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SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA: ALGUMAS INQUIETAÇÕES 
Daniel Carreira Filho 

 
“A viagem mais interessante é a que ele empreende 
quando se interioriza, caminha pelas avenidas de 
seu próprio ser e procura as origens da sua 
inteligência e os fenômenos que realizam o 
espetáculo da construção do pensamento e da usina 
de emoções”.  

Augusto Jorge Cury 
 
 
 Acreditamos ser possível, em especial entre profissionais da Educação Física 

com foco de atenções voltadas para a escola e sociedade, dar início a um processo 

de ampliação das perspectivas de análise do que se convencionou chamar, nos 

últimos anos, de qualidade de vida. Seria, num primeiro questionamento, qualidade 

de vida associada aos programas questionáveis de qualidade total ou qualidade da 

vida como um fenômeno multifacetado e com foco no ser humano? 

 De qual vida estaríamos falando? Daquela que foi conquistada pela evolução 

dos seres humanos e, portanto, co-responsáveis, também, pelas desigualdades 

entre as vidas dos semelhantes? Seria dos serviços comercialmente criados e com 

demandas provocadas pelas empresas que lucram com a doença e saúde? 

A evolução científica e tecnológica que garantiu a ampliação da expectativa 

de vida dos seres humanos foi e é responsável, também, pela expansão do 

processo de exclusão promovido, em grande parte, por uma perspectiva neoliberal 

globalizada, assim como a miséria ampliada entre os já muito próximos da linha da 

pobreza. 

 As modificações do meio ambiente, produzidas pelo ser humano sobre o seu 

território de convivência e sobrevivência, são responsáveis pelo surgimento de 

novas e conflitantes barreiras à própria existência e à qualidade da vida. O 

esgotamento dos recursos naturais do planeta, auto provocados, constitui-se em 

interferências à saúde de todos os cidadãos do mundo, mas nem todos se 

demonstram preocupados e agem na direção da solução de fatos constatados e 

riscos eminentes. 

 
“[...] a escassez de água potável e a poluição atmosférica foram em 
conjunto eleitos como o maior foco de preocupações (57%), seguido 
das mudanças climáticas (51%), desflorestamento (28%), baixa 
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capacidade de governança (27%), perda da biodiversidade (23%), 
aumento populacional (22%) e deterioração de valores sociais 
(21%)”. (DA COSTA, 2006) 

 
 Portanto, falar em ou da saúde implica em estabelecer conhecimentos e 

saberes apropriados por um maior número possível de pessoas, com início, 

indiscutível, nos relacionamentos propiciados pela sociedade e escola 1 [1] que 

possam ampliar os olhares não os limitando às questões biológicas e suas soluções 

medicamentosas ou médicas ou pelos exercícios físicos. É preciso compreender que 

a maior parte das enfermidades está atrelada ao desenvolvimento das culturas 

atuais e da redução das exigências de atenção com o próprio ser humano. Os 

indiscutíveis avanços da sociedade, inclusive com a ampliação da expectativa de 

vida, também são responsáveis pela alteração das condições de vida e pela 

necessidade de readaptação dos seres humanos frente às novas exigências para a 

sobrevivência. O ato de viver na sociedade atual está composto por uma série de 

exigências que não se aproximam, minimamente, das necessidades anteriores da 

espécie. Além das questões tecnológicas que reduzem as exigências do 

movimentar-se, devemos destinar atenção aos desejos (imposições sociais) de 

padronização de corpos e formas que, indubitavelmente, são mecanismos de 

comercialização da vida e seus atributos sociais. 

 

“[...] lembramos que a tecnologia e a virtualidade já adquiridas por 
todos nós tem como contraponto a possibilidade de tornarmo-nos 
cada vez mais sedentários. Assim, será necessário, para compensar 
o excesso de sedentarismo durante o trabalho, a realização de 
movimentos em nosso tempo livre. Há estudos na área da saúde que 
indicam de forma confiável que uma pessoa que não realiza 
movimentos em seu dia-a-dia (andar mais, subir escadas, entre 
outros) tem uma possibilidade bem maior de sofrer problemas 
circulatórios, mesmo sendo normal, do que uma pessoa com certo 
grau de obesidade ou com hipertensão mas que se movimenta 
regularmente todos os dias”. (MOREIRA, 2001) 

  

 Não é necessário um grande esforço de memória ou aprofundado estudo 

histórico para constatar que o avanço tecnológico e científico que configuraram o 

século XX são, também, os anos de convívio com as maiores atrocidades humanas 

                                                           
1[1] A escola faz parte, obviamente, da sociedade. Portanto, ao identificá-la nesta 
colocação apenas acentuo uma das possibilidades de nossa intervenção profissional 
e humanista. 
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não apenas contra a espécie, mas distribuindo suas irresponsabilidades entre as 

demais espécies.  

 
“O tema qualidade de vida, assim encarado, faz-nos lembrar que o 
século XX foi considerado um século de progressos, de 
desenvolvimentos, de grandes descobertas, mas, ao mesmo tempo, 
foi um século de convulsões, de horrores, de holocausto, de guerras 
mundiais. O desenvolvimento trouxe consigo o subdesenvolvimento; 
o progresso foi experimentado e, com ele, as regressões. Vivenciou-
se, nesse período, o verdadeiro significado de crise, quando os 
perigos conviveram com as oportunidades de mudança”. (MOREIRA, 
2001) 

 
 Essas questões nos remetem a uma análise das condições de sobrevivência 

individual e coletiva da população do planeta enquanto responsabilidade, também 

coletiva, pela manutenção da qualidade da vida. Preocupações que ocuparam a 

consciência dos seres humanos no passado e com, praticamente, as mesmas 

interferências sobre o meio e a destruição descomedida deste. 

 

“[...] Didática Magna, de Comênio, quando demonstrava a vinculação 
entre saúde, higiene e educação no sentido de estabelecer 
fundamentos para o prolongamento da vida. Nessa obra, o autor 
enaltece que prolongar a vida está relacionado ao sentido de uso ou 
utilização que fazemos da vida, quando mostra que, se soubermos 
fazer bom uso da vida, ela será longa ou suficiente; da mesma 
forma, se a gastarmos de forma perdulária, ela será curta ou 
insuficiente. Ao que tudo indica, Comênio estava mais preocupado 
com o destino que atribuímos à nossa vida do que com a sua 
duração em anos”. (MOREIRA, 2001) 

 

 A própria evolução humana e das sociedades fez surgir novas necessidades, 

exigências e acomodações que provocaram profundas alterações no modo de vida 

de seus descendentes sendo, o último século (XX) o mais representativo em termos 

de quantidade e abrangência dessas mudanças, repercutindo no dia-a-dia dos seres 

humanos. Vivemos a cada dia mais afastados de nós mesmos, mais preocupados 

com os olhares dos outros sobre nossas formas de viver, e dando margem para o 

estabelecimento de padrões que, individual ou socialmente, numa breve interrupção 

do processo, damos conta de que não nos apetece ou nos dá prazer em “curtir a 

vida”. 
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“A análise evolutiva dos padrões de saúde e morbilidade 
contemporâneos indica que a susceptibilidade a doenças 
características de sociedades com abundância alimentar e baixos 
níveis de actividade física resulta de atributos metabólicos que 
podem ter sido adaptativos nas sociedades ancestrais de caçadores-
recoletores, onde a escassez era recorrente e a actividade física 
constante. Tendo em conta a inércia das modificações genéticas e  
velocidade das transformações culturais, a única via para 
reconquistar a normalidade adaptativa é a promoção de estilos de 
vida que reponham o essencial a concordância entre os nossos 
hábitos e o nosso passado evolutivo. A parte fundamental dessa 
reconquista pode ser feita com a readopção dos níveis de actividade 
física dos nossos antepassados, de modo que o atleta aprisionado 
por anos de abundância possa voltar a correr livremente”. (ROCHA, 
2006) 

 

 Sobre este ponto de vista parece-nos que o investimento deve ser sobre a 

ampliação dos saberes do ser humano (atual) que lhes permita sobreviver, viver, 

conviver e transformar e transformar-se com consciência crítica sobre suas 

responsabilidades com o macro sistema do qual faz parte e é o principal agressor. 

 
“Jaques Monod, dizia que o mecanismo conservador era o caráter 
fundamental dos seres vivos, portanto, a evolução só poderia estar 
ligada às suas imperfeições. De tal forma que, ocorrendo alguma 
situação não identificada por algum ser vivo, isto é, algo de novo na 
sua rotina de atividades familiares, uma imperfeição estaria 
denunciada. Se há algo de novo, é porque o aparelho cognitivo do 
indivíduo, ou da espécie, não o reconhece, e, se não o reconhece, é 
porque tal aparelho é imperfeito e precisa se atualizar. Não sendo 
possível a atualização, no entanto, a espécie se extinguirá, como 
ocorreu com a esmagadora maioria dos seres vivos que habitaram 
este planeta. Não são os fracos ou os fortes que a evolução gratifica, 
mas os mais preparados para se defrontar com o novo, corrigindo as 
imperfeições denunciadas. No caso espécie, tratando-se, portanto, 
do caráter genotípico, espera-se que as mutações arquivadas na 
intimidade genética respondam positivamente às pressões 
ambientais”. (FREIRE, 2006) 

 
 Esta perspectiva, baixa adaptação, nos deixa intrigados, pois com base em 

dados estatísticos, estamos conquistando viver por mais tempo, a população de 

idosos tem aumentado, os riscos de morte por questões antes insuperáveis foram 

diminuídos ou eliminados, os níveis de tecnologia nos garantem proteção e, 

contraditoriamente, estamos afirmando que temos menor nível de qualidade da vida. 
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Assim, parece-nos que a questão não se resume ao viver mais e melhor, mas sim de 

criar condições para uma melhor e mais apropriada intervenção crítica. 

Encaminhando a discussão para a questão da inabilidade para adaptar-se ao 

meio que o próprio ser humano transformou, proposto por Freire, podemos imaginar 

que as atuais condições de vida alteraram, de forma significativa, nossas 

necessidades ou capacidades para sobreviver, reduzindo-as a níveis insuficientes 

para a própria manutenção dentro de padrões supostamente superiores. 

 
“Uma das hipóteses mais interessantes sobre a influência da 
evolução cultural na biologia das populações humanas foi enunciada 
por James van Neel em 1962 e ficou conhecida como hipótese do 
genótipo poupador ou thrifty genotype. Em sentido lato, esta 
hipótese postula que as principais doenças das sociedades humanas 
contemporâneas resultam de um desfasamento entre os níveis de 
sedentarismo e abundância alimentar, típicos dessas sociedades, e 
constituições genéticas adaptadas à intensa actividade física e 
relativa excassez de alimentos que caracterizaram o modo de vida 
das sociedades primitivas de caçadores-recoletores”. (ROCHA, 
2006) 

 
 
 A perspectiva da economia, presente no dia-a-dia das comunidades poderia 

ser a responsável pela aquisição de novas dificuldades de sobrevivência, 

convivência e qualidade da vida, impondo-nos padrões para os quais não 

encontramos alternativas que minimizem ou eliminem seus efeitos indesejáveis. Os 

efeitos nocivos dos avanços sociais, antes atribuídos a classes determinadas, 

atingem a todas as camadas da população com similaridade das conseqüências, 

agora presentes em classes sociais consideradas desfavorecidas. 

 

“A comparação de valores de adiposidade de meninas de 11 a 14 
anos em 1980 com as meninas na mesma idade em 2000, mostrou 
um aumento de 18,1%, enquanto que entre os meninos a situação 
foi ainda pior: 31,8%.[...] No entanto, a avaliação do tempo em que 
essas crianças ficavam frente a TV demonstrou que elas assistiam 
quatro horas em média por dia, sendo esse comportamento ainda 
maior entre as de nível sócio-econômico mas baixo. Foi constatada 
uma relação estatisticamente significante entre o tempo de TV e a 
diposidade (0,27), velocidade (-0,25), impulsão vertical (-0,28) e 
potência aeróbica (-0,52).” (MATSUDO, 2006) 
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 Uma breve observação dos dados apontados por Matsudo (2006) nos deixa a 

impressão de que a população de baixa renda, ao ter acesso ao bem cultural 

televisão (realidade facilmente observada), passa a apresentar desvantagens de 

sobrevivência, considerados os itens apontados pelo autor. Parece-nos necessário, 

ou indispensável, analisar estes dados transgredindo o campo das aferições do 

estudo (sem desvalorizá-lo ou reduzir sua indiscutível importância) para considerar 

as condições de habitação popular, segurança, trabalho, transporte, lazer e outros 

componentes da qualidade da vida. 

A discussão, portanto, encaminha-se para a capacitação de seres humanos 

para enfrentarem e superarem as barreiras impostas pela própria evolução, 

encaminhar transformações dessa realidade de forma a minimizar os efeitos 

indesejáveis, ainda que com a presença de contradições relevantes. Dentre as 

contradições temos o  prolongamento da vida e a desvalorização daqueles que 

atingem a velhice. 

 

Prolongando a vida e desigualdades 

 
 Os avanços da ciência conquistados favoreceram, e ainda o fazem; a 

ampliação da expectativa de vida; ampliam o número de pessoas com mais de 75 

anos de idade (atual expectativa de vida do povo brasileiro); garantem o 

atendimento tecnológico que permite manter a vida de pessoas com graves 

problemas de saúde (condenadas, no passado muito recente, à morte prematura); a 

oferta de alimentos com qualidades particularmente saudáveis; dentre inúmeros 

outros.  

 As sociedades observam o crescimento da população com idade superior aos 

75 anos e, como vivemos em nossa realidade, surgem os problemas para os quais 

as soluções não estão satisfazendo as necessidades desses seres humanos idosos. 

Estes compõem o exército de excluídos que se unem, no final de suas vidas, aos 

outros tipos de exércitos de exclusão provocados pela própria evolução. 

 
 

“Como apenas um exemplo dessa preocupação, lembramos Simões 
(1996), quando em seus escritos sobre a terceira idade já faz 
referências elucidativas a esse respeito, ao afirmar que as ciências 
biológicas procuram, de várias maneiras, prolongar a vida dos 
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indivíduos. No entanto, também menciona que, embora o 
desenvolvimento científico esteja contribuindo para prolongara a vida 
dos indivíduos, socialmente, aqueles que chegam à vida avançada 
sofrem vários preconceitos, como o de serem pessoas irrelevantes, 
de representarem algo menos que o adulto, de serem tratados com 
desprezo pelas políticas públicas, condenando-os muitas vezes ao 
isolamento”. (MOREIRA, 2001) 

 

 Estas concepções, presentes em muitos discursos políticos, não 

conquistaram promover a transformação da realidade. Muitos são os idosos, de 

qualquer classe social, abandonados ou desvalorizados em maior ou menor 

intensidade por determinação de sua capacidade de aquisição de direitos sociais 

que deveriam ser para todos. A enorme maioria da população de idosos continua 

invariavelmente, assim como os atuais jovens adultos, sem perspectivas de uma 

melhor qualidade da vida. Observe-se a realidade do sistema previdenciário 

brasileiro que condena o aposentado a uma qualidade da vida muito inferior àquela 

que havia quando da condição de trabalhador (membro da massa produtiva e 

geradora de lucros). Mais recentemente, nestes últimos dois anos (2006/2005), as 

empresas de seguro saúde têm migrado para o atendimento apenas a empregados 

das empresas, eliminando os clientes individuais, pois, no final do período de 

trabalho, momento de maior necessidade de recursos médicos, medicamentosos e 

hospitalares, estes também são abandonados.  

 Alia-se a esta realidade, os baixos valores de aposentadoria que são pagos 

aos idosos, em muitos casos não ultrapassa o mínimo definido em lei (salário 

mínimo), que não permite ao ex-operário pagar qualquer plano de saúde de mínima 

qualidade, mesmo porque há outras prioridades que são minimamente atendidas 

pelo salário percebido mensalmente.  

 Estas questões são, sistematicamente, mantidas fora do alcance nas 

discussões da formação de professores ou de profissionais em nível superior, 

atendo-se, os currículos (enquanto um conjunto de disciplinas) afastados da 

realidade da convivência e responsabilidade dos profissionais com nível superior, 

(atualmente, muito questionável) em especial para as questões de saúde, lazer, 

esporte e educação física. Portanto, prolongar a vida é uma questão de economia 

uma vez que é considerada como geradora de gastos com a manutenção das 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2005 

pessoas que chegaram a este estágio da vida de forma não produtiva e sem a 

autonomia financeira para a sobrevivência com os mesmos padrões anteriores. 

   

“Prolongar a vida, hoje, torna absoluta a cronologia, traduzida como 
longevidade e esperança de vida, e a falta de cuidados para atingir 
esse fim é alertada por campanhas contra seus riscos, pelo valor 
negativo para as finanças públicas nos gastos com a saúde. Não faz 
parte da preocupação atual o movimento da qualidade de vida o que 
cada um deve fazer com a sua própria vida, bem como a relação que 
cada um estabelece com a vida de seus semelhantes, quando 
beneficiado com o aumento dos anos que deverá viver”. (MOREIRA, 
2001) 

 

 As preocupações, tanto do idoso quanto do jovem em condições de 

empregabilidade, quanto ao lazer, a oferta de programas culturais, o acesso aos 

saberes da formação continuada, dentre outros e inúmeros fatores, devem fazer 

parte das discussões sobre saúde, pois apenas com a ampliação desses saberes e 

sua apropriação pelos seres humanos é que se tornará possível a intervenção crítica 

destes na sociedade. 

 
“Além dessas observações, De Masi, ao constatar, por exemplo, o 
prolongamento da expectativa de vida do ser humano na sociedade 
atual, mostra que a longevidade só será associa à qualidade de vida 
se a pessoa idosa for mais informada e mais instruída, o que a 
tornará madura, bem com só desfrutará dessa fase da idade com 
prazer se for possuidora de boa saúde, tanto no aspecto físico 
quanto no psíquico. Isso não acontece atualmente, porque os idosos 
estão convencidos de que o trabalho é tudo na vida e, como 
raramente conseguem se reciclar profissionalmente, são 
prematuramente privados de vivenciar essa sua existência e 
destinados ao que ele chama de antecâmara da morte”. (DE MASI, 
2000, In: MOREIRA, 2001) 

 

 A antecâmara da morte (De Masi, 2000), pode ser um enorme condomínio 

onde se instalam todos os seres humanos descartados por uma sociedade que 

valoriza apenas aos que têm ou apresentam capacidade produtiva. Os que 

produziram, no passado, são descartáveis ou substituídos por elementos mais 

jovens, mais “poderosos”, mais ingênuos ou submissos. 

  

“Isso tudo sem nos esquecermos de que muitas dessas propostas 
têm como suporte a qualidade em educação, a qualidade da 
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eficiência do e no trabalho, a qualidade dos serviços prestados ao 
consumidor (quer esteja ele na escola, na linha de produção ou na 
linha do consumo de bens materiais), apontando claramente para o 
valor mercantil das propostas, pois elas são destinadas aos que têm 
o poder de aquisição”. (MOREIRA, 2001) 

 

 Abrir-se-á uma porta para o futuro, um futuro contraditório como o presente 

voraz e aniquilador dos menos hábeis para enfrentar a realidade do mundo 

socialmente construído por seus pares de espécie.   

 

“Os horizontes que vamos criando condicionam as formas de 
qualidade de vida a que aspiramos; porque somos puxados pelo 
futuro, porque necessitamos experimentar o novo e porque, 
instintivamente, perseguimos mais o melhor do que o bom. Essa 
incansável busca de novos modelos só terá êxito se a educação, 
para muito além de nos ensinar mais, conduzir-nos a uma nova 
maneira de pensar. Para que o Homem viva em liberdade, na mais 
pura e profunda acepção do termo, e não seja dominado por uma 
complexidade cujos contornos mal conhece, mas que o ultrapassa”. 
(ROSÁRIO, 2001) 

 

 A janela que poderá ser aberta dependerá das competências que serão, ou 

não, desenvolvidas pelos seres humanos (seus pares de espécie) nos próximos 

anos ou séculos (lembrando que mudanças significativas na sociedade demandam 

tempo) e que conquistem ultrapassar as barreiras e não ser, por elas, tragado na 

antecâmara da morte. A consciência ingênua é uma das barreiras a ser 

ultrapassada, mas por onde? Qual a fresta? 

 As propostas que nos são apresentadas quanto ao tema qualidade de vida 

(não da vida) se encontram intimamente vinculadas às questões da produção, do 

rendimento, da ampliação do lucro e não da real melhoria das condições humanas 

de convivência. 

“No mundo das idéias de hoje, está disseminado o trato com a 
chamada qualidade de vida, em todas as áreas do saber, parecendo 
ser essa a nova panacéia para os males da humanidade. Vemos 
textos sobre o assunto em propostas para: uma filosofia de vida 
alternativa; um novo tratamento ou novo recurso terapêutico; formas 
emergentes de atividades físicas ou mesmo de exercícios mentais 
de relaxamento; facilitar o contato com energias místicas; ajude-se 
com novos manuais de auto-ajuda, dentre outros, sempre para 
melhorar a vida do cidadão neste planeta, assumido como um lugar 
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inóspito, naturalmente complicado para a vida em comunicação e em 
comunhão social”. (MOREIRA, 2001) 

 

 Alguns autores da Educação Física, dentre eles Darido, Nahas, Moreira, 

Simões, Freire, tentam associar a responsabilidade da escola, ou dos componentes 

curriculares, quanto à transgressão pedagógica (como propõe Rui Espírito Santo), 

rumo às conquistas de uma sociedade mais justa e igualitária. Neste documento, 

pretendemos estabelecer um elo, mesmo que nos arriscando a uma avaliação 

depreciativa dessa incursão, em especial por uma parcela dos autores e atores da 

área, imputando-nos rótulos de biologicista, reducionista ou acrítico. A saúde na 

escola já foi objeto de inúmeras críticas, em especial pela associação única e 

exclusiva a sua característica de congregar significativa parcela da população de 

crianças, adolescentes e jovens adultos. 

 

A escola: mas o que ela pode fazer? 

  

 Embora tenhamos expressado no título deste segmento a escola, assumimos 

como incoerente esta fixação, pois a escola nada mais é que a reunião de seres 

humanos, sujeitos a todas as desigualdades e responsabilizados, equivocadamente, 

pelas mudanças na sociedade. A Escola, individualmente, não será e nunca foi 

responsável, única e isolada, pelas transições sociais. Hipoteticamente esteve 

presente nelas, embora com força e presença minimizadas pelas ações políticas 

equivocadas e sucateadoras de inúmeros anos de abandono à própria sorte, ou 

seria azar? Aliás, a escola tem sido, nos últimos anos, abandonada tanto pelos 

órgãos públicos, quanto pelos políticos e pela própria família. Observamos, desde o 

início da década de 1980, o embate entre os proprietários das escolas particulares 

da Educação Básica (fundamental e médio) e os pais dos alunos, motivados, 

prioritariamente pela relação lucro-despesa. Nem os pais compreenderam a 

necessidade do investimento em educação, nem os mantenedores compreenderam 

suas responsabilidades, ambos valorizando bens de consumo em lugar da educação 

de qualidade de seus filhos (vide embates registrados pelas mídias, inclusive a 

destruição da Escola Base por um preconceito e por uma informação falsa). 

 Mas, como nos propusemos a discutir a questão da Educação para a Saúde e 

associar o componente curricular a esta proposta, parece-nos lógico considerar essa 
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possibilidade de intervenção como possível de desenvolvimento nas escolas, mas 

desde o início apontando para a indispensável observância do projeto político 

pedagógico da escola. 

 Assim, iniciamos pelo posicionamento da professora Suraya Cristina Darido 

quando apresenta a questão da saúde abrindo as possibilidades para campos da 

promoção e da proteção à saúde. Observe-se que a professora abre a discussão 

considerando tanto alunos quanto professores. 

“[...] as ações profiláticas (promoção e proteção da saúde) 
complementam as ações curativas e de reabilitação e, por isso, não 
podem existir isoladamente, justificando, também, a inserção de tal 
tema na escola. Afinal de contas, conhecer o corpo e seus limites, 
discutir as inúmeras manchetes a respeito de saúde e atividade 
física que aprecem na mídia, conscientizar-se da importância da 
atividade física e instrumentalizar-se com informações que permitam 
a prática de atividades físicas de uma maneira adequada, autônoma 
e consciente constituem alguns dos objetivos escolares para a 
formação discente”. (DARIDO et al, 2006) 

 

 Instrumentalizar alunos e professores para o exercício da cidadania e suas 

correlações com a especificidade do componente curricular Educação Física, tem a 

abrangência da própria declaração da Organização Mundial da Saúde, em especial 

quando nos compreendemos parte das possibilidades de intervenção e, esta ação 

compreendida como resultado de uma estratégia transdisciplinar. O 

desenvolvimento das capacidades de análise da realidade, da observação das 

características típicas da comunidade onde atuam e sofrem interferências, parece-

nos uma alternativa possível. 

 
“Dessa maneira, a concepção de saúde deve estar fundamentada no 
exercício da cidadania, argumentando-se que é preciso capacitar os 
alunos a se apropriar de conceitos, fatos, princípios, proporcionando-
lhes oportunidade de tomar decisões, realizar ações e gerar atitudes 
saudáveis na realidade em que estão inseridos.” (DARIDO et al, 
2006) 

 

 Outro autor que dedicou suas atenções para a questão da saúde e educação 

física levanta, também, um conjunto de preocupações que devem estar presentes 

nas intervenções no seio da escola. 
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“Entre os diversos fatores que predispõem ou dificultam a 
modificação comportamental, destacam-se: o conhecimento, a 
atitude, as experiências anteriores, o apoio social de familiares e 
amigos, a disponibilidade de espaços e instalações, as barreiras 
percebidas pelas pessoas (falta de tempo, distância até o local de 
prática, falta de recursos financeiros, entre outras) e as normas 
sociais (leis, regras e regulamentos).” (NAHAS, 2003) 

 

 O conjunto de barreiras a serem superadas está posta na sociedade e 

reproduzida na escola, nos relacionamentos, nas atividades no interior de cada um 

dos componentes curriculares da Educação Básica, e não individualmente afastados 

por competências equivocadas de formação humana. O autor acima citado amplia o 

leque preocupações quando se propõe discutir o tema no seio da escola. 

 
“Enquanto alguns fatores que podem influenciar os comportamentos 
são difíceis de modificar, como a hereditariedade, a escolaridade e o 
nível socioeconômico, outros são modificáveis através da 
informação, de experiências agradáveis, do desenvolvimento de 
habilidades para tais comportamentos e pela redução de barreiras 
que dificultam ou impedem essas mudanças”. (NAHAS, 2003) 

 

 O desenvolvimento das desigualdades entre os seres humanos e a 

concepção de que qualidade de vida está atrelada às possibilidades financeiras, 

desconsiderando que existem alternativas que superam as barreiras eminentemente 

voltadas para a capacidade de compra, limitada aos que as conquistaram e as 

mantiveram. 

 

“Há um senso comum, em nossa sociedade, que associa qualidade 
de vida com o fato de possuir recursos financeiros. Para muitas 
pessoas, viver bem, ser feliz, ter qualidade de vida necessariamente 
passa por ser rico, ganhar na loteria, ser possuidor de muitos bens, 
como carros, iates, casas, fazendas, ou mesmo ter a oportunidade de 
viajar, de hospedar-se em bons hotéis, de consumir produtos 
importados, enfim, tudo o que tem relação direta com a aquisição de 
bens materiais”. (SIMÕES, 2001) 

 

 A própria incapacidade de transformar as barreiras, transgredir, superar e 

encontrar alternativas é outro fator altamente limitante em uma sociedade que 

aceitou ou reconheceu e legitimou a pressão do mundo produtivo do lucro e 

lucratividade. Em contraposição a este certo imobilismo, surgem posicionamentos 
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que questionam estas premissas e apontam em direção ao emprego da cidadania, 

cooperação e responsabilidade social. 

“Nós sabemos demasiadamente bem como produzir riqueza. 
Dedicamos os últimos dois séculos da nossa história a esta ciência. 
Agora devemos projetar um modo novo para distribuí-la, para 
substituir a competitividade e a exclusão pela solidariedade e 
hospitalidade”. (DE MASI, 2000) 

 

 Encaminhar olhares para a responsabilidade social requer a discussão, ou o 

envolvimento dos alunos, de questões muito mais amplas do que somente o 

desenvolvimento das capacidades físicas, para as quais temos inúmeras e 

comprovadas e seguras alternativas. O professor João Batista Freire, em 2001, 

produziu um texto que referencia de maneira particular as possibilidades de 

discussão da questão da saúde no seio da formação profissional, quiçá da 

escolaridade. 

 
“Nos próximos anos, calcula-se, morrerão cerca de 20% dos 
habitantes da África, dizimados pela Aids, a continuar o atual ritmo 
de globalização da crueldade. Essa doença virou uma pandemia de 
proporções incontroláveis. Afeta hoje aproximadamente 25 milhões 
de pessoas naquele continente.... Recentemente um padre de um 
país africano resolveu transgredir o tal acordo de patentes 
internacionais e passou a comprar genéricos indianos. Com isso 
muitos aidéticos começaram a escapar da morte. Imediatamente a 
OMC entrou em cena e fez valer os direitos de seus clientes 
multinacionais. Decretou, assim, que os africanos devem voltar a 
morrer ou pagar o preço de cada vida para os laboratórios 
farmacêuticos americanos. Esta medida da Organização Mundial do 
Comércio equivaleu a uma condenação à morte em massa, perto da 
qual Hitler se sentiria humilhado. Mais importante que uma vida, para 
a OMC e seus filiados, é o lucro fácil. Certamente, em breve 
receberemos a notícia de que não é bem assim, as indústrias 
voltarão atrás, pressionadas pela opinião pública mais esclarecida e 
militante, tentarão posar de humanos, mas o problema, se for 
superado no caso da Aids, ressurgirá logo adiante em outra 
situação. A perversidade da ideologia neoliberal precisa de alimento 
e sabe muito bem que o celeiro de sua ganância está nos nichos de 
pobreza do terceiro, do quarto ou do quinto mundo”. (FREIRE, 2001) 

 

 Os poderes internacionais das gigantes multinacionais, em especial as dos 

laboratórios de medicamentos que curam e que matam, têm se manifestado como 
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uma das mais fortes e potentes armas de destruição das populações com baixo 

poder (em especial a questão econômica). 

 A ampliação dos olhares sobre a saúde, incluindo as possibilidades políticas, 

econômicas, culturais, sociais refletiram na definição que a Organização Mundial da 

Saúde estabeleceu para a Saúde. Assim, as discussões devem permear por estas 

possibilidades e ampliar a sua apropriação, em especial, na escola. Quem sabe, 

promovidas pelo componente curricular Educação Física, desde que resultado de 

um projeto político-pedagógico amplamente discutido e transdisciplinarmente 

construído. 

 A perspectiva da atividade física, posta pelos autores que dedicam suas 

atenções às possibilidades de promoção de saúde, merece, também, a ampliação 

de olhares como nos propõe José Alberto Duarte: 

 

“A actividade física deve, cada vez mais, ser encarada não só como 
uma importante arma terapêutica e preventiva, mas também como 
portadora de numerosos efeitos secundários, indesejáveis, muitos 
deles ainda mal conhecidos”. (DUARTE, 2006) 
 

 Mas se a atividade física tem a capacidade de alterar a condição de saúde 

dos seres humanos, quais os motivos que levariam os cidadãos a não aderirem a 

essa prática? Seriam elas realmente capazes de alterar o quadro que 

apresentamos, isoladamente de todos os demais fatores, muito mais poderosos que 

a capacidade dos profissionais da educação em apontar tais possibilidades aos seus 

alunos. São muitos os fatores, dignos de estudo. Muito embora alguns autores 

reconheçam esta abrangência, ainda insistem em culpar os próprios sujeitos pela 

não adoção das práticas, ou compreensão destas, como se os fatores limitantes (os 

demais) não estivessem presentes. 

“Muita coisa tem sido dita e escrita sobre a importância de um estilo 
de vida saudável para pessoas de todas as idades. Entretanto, 
apesar de todas as evidências científicas acumuladas, um grande 
número de pessoas ainda parece desinformado ou desinteressado 
nos efeitos a médio e longo prazo da prática de atividades físicas 
regulares, de uma nutrição equilibrada e de outros comportamentos 
relacionados à saúde”. (NAHAS, 2003) 

 

 Assim, resta-nos discutir a questão da saúde, promoção de saúde ou 

educação para a saúde no seio da escola e as responsabilidades dos profissionais 
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da Educação Física e, da escola e não na escola, parafraseando o professor 

Eduardo Francisco Caparroz. 

 

Arriscando proposições 

 

 Vamos nos arriscar a apresentar propostas para a Educação Física Escolar 

tendo como foco (mesmo que parcial) a questão da saúde sabendo que este 

posicionamento nos trará identificações pouco louváveis, em especial dos autores 

adeptos de uma visão crítica da Educação Física, dentre elas a de que aceitamos a 

proposta funcionalista, biologista e acrítica a ela atreladas. 

 Inicio este tópico com a ampliação do posicionamento da professora Suraya 

Cristina Darido no caminho da implantação e desenvolvimento de uma proposta 

para o componente curricular Educação Física, no seio da Educação Básica, 

obviamente como resultado de um projeto pedagógico socialmente construído.  

 Iniciamos a construção de nosso posicionamento propondo que a definição 

dos objetivos específicos da Educação Física Escolar, enquanto considerada a 

questão da saúde, tenha como proposta o desenvolvimento de conteúdos que 

considerem a questão da Educação para a Saúde, em seu sentido mais amplo sem, 

no entanto, ser este o objetivo para a Educação Física Escolar. 

Educar para a saúde, desenvolvendo a capacidade individual e social dos 

alunos para a compreensão, interpretação e aplicação de saberes necessários ao 

processo coletivo de sobrevivência e convivência social parece-nos abranger muito 

mais que a questão do movimento corporal dos seres humanos de forma isolada. 

Nesse sentido, discordamos da proposta de promoção e proteção à saúde como 

complementares às ações curativas ou de reabilitação através das práticas da 

cultura corporal de movimento. Não nos parece possível, em especial no 

componente curricular Educação Física, atender às necessidades de cura ou 

reabilitação de alunos que apresentarem, porventura, algum tipo de doença.  

Aliás, esta proposta nos faz rememorar as preocupações com a realização 

dos exames médicos em todos os alunos para que estes pudessem participar das 

aulas de Educação Física Escolar. Há que se perguntar, para as aulas das demais 

disciplinas são realizados exames de acuidade visual, capacidade intelectual, nível 

de afetividade e outros? Sequer os famigerados exames médicos admissionais, 
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obrigatórios para o exercício profissional, são capazes de indicar o efetivo nível de 

saúde para suportar as exigências do trabalho, seja ele qual for. Infelizmente são 

utilizados como forma de proteção de patrões de eventuais demandas judiciais dos 

empregados demitidos ou cumprir legislações autoritárias que não se demonstram 

preocupadas com a saúde do trabalhador. 

Entendemos que Educação para a Saúde, no seio das instituições da 

Educação Básica, como resultado de um projeto pedagógico coletivamente 

construído e desenvolvido deve:  

“Desenvolver a capacidade de interpretação da realidade social e dos fatores 

limitantes do desenvolvimento pleno dos seres humanos, incluindo todas 

variáveis presentes na definição de saúde da organização mundial da saúde 

(WHO)”; 

“Promover a associação desses fatores com as possibilidades e limitações 

individuais e coletivas para a promoção da saúde, a partir das questões das 

manifestações da cultura”; 

“Promover a ampliação de saberes sobre o corpo e suas relações com o 

universo do crescimento e desenvolvimento humano, abrangendo as diversas 

áreas do conhecimento humano”; 

 “Favorecer a aquisição de conhecimentos que permitam o desenvolvimento 

da autonomia dos seres humanos para optarem e batalharem, integralmente, 

por uma melhor qualidade da vida”; 

 “Favorecer o desenvolvimento da capacidade de interpretação das 

alternativas das práticas da cultura corporal de movimento como umas das 

possíveis variáveis de uma melhor qualidade da vida:” 

 “Ampliar o conhecimento das capacidades e habilidades presentes nas 

diversas práticas da cultura corporal do movimento, permitindo a 

aproximação, participação, interpretação e adoção ou não dessas opções em 

suas bagagens individuais para a vida”. 

 
Recortando 
 

Desenvolver a capacidade de interpretação da realidade social e dos fatores 
limitantes do desenvolvimento pleno dos seres humanos, incluindo todas 
variáveis presentes na definição de saúde da organização mundial da saúde 
(WHO) 
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 Compreendemos que o ser humano está no mundo, cada qual em seu 

momento histórico e social, e que prepará-lo apenas com a visão de melhor 

instrumentá-lo para o futuro é o mesmo que deixá-lo a pé no caminho da construção 

dos saberes. Assim, há, em nosso entender, possibilidades ilimitadas de inserção 

das questões preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (WHO) entremeio 

às aulas de Educação Física Escolar. Assim é que, ao longo dos doze anos da 

Educação Básica, mesmo que considerando apenas as aulas do componente 

curricular Educação Física, há espaço suficiente para o desenvolvimento de projetos 

de aproximação dos alunos da realidade de sua espécie e sociedade. Parece-nos 

plenamente possível que os professores provoquem seus alunos no sentido de 

pesquisarem sobre assuntos que possam ser associados às condições da vida e 

relacioná-los aos diversos componentes curriculares. Não precisaríamos, 

necessariamente, abandonar nossos conteúdos específicos para promovermos tais 

aproximações. São plenamente possíveis tais conhecimentos complementares às 

aulas.  

 Em recente trabalho desenvolvido pelos alunos do último ano do curso de 

Educação Física da Universidade Cruzeiro do Sul, onde atuamos como docente da 

disciplina Tecnologias Aplicadas a Educação Física, os futuros professores do 

componente curricular Educação Física produziram, cada grupo com base em seus 

saberes acumulados sobre os mais diversos temas, material didático para atender 

aos desejos de saberes dos alunos do ensino médio das escolas da região.  

 Surgiram, em meio a uma série de outras propostas, projetos de envolvimento 

dos alunos do ensino médio através de: projeto em mídia eletrônica (CD) que 

aproxima os alunos das possibilidades da cultura corporal do movimento; gibi com a 

discussão sobre gênero e atividades esportivas na escola; jornal mural com os 

conceitos sobre a corporeidade; revista sobre as principais atitudes sociais frente a 

acidentes e tantos outros. 

 Estas propostas, ainda não colocadas para os alunos investigados, 

demonstram-se altamente atrativas para os graduandos e foram resultado de um 

processo de pesquisa coletiva desenvolvida com cerca de 1300 alunos do ensino 

médio. 
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 Para atender ao objetivo que propomos para a questão, basta que os 

senhores professores abram espaço para as manifestações dos alunos quanto às 

necessidades de saberes que estão presentes e vivamente legítimas. Parece-nos 

que estas questões, emanadas do próprio interesse de alunos, suplantam e com 

muitas vantagens a pesquisa sobre as regras de determinados esportes 

hegemônicos (não que descartamos tais conteúdos, mas que estes estão 

repetitivamente presentes em anos Olímpicos ou Pan-americanos). 

 Assim, com um simples movimento do coletivo de professores na “audição” 

da comunidade escolar2 [2] será possível a construção coletiva e participativa de 

formas alternativas de apropriação dos saberes aqui propostos. 

 
“Promover a associação desses fatores com as possibilidades e limitações 
individuais e coletivas para a promoção da saúde, a partir das questões das 
manifestações da cultura”; 

 
 Ao coletivo de professores da escola, de posse das necessidades individuais, 

coletivas e específicas de cada segmento do ensino, cabe a responsabilidade de, 

consideradas as perspectivas didático-pedagógicas que melhor se adequam às suas 

premissas teóricas, encaminhar o aprofundamento de conhecimentos dos alunos e 

sua associação com as características das manifestações da cultura corporal do 

movimento propostas em cada segmento da escolarização em desenvolvimento. 

Neste ponto é indispensável que as características individuais sejam efetivamente 

consideradas, em especial no coletivo da convivência de cada sala (turma) em 

função das especificidades individuais presentes na construção coletiva de saberes 

e da alteridade dessa aproximação de seres humanos construindo um espaço 

cooperativo, solidário e comprometido de crescimento (talvez de conhecimentos). 

 
“Promover a ampliação de saberes sobre o corpo e suas relações com o 
universo do crescimento e desenvolvimento humano, abrangendo as diversas 
áreas do conhecimento humano”; 
 
O aprofundamento desses saberes, inicialmente centrado nos interesses dos 

alunos, podem ser associados (talvez devam) às questões de crescimento e 

desenvolvimento de seres humanos e a contribuição, parcial e comedida, das 

manifestações da cultura corporal de movimento. Os conhecimentos das outras 

                                                           
2[2] Comunidade escolar aqui compreendida como alunos, professores, funcionários, 
pais e comunidade em geral que convive e vive com, na e da escola. 
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áreas poderão, construídos coletivamente, ampliar o arcabouço de cada um dos 

alunos e transformarem o próprio relacionamento estabelecido cotidianamente e sob 

a possibilidade concreta de intervenção dos atores da formação humana presentes 

na escola. A associação dos fatos históricos, dos interesses econômicos e políticos, 

por vezes determinantes da exclusão social dos alunos, far-se-ão presentes e 

facilmente identificados pelos parceiros do processo de construção dos saberes. 

 
 “Favorecer a aquisição de conhecimentos que permitam o desenvolvimento 

da autonomia dos seres humanos para optarem e batalharem, integralmente, 
por uma melhor qualidade da vida”; 

 
Aprofundando e especificando saberes voltados para o componente curricular 

Educação Física, encaminhamos as discussões para o campo específico das 

práticas da cultura corporal do movimento e ampliamos suas perspectivas no sentido 

da qualidade da vida, englobando todas as possibilidades que são exaustivamente 

discutidas pelos autores da área  (esportes, ginástica, lutas, dança). Abraçamos, 

neste tópico não apenas os interesses individuais, mas, e principalmente, a 

compreensão de que todos os seres humanos necessitam ter suas características, 

necessidades e interesses observados na construção de sua qualidade da vida, 

inclusive quanto às possibilidades (concretas) da adesão ou não das práticas da 

cultura corporal de movimento. 

 
 “Favorecer o desenvolvimento da capacidade de interpretação das 

alternativas das práticas da cultura corporal de movimento como umas das 
possíveis variáveis de uma melhor qualidade da vida:” 

 

A vivência das alternativas da cultura corporal do movimento, respaldada por 

uma análise histórica, social, política e econômica poderá ser, consideradas as 

premissas anteriores, responsável pela formação de uma consciência crítica frente a 

multiplicidade de ofertas sociais (consumistas ou não) para a adoção dessas 

práticas como uma das possíveis alternativas para uma melhor qualidade da vida.  

 
 “Ampliar o conhecimento das capacidades e habilidades presentes nas 

diversas práticas da cultura corporal do movimento, permitindo a 
aproximação, participação, interpretação e adoção ou não dessas opções em 
suas bagagens individuais para a vida”. 
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 Enfim, o ser humano, após o processo formal de escolarização e seu 

envolvimento com o componente curricular Educação Física terá a condição 

individual de tomar decisões e interferir na sociedade quanto a adoção ou não das 

práticas da cultura corporal de movimento e, principalmente, quanto aos demais 

fatores intervenientes para uma melhor qualidade da vida. 

 No entanto, é necessário tornar claro nosso posicionamento quanto à 

incoerência de se considerar a promoção da saúde, em especial quanto a prática de 

exercícios físicos com vistas ao aprimoramento das capacidades físicas individuais, 

como objetivo do componente curricular Educação Física. 
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