culpa de ser obeso é a pessoa, sendo na maioria das vezes rotulada e 

marginalizada139.  

 

Desta maneira referimos os PCNs que trazem importantes orientações para as 

temáticas transversais, enfatizando a necessidade dos conhecimentos das 

diversas disciplinas trabalharem em conjunto com temas comuns, a exemplo a 

questão da saúde, entre outros. Aqui destacamos a obesidade, que é citada 

especificamente pelos temas transversais, e que esta temática é importante 

para ser discutida na escola, visto que hoje é um facto que vem progredindo, 

assumindo grandes dimensões na sociedade contemporânea. Assim, inferimos 

a importância no que respeita a diversos enfoques dentro do tema. Desde a 

questão social da discriminação até à questão da prevenção da obesidade, são 

conhecimentos que podem ser adquiridos na escola, sendo que cada disciplina 

pode oferecer a sua parcela de contributo na construção deste conhecimento, 

existindo essa preocupação dos PCNs desde a sua criação no ano de 1998, na 

tentativa de auxiliar uma organização curricular a nível nacional.  

 

Os PCNs trouxeram uma contribuição relevante para a área da educação no 

Brasil, no sentido de projetar uma sistematização dos conteúdos a serem 

discutidos na educação escolar. Para a Educação Física consideramos 

                                                             
139 José Manuel Constantino (2011) na sua obra, neste termo indaga e questiona o pensamento sobre os estigmas 
criados na sociedade contemporânea, no título do seu livro: “Sedentários, obesos e fumadores – os novos 
marginais?”.  
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marcante este documento, visto que é oficialmente o único escrito em nível 

nacional a nortear o desenvolvimento da disciplina no meio escolar. Porém, se 

faz necessário considerar as especificidades de cada região onde a escola está 

localizada, pois os elementos culturais de cada local devem ser considerados e 

integrados nas aulas.  

 

Os PCNs orientam e dão sugestões de temáticas a lecionar nas aulas, porém 

muitos professores entrevistados não se adaptaram a estas novas sugestões, 

declarando que os PCNs são abrangentes demais e fogem à realidade das 

escolas em Alagoas, e que os mesmos não conseguem pôr em prática o que 

está disposto no documento. Neste sentido podemos entender que os 

professores que se mostraram nesta linha de pensamento, por já estarem 

familiarizados com um tipo de trabalho, sentem extrema dificuldade de 

incorporarem novos assuntos, pois sentem-se inseguros e não preparados 

para abordarem novos temas. Todos os professores sabem da existência dos 

PCNs, no entanto muitos deles ainda não tiveram a oportunidade de ler e 

refletir sobre o documento. Então o que muitos exprimiram é a necessidade de 

uma reciclagem através de cursos que a própria rede estadual poderia 

proporcionar, para assim poderem com mais segurança tratar temas 

diferenciados e atuais. Desta forma é importante que os professores se 

atualizem, pois desenvolver as aulas adotando um único conteúdo, talvez não 

seja o melhor meio. 

 

Contudo uma pequena parcela dos professores tem a conceção de que não é 

necessário discutir o tema da “obesidade” na escola, visto que a realidade que 

se percebe é a desnutrição em grande parte da comunidade escolar. Uma vez 

que o nível socioeconómico dos alunos não proporciona opções de escolha de 

qualquer outro tipo de alimento, e diante das possibilidades que a família tem 

para sobreviver, a alimentação ofertada na escola é uma oportunidade de 

terem uma refeição saudável.  
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A perspetiva destes professores remete-nos para o entendimento da visão do 

assistencialismo, ou seja, se for percecionado algum caso de obesidade então 

o assunto deve ser abordado para ser solucionado. Algumas evidências têm a 

ver com a desnutrição, pelo que a intenção e a ideia destes professores é a 

enfatização e a resolução do problema, que se apresenta localizado. Contudo, 

chamamos a atenção que tanto a obesidade como a desnutrição podem ser 

consideradas um tipo de distúrbio alimentar, e o conhecimento destes aspetos 

pode ser valioso para que os alunos entendam determinados casos e 

compreendam a importância dos hábitos saudáveis para a vida.  

 

Quando a LDBEN 9.394/96 trata especificamente da saúde é também no 

aspeto do assistencialismo, em algo semelhante ao pensamento dos 

professores; no entanto entendemos que a escola não deve rever-se somente 

como uma instituição que presta assistência, e sim, mais do que isso, deve 

proporcionar ao educando conhecimentos necessários para que durante e no 

final do processo educativo básico o aluno tenha possibilidades de agir 

positivamente em relação à sua saúde no meio social em que está inserido, 

pelo que neste sentido a prevenção da obesidade deve estar presente nos 

conhecimentos ensinados no âmbito escolar. 

 

Relativamente à forma como as aulas se desenvolveram, segundo o relato dos 

professores, estas foram bem diversificadas por força da realidade das 

estruturas físicas e materiais disponíveis, pois se muitas escolas estão 

estruturadas para as aulas práticas de desporto outras nem sequer possuem 

materiais ou espaços. Por tudo isto, muitos professores negam a prática 

desportiva e desenvolvem aulas estritamente teóricas, mencionando a falta de 

condições, pois o que existe para as aulas são somente salas de aula. Outros 

professores procuram associar as aulas teóricas com as aulas práticas, 

achando importante a concretização dos conhecimentos através das atividades 

desportivas, porque é neste momento que o ensino se efetiva na sua plenitude, 

pois a Educação Física escolar necessita de desenvolver atividades físicas 

desportivas. Assim acabamos por entender que os professores de um modo 
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geral não operacionalizam uma organização sistemática para a temática da 

obesidade, procurando em grande parte comentar sobre o tema nas aulas, pois 

reconhecem a importância do assunto e tentam despertar o interesse dos 

alunos . 

 

Muitos alunos relataram que no meio escolar a temática da obesidade nunca 

foi discutida, contudo detêm algum tipo de conhecimento, aparentemente um 

saber fragmentado, mas que  mostra um nível razoável de perceção. Os 

mesmos afirmam que pelo assunto estar em evidência nos meios de 

comunicação, muitos utilizaram outros recursos como a “internet” para 

procurarem mais informações e estarem mais cientes do que realmente está 

relacionado com a obesidade. Ainda se compararmos as respostas das turmas 

que tiveram a obesidade como tema de ensino nas aulas com as turmas que 

não estudaram a temática na escola, não existem muitas diferenças entre as 

respostas, mostrando que talvez seja necessária uma melhor organização 

curricular e operacional do tratamento acerca do tema na escola, ou seja, uma 

sistematização do assunto de forma a tornar mais claro determinados pontos 

de entendimento. Pois o que podemos entender é que os professores ao 

abordarem a temática com os alunos em sala de aula, o fizeram 

superficialmente, ou ainda que os alunos ao buscarem informações sem 

nenhuma intervenção dos professores tiveram a autonomia necessária para um 

entendimento plausível.  

 

Os professores de Educação Física escolar poderiam criar uma sistematização 

da temática tendo em conta as realidades e necessidades individuais das 

turmas de cada escola onde atuam, talvez baseada num documento maior, 

sendo os PCNs um deles. Por outro lado também entendemos que os alunos 

de uma  maneira geral compreendem parcialmente o assunto da obesidade, e 

para sua própria prevenção mostram um conhecimento simplista das reais 

necessidades para um indivíduo não se tornar obeso. Além de já vizualizarem 

a questão social, sendo este um ponto positivo em torno deste assunto, 

necessitando de ajustes perante o que já percebem sobre a temática.  
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Ainda podemos entender que o desporto por si só, estimulado a ser percebido 

e exercido como elemento cultural da sociedade, sendo a escola e as aulas de 

Educação Física escolar um dos meios de excelência para o ensino desta 

prática, poderá estimular as atitudes e os hábitos desportivos e como 

consequência uma aprendizagem para a vida. Sendo assim o desporto muito 

importante podendo contribuir na diminuição do sedentarismo e em 

consequência para uma vida mais saudável.  

 

É o que Garcia (aceite para publicação, p. 109) percebe: 

 

“Vejo o desporto como uma das mais importantes utopias do 

nosso tempo, pelo que pedir-lhe que inverta uma (quase) 

condição humana – o sedentarismo – é algo que acredito que 

seja realizável. O desporto está condenado a servir o homem 

muito para além daquilo para que foi inventado. Está 

condenado a participar na salvação do homem. Mais do que 

uma actividade física, mais do que uma expressão motora, 

mais do que uma acção lúdica, o desporto assume assim um 

novo desafio, qual seja, a de lutar contra aquilo que parece ser 

uma inevitabilidade. Lutar contra o sedentarismo, recriando 

uma cultura do esforço – tão combatida pela sociedade 

humana ao longo dos últimos milénios – parece ser um 

desígnio colocado ao desporto. É um desafio impossível de 

declinar.” 

 

Diante disto podemos idealizar e projetar que o desporto deve ser valorizado e 

deve ser ensinado nas aulas de Educação Física escolar. Como percebido nos 

discursos de muitos professores entrevistados, ainda parece ser necessário um 

incentivo maior por parte dos órgãos administrativos da educação em Alagoas, 

visto que muitos professores não dispõem de boas condições de infraestruturas 

de trabalho, e com isto o ensino sai prejudicado, resultando numa deficiência 

na aprendizagem dos alunos. Pois se os alunos aprendem e criam o hábito da 
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prática desportiva nas suas vidas, um bom passo já foi dado, entre outros, para 

uma vida mais saudável na prevenção de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

____________________________________________________________ 

 

De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando;… 

A certeza de que é preciso continuar;… 

A certeza de que podemos ser interrompidos antes 

de terminar… 

 

Façamos da interrupção um novo caminho; 

Da queda um passo de dança; 

Do medo uma escada; 

Do sonho uma ponte; 

E da procura… Um encontro. 

 

                              Fernando Sabino (1923 a 2004) 

         Escritor e Jornalista, Brasileiro de Minas Gerais 
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Sendo a educação escolar um campo de atuação do professor de Educação 

Física, neste estudo tentamos compreender como a disciplina da Educação 

Física escolar trata da temática da obesidade nas aulas, se está sendo 

desenvolvida e como está sendo dada a devida importância ao assunto, ou 

seja, a resposta da escola na prevenção da obesidade, tendo em especial 

atenção as escolas públicas da rede estadual na cidade de Maceió, no Estado 

de Alagoas, Brasil.  

 

Em sentido amplo a educação escolar pretende proporcionar o ensino ao 

educando de assuntos sobre o verdadeiro panorama da sociedade e as 

disposições que envolvem viver neste ambiente, para isso a escola e as 

disciplinas escolares adotam no seu currículo determinados temas e como 

estes podem contribuir para que o aluno proceda neste contexto, e assim 

estimular a construção de atitudes diante das situações de vida. Adquirindo os 

conhecimentos necessários na escola e em conjunto com a família, entre 

outros ambientes sociais, o aluno poderá agir da melhor forma, podendo ter 

comportamentos positivos e proveitosos para a vida. 

 

Atualmente a obesidade encontra-se na categoria de doença epidémica, 

perante os pareceres e pesquisas da Organização Mundial da Saúde, onde se 

revelam os elevados índices de casos no mundo e os problemas que se 

desencadeiam pela doença, sendo a obesidade uma condição influenciada 

pelo sedentarismo, entre outros fatores associados, como a alimentação, a 

genética, as condições socioecónomicas. A obesidade sofreu um grande 

aumento pela alteração do modo de viver do ser humano ao longo do tempo, 

fruto das facilidades proporcionadas pelo avanço tecnológico, substituído que 

foi o esforço físico nas diversas atividades do quotidiano. Perante este 

panorama, é fundamental tratar desta temática no meio escolar, pois assim se 

pode alertar e proporcionar conhecimentos necessários aos alunos para que 

venham a entender este cenário e de certa forma contribuir na prevenção da 

obesidade no nosso meio social. 
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Uma tentativa para explicar a origem dessas mudanças remonta há 10 000 

anos, quando o homem passa a domesticar plantas e animais, passando de 

uma vida nómada, de caçador e recolector para uma vida de agricultor e de 

criador de animais, momento este que parece ter sido o início do processo da 

sedentarização humana. Já com o surgimento das máquinas, bem mais à 

frente na História, na Revolução Industrial, quando a força braçal é substituída 

na produção, possibilitando assim uma oferta de alimentos em grande escala. 

Também a facilidade dos meios de transportes e comunicações, a urbanização 

das cidades, entre outros eventos, foram-se somando em acontecimentos 

favoráveis para a redução do esforço físico dos seres humanos, aumentando 

ainda mais o sedentarismo e como consequência o aumento também dos 

números da obesidade. Porém, faz bem sentido que também as taxas da 

população mundial de um modo geral aumentaram, e em consequência muitos 

casos de obesidade também surgiram.  

 

Outro aspeto importante é sobre a genética humana que parece não se ter 

adaptado à mesma velocidade com que aconteceram estas mudanças no 

modo de vida do ser humano, mantendo-se praticamente inalterada. A esta 

nova forma de viver, ou seja, com a redução do esforço físico e com a 

alimentação mais disponível a resposta do corpo foi a de acumular energia, ou 

seja, armazenar gordura, sendo talvez uma reação de tentativa de uma 

memória genética do organismo a poupar energia para que em tempos mais 

escassos de alimentação possa vir a ter reservas e se manter vivo. Isto era o 

que acontecia antigamente, porque o homem que não dispunha de tanto 

alimento desenvolveu meios biológicos ou orgânicos para poupar energia, o 

que nos dias de hoje não é necessário diante da grande disponibilidade 

alimentar. 

 

Assim, os acontecimentos ao longo do tempo contribuíram para o aumento dos 

números da obesidade, sendo que o acúmulo de gordura corporal nalguns 

aspetos pode ser prejudicial à saúde do ser humano. A vida atualmente nas 

sociedades contemporâneas, principalmente nos centros urbanos, com grande 
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oferta de alimentos e aparentemente mais facilitada pelas inúmeras 

comodidades contribui para a redução dos níveis de esforço físico das pessoas 

e para o acúmulo de gordura corporal. 

 

A Organização Mundial de Saúde atribui à obesidade o “estatuto” de problema 

de saúde pública. Entendemos que o governo e os seus órgãos administrativos 

e executivos devem criar estratégias para atuarem no sentido da diminuição 

desta doença epidémica, buscando uma vida saudável para a sociedade. 

Percebemos assim a escola como uma instituição de concretização das ações 

do governo, que trata da educação, de ensinar, e por estes motivos temos a 

conceção e a convição que o conhecimento tratado no meio escolar pode de 

alguma maneira contribuir para atitudes positivas em relação à saúde dos 

educandos, percebendo que a escola deve formar para a vida, e não somente 

para uma determinada profissão. Contudo é isso também, mas muito mais, ou 

seja, a vida não é só uma profissão, ainda que para uma pessoa desenvolver 

bem a sua profissão seja importante procurar o equilíbrio dos diversos 

elementos para uma boa saúde. 

 

A escola deve ser multidimensional, pois a vida dos alunos apresenta-se em 

dimensões múltiplas, ainda mais porque no tempo em que vivemos, na 

sociedade contemporânea, os acontecimentos rapidamente se desenrolam. As 

pessoas precisam de estar preparadas para as diversas situações que a 

modernidade lhes impõe, e a educação escolar deve acontecer na perspetiva 

de fornecer meios para uma vida melhor nas suas diversas solicitações. 

 

Podemos conceber o espaço das aulas de Educação Física escolar propício 

para a vivência, para o conhecimento, para o entendimento e para a 

valorização das possibilidades corporais, ou seja, as atividades desportivas 

proporcionam uma aprendizagem em múltiplos sentidos, pois através da 

interação social pelo movimento corporal o aluno poderá conhecer-se a si 

próprio e aos outros dentro de um contexto desportivo. Também 

experienciando um património cultural, o desporto, nas suas múltiplas formas e 
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sentidos, assim ampliando as possibilidades de construção dos conhecimentos 

relativos à saúde, e igualmente das possíveis atitudes positivas específicas na 

prevenção da obesidade.  

 

Neste cenário, buscamos compreender do mesmo modo as leis idealizadas 

pelo sistema legislativo, no sentido de perceber a importância que é dada à 

questão da saúde e em particular sobre a obesidade. Entendemos necessário 

também verificar os documentos do poder executivo, percebendo se existem 

conexões com as leis, além de analisar os documentos a nível local, onde a 

pesquisa se desenvolveu, na cidade de Maceió, no Estado de Alagoas. Assim, 

face ao campo teórico de análise, face à metodologia, face aos normativos 

compulsados e face às entrevistas junto aos professores e alunos, seguimos 

com a conclusão do estudo. 

 

De acordo com o primeiro objetivo: 

 

• Verificar como o sistema educativo, em particular a Educação Básica  

trata o tema da obesidade. 

 

Através dos documentos relacionados com a educação desde poder legislativo 

como a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 e a LDBEN 

9.394/96, bem como os PCNs do poder executivo, podemos concluir que a 

temática da saúde e da obesidade de um modo geral deve ser tratada e 

discutida no meio escolar, uma vez que é obrigatório e da responsabilidade do 

Governo ofertar os níveis de ensino infantil, fundamental e médio que 

constituem a Educação Básica.  

 

Para confirmar, retomamos as afirmações que incitaram o princípio desta 

investigação a começar pela Organização Mundial da Saúde quando diz que: 

“A obesidade é um problema de saúde pública …”, podemos fazer a ligação 

com a Constituição Federal de 1988 na afirmação que: “São direitos sociais a 

educação, a saúde …” e ainda como: “a saúde é direito de todos e dever do 
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Estado …”, quão bem: “A educação, direito de todos e dever do Estado …” 

então a educação, bem como a saúde se constituem em direitos fundamentais 

do cidadão. Ainda, na LDBEN 9.394/96 estas afirmações são reforçadas e 

especificamente determina que: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 

o exercício da cidadania…”, neste sentido a educação básica deverá 

proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para que faça jus aos seus 

direitos, seja a educação, seja a saúde, entre outros direitos que merece como 

cidadão. 

 

Concordamos que a educação básica brasileira necessita de discutir a questão 

da obesidade no meio escolar, os PCNs trazem nas suas orientações a 

necessidade de todas as disciplinas escolares elegerem a obesidade como 

tema de ensino transversal, buscando cada uma dentro das suas 

especificidades abordar a temática do melhor modo. No caso particular da 

Educação Física escolar, as atividades desportivas que enfatizam o movimento 

corporal são elementos essenciais a serem destacados nas aulas, porém deve-

se ter o cuidado de se mostrarem significativos para a formação humana, pois 

na escola é necessário construir os valores essenciais da vida, sendo o 

desporto um contributo para este  sentido.  

 

Concluimos então que na educação básica, os profissionais envolvidos, seja o 

corpo docente, seja a administração da educação, possuem o encargo de se 

preocuparem e procurarem alternativas de tratar a saúde como tema de ensino 

escolar, em especial a temática da obesidade entre outros assuntos 

relacionados com a saúde. Assim a escola sendo uma instituição do Estado 

que lida com educação, torna primordial proporcionar ao educando 

conhecimentos ligados à obesidade no sentido de alertar sobre os problemas, 

estimulando atitudes e hábitos saudáveis relacionados com a prevenção. Seria 

este um dos contributos do Estado para a educação dos alunos.  
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De acordo com o segundo objetivo:  

 

• Investigar se e como a temática da obesidade é operacionalizada na 

disciplina de Educação Física escolar, no Ensino Médio das escolas públicas 

da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte da cidade de Maceió no 

estado de Alagoas. 

 

Concluímos que na disciplina de Educação Física escolar especialmente no 

Ensino Médio das escolas públicas de Maceió em Alagoas, o tema da 

obesidade é abordado parcialmente, uma vez que pela preocupação em 

relação à questão, muitos professores se dedicam ao assunto nas aulas 

durante alguns momentos. Porém, o que percebemos é que pela grande 

diversidade de respostas emanadas das entrevistas tanto dos professores 

como dos alunos, podemos concluir que a temática não é organizada 

sistematicamente, tornando-se muitas vezes um conteúdo fragmentado. Talvez 

fosse necessária uma organização sistematizada, comum aos aspetos mais 

relevantes da obesidade e cada professor adaptar e incluir outros itens de 

acordo com a sua realidade, pois assim poder-se-á ter uma base de 

conhecimentos que sejam comuns e pertinentes a serem apreendidos, não 

correndo o risco de torná-los segmentados, podendo desta maneira fazer mais 

sentido para o aluno.  

 

A aquisição de conhecimentos desde a tenra idade sobre a temática da 

obesidade poderá de certa forma facilitar a prevenção, pois se as atitudes 

necessárias são valorizadas pelos alunos durante a idade escolar, existe a 

tendência destes ensinamentos se preservarem ao longo da vida. Desta 

maneira, com o passar do tempo os índices alarmantes que hoje se 

apresentam para a obesidade poderão diminuir. Este pode ser um contributo 

da escola e da Educação Física escolar para a vida dos alunos e para a 

sociedade como um todo. Além disto, também pelo tratamento que hoje em dia 

é dado à obesidade no nosso meio social, onde as pessoas obesas são 

estigmatizadas, neste sentido tornando-as “diferentes” das outras pessoas, 
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sendo um assunto relevante para a boa convivência humana. A educação é 

essencial neste ponto, pois saber conviver com as diferenças é necessário, 

sendo um dos pontos importantes na Educação Física escolar, uma vez que 

também compreende o corpo dos alunos através das atividades desportivas. 

 

Neste sentido, o desporto sendo ensinado nas aulas de Educação Física 

escolar na sua plenitude, ou seja, pelas suas práticas e principalmente pelos 

seus valores, pode colaborar para uma formação de excelência e de qualidade 

dos educandos em diversos sentidos, inclusive para a prevenção da 

obesidade, diretamente ou até indiretamente. Pois hoje na sociedade 

contemporânea, uma sociedade caracterizada pelos facilitismos da vida 

moderna, parece que muitos valores tradicionais são esquecidos. O desporto 

de alguma maneira pode enfatizar e manter na sua base alguns valores como a 

disciplina, o empenho, a dedicação, o sacrifício e o esforço na busca de uma 

melhoria, na busca da excelência. O desporto deve ser ensinado através 

destes princípios, e não se render a este caminho que consiste nas facilidades 

que hoje a vida moderna nos coloca, sendo assim o desporto pode contribuir 

para uma educação de qualidade, e esta é uma parcela de colaboração que o 

desporto tem a oferecer, e ao que julgamos muito valiosa. 

 

As aulas de Educação Física escolar oferecem esta oportunidade única nas 

atividades desportivas, podendo favorecer o entendimento sobre a prevenção 

da obesidade. Disciplina que trata dos movimentos desportivos determinados 

culturalmente e que se constituem como o eixo norteador das aulas, sendo que 

estes não se podem perder de vista, pois é neles que se fundamentam 

essencialmente as aulas. É necessário enfatizarmos que a disciplina se 

desenvolve pelas atividades desportivas, que vão e devem ir muito além da 

questão estrita do movimento corporal, sendo necessário abordar o desporto 

pela sua condição cultural, social, axiológica, moral, entre outras dimensões, 

pois desta maneira o entendimento dos conhecimentos da disciplina na escola 

poderá se fazer com sentido e significado para a vida dos alunos. 
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Concluímos então que para o sistema educativo público, em especial na rede 

estadual de ensino da cidade de Maceió lidar com eficácia sobre a temática da 

obesidade, particularmente nas aulas de Educação Física escolar, é necessário 

procurar-se uma elaboração sistematizada do tema nos níveis de ensino desde 

o início da educação básica até ao final no ensino médio. Para isso 

entendemos que seja essencial o desenvolvimento de políticas públicas por 

parte do Estado voltadas para a educação, devendo haver investimentos na 

infraestrutura física das escolas, materiais didático-pedagógicos, atualizações 

de bibliografias para professores e alunos, cursos de curta duração para 

atualizações dos professores das escolas, entre outros. Desta forma, podendo-

se tornar mais favorável a criação de estratégias para o melhor planeamento e 

desenvolvimento da educação e do aluno na cultura das atividades 

desportivas, sendo a escola um meio para promover ações educativas para a 

saúde de um modo geral e consequentemente com os assuntos relacionados 

com a obesidade, e com isso o intuito de desenvolver conhecimentos e atitudes 

essenciais para a vida dos alunos.  
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ANEXO 1 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

 

 

Maceió, 16 de Março de 2011 

 

 

 

 

DE: Profº Ms. Marco Antonio Chalita – Universidade Federal de Alagoas 

 

PARA: SEEE/AL – Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas 

 

 

 

 

 Venho através deste solicitar junto a SEEE/AL – Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte a permissão de realizar trabalho de pesquisa nas escolas. O 

trabalho intitulado: “A resposta da escola na prevenção da Obesidade no estado de 

Alagoas: estudo centrado em escolas do ensino médio da cidade de Maceió”, está sendo 

desenvolvido no Programa de Doutoramento da Universidade do Porto em Portugal em 

convênio com a Universidade Federal de Alagoas, sendo necessário realizar entrevistas 

junto aos professores e alunos para a conclusão do mesmo. 

 Certo de contar com a colaboração dessa instituição, desde já agradeço a estima 

e consideração. 

 

 

Prof Ms. Marco Antonio Chalita 

        UFAL/CEDU/DEF 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 

 

Maceió-AL,    de       de 2011 

 

 

À Direção do Colégio 

 

 

 

Prezado (a) Diretor (a), 

 

 

 Depois de encaminhamento da SEEE-AL pelo ofício Nº 002/2011 e da 

Coordenadoria de Educação – 1ª CE, venho através deste solicitar junto à escola, a 

autorização para realizar a pesquisa intitulada: “A resposta da escola na prevenção da 

Obesidade no estado de Alagoas: estudo centrado em escolas do ensino médio da cidade 

de Maceió”, sendo para isso necessário a aplicação de uma entrevista com uma turma 

do 3º ano do Ensino Médio e o professor de Educação Física. 

Certos de contarmos com sua colaboração para a concretização desta 

investigação agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à sua 

disposição para quaisquer esclarecimentos (marco_chalita@hotmail.com ou 

9653.0187/3316.2130). 

 

Desde já agradeço a estima e consideração. 

 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO 7 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo responsável) 

 
“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que 

por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à 
participação na pesquisa.” (Resolução. nº 196/96-IV, do Conselho Nacional de 

Saúde)  

 

Eu,.............................................................................., tendo sido convidado(a) a 

participar como voluntário(a) do estudo “A resposta da escola na prevenção da 

Obesidade no estado de Alagoas: estudo centrado em escolas do ensino médio da cidade 

de Maceió” , recebido o Profº Marco Antonio Chalita da Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL, responsável por sua execução, as seguintes informações que me 

fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos: 

Que o estudo se destina a entender como a escola está tratando o tema da Obesidade. 

Que a importância deste estudo é a de entender mais sobre o assunto. 

Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: 1) Compreender a 

realidade escolar sobre o tema em pesquisa; 2) Ações educativas no sentido de 

aquisição de conhecimentos. 

Que esse estudo iniciou-se em 2008, com a coleta das entrevistas em 2011 e a 

conclusão do estudo em 2013 

Que o estudo será feito da seguinte maneira: Entrevistas gravadas em voz. 

Que eu participarei das seguintes etapas: Entrevistas. 

Que os outros meios conhecidos para se obter os mesmos resultados são as seguintes: 

Gravação. 

Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: 

Interrupção de alguma aula para aplicação das entrevistas. 

Que os possíveis riscos à minha saúde física e mental são: Nenhum 

Que deverei contar com a seguinte assistência: Nenhuma. Sendo responsáve(l,is) por 

ela:. 

Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não 

diretamente são: uma tentativa de melhoria do conhecimento através da Educação 

escolar. 

Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: através das 

entrevistas. 

Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 

etapas do estudo. 

Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, 

também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a 

identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação 

das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Que eu deverei ser indenizado por qualquer despesa que venha a ter com a minha 

participação nesse estudo e, também, por todos os danos que venha a sofrer pela mesma 

razão, sendo que, para essas despesas, foi-me garantida a existência de recursos. 
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Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 

minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 

minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação 

implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 

OBRIGADO. 

 

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a) 
Domicílio: (rua, praça, conjunto):  

Bloco: /Nº: /Complemento: 

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  

Ponto de referência: 

 

 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO): 

Instituição: Universidade Federal de Alagoas - UFAL / Faculdade de Desporto - 

Universidade do Porto - FADE - UP 

Endereço: Campus A. C. Simões - Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins 

- Maceió - AL, CEP: 57072-970 

Telefones p/contato: 82. 3316.2130 / 9653.0187 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas: 

Prédio da Reitoria, sala do C.O.C. , Campus A. C. Simões, Cidade Universitária 

Telefone: 3214-1041 

Maceió,  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura ou impressão datiloscópica 

d(o,a) voluntári(o,a) ou resposável legal 

- Rubricar as demais folhas) 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do(s)  responsável(eis) pelo 

estudo (Rubricar as demais páginas) 

 

 

 

 

 

http://www.ufal.edu.br/ufal/utilidades/mapas
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ANEXO 8 

 

ENTREVISTA 1 – DIRECIONADA AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Categorias – Educação para a Saúde e aulas de Educação Física 

Conhecimentos sobre Saúde/Obesidade e documentos oficiais 

Pergunta 1 Objetivo da 1ª pergunta 

Sobre os PCNs – Parâmetros Curriculares 

Nacionais, comente a respeito deste documento 

nacional e em particular o da Educação Física e da 

temática transversal Saúde. 

Verificar o conhecimento do professor a respeito dos PCNs de um 

modo geral, ou seja, o que é e para que serve este documento, em 

especial os PCNs da Educação Física e dos Temas Transversais na 

temática saúde. Sendo os PCNs um documento oficial que a nível 

nacional orienta as práticas educacionais e os professores atuantes 

na escola, assim espera-se perceber a conexão, ou não, entre este 

documento e os relatos dos professores. 

Pergunta 2 Objetivo da 2ª pergunta 

Como você entende a Educação na escola com a 

temática Saúde, com a possibilidade de se 

trabalhar nas aulas de Educação Física? Justifique. 

De um modo parcial esta pergunta leva-nos ao ponto central da 

pesquisa, procurando a opinião do professor a respeito da 

possibilidade de se trabalhar a temática da Saúde de um modo geral 

nas aulas de Educação Física. Pretendemos enfatizar a problemática 

da saúde e se o professor percebe a responsabilidade de se 
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trabalhar o tema nas suas aulas. 

Pergunta 3 Objetivo da 3ª pergunta 

De que forma você pode relacionar a contribuição 

de se trabalhar o tema Saúde com a qualidade de 

vida dos indivíduos? Justifique 

Esta pergunta busca analisar a conformidade entre as respostas das 

duas questões anteriores. A contribuição de se trabalhar este tema 

na escola está claramente colocado nos PCNs, 

Pergunta 4 Objetivo da 4ª pergunta 

Nas suas aulas de Educação Física você aborda o 

tema sobre Saúde? Se sim, como? 

Nesta questão a intenção é a de proporcionar ao professor a 

possibilidade de se pronunciar sobre a temática da Saúde. Através 

das respostas poderemos perceber se os professores realmente 

abordam este tema nas suas aulas e de que forma é trabalhado, 

percebendo os principais assuntos sobre saúde que são elencados 

como prioridade. 

Pergunta 5 Objetivo da 5ª pergunta 

Em específico, dentro do tema transversal sobre 
Saúde, o subtema da Obesidade teria importância 
para se abordar nas aulas? Porquê? Se sim, como? 
Justifique. 

Complementando a segunda pergunta da entrevista como extensão 

do assunto mais específico, direcionado ao subtema da saúde, a 

Obesidade. Leva-nos ao ponto central da pesquisa, procurando 

compreender o pensamento e as ações do professor, dando a 

possibilidade ao respondente de se manifestar sobre se existe 

importância ou não de se trabalhar o assunto na escola. Perceber se 

o mesmo entende a problemática da Obesidade nos dias de hoje e a 
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importância da Educação neste contexto. 

Pergunta 6 Objetivo da 6ª pergunta 

Você considera a Obesidade um problema de 

Saúde Pública? Por quê? Justifique. 

 

Verificar a postura do professor em relação à Obesidade na 

atualidade e dando a possibilidade de perceber se o mesmo julga 

este assunto relevante na Saúde Pública. 

Pergunta 7 Objetivo da 7ª pergunta 

Com relação a Constituição Federal de 1988, o art. 

196, quando diz que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado”, como você percebe a Escola 

neste contexto? Justifique. 

 

Diagnosticar o conhecimento da Constituição Federal de 1988, e 

entender a postura do professor como agente difusor da educação na 

escola. Perceber se o mesmo entende que a escola, como um 

ambiente onde se discute sobre conhecimentos para a vida, é uma 

peça fundamental na promoção da saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ccclvi 
 

ANEXO 9 

 

ENTREVISTA 2 – DIRECIONADA  AOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Categorias – Conhecimento sobre a Saúde e Obesidade / Escola  

Pergunta 1 Objetivo da 1ª pergunta 

O que é ter Saúde para você? Verificar se o aluno percebe ou entende alguns parâmetros sobre o 

conceito de saúde. Neste momento o aluno poderá expressar o seu 

conhecimento de uma maneira geral em relação à questão da saúde. 

Pergunta 2 Objetivo da 2ª pergunta 

Você sabe o que é Obesidade? Se sim, poderia 

explicar com suas palavras. 

Diagnosticar se o aluno sabe o conceito de obesidade, tentando 

identificar o que o mesmo percebe através das próprias palavras, e 

se utiliza termos científico-técnicos ou somente termos do senso 

comum, procurando assim compreender se o entendimento teve ou 

não um tratamento pedagógico sistematizado. 

Pergunta 3 Objetivo da 3ª pergunta 

Você acha que a obesidade tem efeitos negativos 

na saúde? Se sim, quais? 

Procurar entender se o aluno percebe os efeitos nocivos que a 

Obesidade pode trazer para o indivíduo. E ainda perceber se o 

mesmo possui o conhecimento das outras doenças associadas à 

Obesidade. 
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Pergunta 4 Objetivo da 4ª pergunta 

Você considera a Obesidade uma doença? 

 

Esta pergunta procura o confronto entre o entendimento sobre a 

saúde e a doença. Daí poderá notar-se se o aluno estabelece a 

relação da obesidade com a doença, e também da relação da 

obesidade com outros tipos de doenças. 

Pergunta 5 Objetivo da 5ª pergunta 

Você sabe como as pessoas podem se tornar 
Obesas? 

Averiguar se o aluno possui o conhecimento a respeito dos hábitos 

que podem influenciar uma pessoa para que venha a desenvolver a 

obesidade. Poder-se-á perceber nas respostas o nível de 

entendimento na relação entre os hábitos nocivos e a saúde e os 

hábitos saudáveis que uma pessoa pode adotar para a sua vida, no 

sentido de como a pessoa vive, e que poderá de certa maneira 

contribuir para o processo de desenvolvimento da obesidade. 

Pergunta 6 Objetivo da 6ª pergunta 

Você sabe o que deve ser feito para não se tornar 

obeso? 

 

Na continuação do pensamento da questão anterior, esta pergunta 

tem uma relação direta com o tema central da entrevista e de certa 

maneira com toda a pesquisa, pois esta pergunta irá sondar 

diretamente se o aluno possui conhecimento sobre hábitos saudáveis 

para que uma pessoa não se torne obesa. Ou seja, as respostas 

poderão mostrar as noções primárias que uma pessoa deve ter para 
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adotar medidas preventivas em relação à obesidade. 

Pergunta 7 Objetivo da 7ª pergunta 

Alguém ou alguma disciplina na escola tratou sobre 

a obesidade? Se sim, quem ou quais disciplinas e 

como? 

 

Identificar se o assunto obesidade foi comentado no âmbito escolar. 

Procura-se extrair das respostas positivas em que espaço o tema foi 

abordado, se de modo informal ou formal, ou seja, na sala de aula ou 

em troca de palavras com as pessoas frequentadoras da escola, 

sejam alunos, professores, diretores, entre outros. E também de que 

maneira surgiu o assunto sobre a obesidade. 

Pergunta 8 Objetivo da 8ª pergunta 

Nas aulas de Educação Física este tema foi 

discutido? 

Saber se o assunto da obesidade está sendo tratado nas aulas de 

Educação Física na escola. 

Pergunta 9 Objetivo da 9ª pergunta 

Qual disciplina escolar você acha que deveria 
discutir o assunto da obesidade? Porque? 

Entender a visão do aluno a respeito dos conteúdos que cada 

disciplina deve ministrar e a possibilidade de em conjunto se discutir 

o tema em diversos aspetos. 

Pergunta 10 Objetivo da 10ª pergunta 

Você acha importante adquirir os conhecimentos 
sobre a Obesidade. Por quê? 

Saber se os respondentes percebem se o assunto da obesidade é 

relevante e útil para a vida nos dias atuais. Também compreender na 

visão do aluno se o tema é importante para ser desenvolvido na 

escola, e consequentemente estimulante para as aulas de Educação 
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Física. 

Pergunta 11 Objetivo da 11ª pergunta 

Vocês acham que a escola é um bom lugar para se 
tratar desse assunto sobre a Obesidade? 

Perceber a opinião dos alunos sobre o tratamento do conhecimento 

da Obesidade no meio escolar. 
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ANEXO 10 
 

Mapa de Maceió com a localização das escolas 
 

 
          Link : https://maps.google.com.br/maps/ms?msid=218099425619229736539.0004ab1a7ecdd09f6c811&msa=0  

https://maps.google.com.br/maps/ms?msid=218099425619229736539.0004ab1a7ecdd09f6c811&msa=0
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ANEXO 11 

Relação das Escolas visitadas na cidade de Maceió (AL) 

Nº Escola Endereço Telefone 

1ª Coordenadoria de Educação – Rede Estadual 

01 ALBERTO TORRES Rua Cônego Costa, 3850, Bebedouro. CEP 
57.017-550 

3336 – 7008 
3315 – 9917 

02 CEJA PAULO FREIRE Rua João Pessoa, S/N, Centro. CEP 
57.020-380 

3334 – 1189 

03 COLÉGIO TIRADENTES 
POLÍCIA MILITAR 

Av. Dr. Roberto Pontes Lima, 208, Trapiche 
da Barra. CEP 57.010-385 

3315 – 1499 

04 DR. ÉDSON DOS SANTOS 
BERNARDES 

Av. Gov. Theobaldo Barbosa, Vergel do Lago 
CEP 57.015-750 

3376 – 6495 
3315 – 1589 

05 DR. JOSÉ MARIA CORREIA 
DAS NEVES 

Rua Agnelo Barbosa, S/N, Prado, CEP 
57.011-390 

3326 – 3159 
3346 – 0505 

06 DR. MIGUEL GUEDES 
NOGUEIRA 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, S/N, Chã de 
Bebedouro. CEP 57.018-630 

3338 – 4895 

07 DR. RODRIGUEZ DE MELO Rua Jardim Esperança, S/N, Ponta Grossa. 
CEP 57.015-530 

3326 – 9578 

08 NOSSA SENHORA DO BOM 
CONSELHO 

Rua Cônego Costa, 3673, Bebedouro. CEP 
57.017-550 

3338 – 1791 
3315 – 4781 

09 ROSALVO RIBEIRO Pça. Bonifácio Silveira, 228, Bebedouro. CEP 
57.017-590 

3338 – 7203 

10 TAVARES BASTOS Pça. do Centenário, S/N, Farol. CEP 
57.021-380 

3336 – 3072 
3315 – 2067 

13ª Coordenadoria de Educação – Rede Estadual 

11 CAMPOS TEIXEIRA Rua Campos Teixeira, Ponta da 
Terra. CEP 57.035-290 

3338 – 4912 

12 DR. FERNANDES LIMA Rua Salustiano Sarmento, 83. Sítio 
São Jorge. CEP 57.044-130 

3375 – 9272 
3315 – 9910 

13 MONSENHOR BENÍCIO DE 
BARROS DANTAS 

Rua Pedro Américo, CJ. Pajuçara, 
S/N – Poço. CEP 57.025-890 

3377 – 3862 
3315 – 3970 

14 PROFª. MIRAN 
MARROQUIM DE Q. 
CAVALCANTE 

Rua da Liberdade, S/N, Piabas, 
Jacintinho. CEP 57.042-090 

3320 – 2808 

15 PROFº. BENEDITO DE 
MORAES 

Rua Zeferino Rodrigues, S/N – Poço. 
CEP 57.030-080 

3231 – 4762 

16 PROFº. PEDRO TEIXEIRA 
DE VASCONCELOS 

Rua Pau D’arco, S/N, Feitosa. CEP 
57.043-390 

3356 – 1388 

17 THEOTÔNIO VILELA 
BRANDÃO 

Rua Cel. Adauto Gomes Barbosa, 
Jatiuca. CEP 57.025-140 

3337 – 3842 
3231 – 4627 

14ª Coordenadoria de Educação – Rede Estadual 

18 ALFREDO GASPAR DE 
MENDONÇA 

Cj. Eustáquio Gomes de Melo – Tabuleiro 
dos Martins. CEP 57.072-360 

3322 – 3324 
3315 – 8452 

19 DOM OTÁVIO BARBOSA 
AGUIAR 

Rua A-20, Cj. Benedito Bentes I – Tabuleiro 
dos Martins. CEP 57.084-020 

3344 – 0083 
3344 – 5393 

20 DRª EUNICE DE LEMOS 
CAMPOS 

Av. Garça Torta, S/N, Benedito Bentes I – 
Tabuleiro dos Martins. CEP 57.084-615 

3344 – 0082 
3344 – 3214 

21 GERALDO MELO DOS 
SANTOS 

Cj. Graciliano Ramos, Qd. 16, R. 61, 48 – 
Tabuleiro dos Martins. CEP 57.073-340 

3334 – 9272 
3354 – 4343 

22 MARIA SALETE GUSMÃO 
DE ARAÚJO 

Conj. Osman Loureiro, S/N, Clima Bom – 
Tabuleiro dos Martins. CEP 57.071-330 

3353 – 5268 

23 PROFª. BENEDITA DE 
CASTRO LIMA 

Rua Sta. Rita, S/N, Clima Bom – Tabuleiro 
dos Martins. CEP 57.071-120 

3373 – 7570 
3315 – 1073 

24 PROFª. GILVANA ATAÍDE Rua Elinelma Oliveira dos Santos, S/N, Qd. 3315 – 7907 
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CAVALCANTE CABRAL 110, Cj. Sta. Lúcia – Tabuleiro dos Martins. 
CEP 57.082-560 

3324 – 1151 

25 ROMEU DE AVELAR Rua Rações Carb, S/N – Tabuleiro dos 
Martins. CEP 57.073-460 

3324 – 5978 
3324 – 5614 

26 SANTOS DUMONT 
         (12ª CE) 

Vila Militar - Destacamento da FAB, 
Tabuleiro do Pinto – Rio Largo.  
CEP: 57.100-971 

3352 – 4197 

15ª Coordenadoria de Educação – Rede Estadual 

27 MOREIRA E SILVA Av. Fernandes Lima, S/N, Farol. 
CEP 57.055-000 

3315 – 1411 
3315 – 8358 

28 PRINCESA ISABEL Av. Fernandes Lima, S/N, Farol. 
CEP 57.055-000 

3315 – 1406 
3338 – 8696 

29 PROFº AFRÂNIO LAGES Av. Fernandes Lima, S/N, Farol. 
CEP 57.055-000 

3315 – 1410 
3338 – 2536 

30 PROFª LAURA DANTAS 
SANTOS DA SILVA 

Av. Fernandes Lima, S/N, Farol. 
CEP 57.055-000 

3315 – 1407 
3338 – 7016 

Rede Federal de Ensino 

31 IFAL – Instituto Federal de 
Alagoas 

Rua Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca. 
CEP 57.035-350 

3194 – 1150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


