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Resumo: O objetivo desse 
estudo foi relatar uma experiên-
cia pedagógica realizada nas au-
las de Educação Física no curso 
de Engenharia de Controle e Au-
tomação. Durante as aulas des-
se componente curricular, os/as 
estudantes analisaram diretrizes 

atividade física para a saúde de 
-

bre a relação existente entre o 
esporte e a saúde, pesquisaram 
sobre a qualidade dos espaços 
públicos de lazer, montaram o 
seu próprio treinamento e orga-
nizaram projetos que relaciona-
ram os conhecimentos da Enge-
nharia com as práticas corporais. 
Durante o semestre, foi realiza-
do um convite para a nutricio-
nista do Instituto Federal de São 

-
na com os/as acadêmicos com a 
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sobre a relação entre a saúde e 
alimentação, padrões de beleza, 
distúrbios alimentares e a utili-
zação de anabolizantes e suple-
mentos alimentares. 

Palavras–chave: Educação 
Física. Nutrição. Ensino Supe- 
rior. Saúde.

Introdução

A Educação Física é uma área 
de conhecimento que está pre-

do século XIX. Durante o avan-
çar dos anos, os objetivos que 
os/as docentes tinham ao en-
sinar os conhecimentos des-
se componente curricular foram 
sendo alterados de acordo com a 
realidade social da época. 

Entretanto, durante a ditadura 
militar no Brasil, a Educação Fí-
sica passou a ser obrigatória em 
todos os níveis e ramos da es-
colarização, inclusive no Ensino 
Superior. Essa obrigatoriedade 
foi publicada na reforma educa-
cional ocorrida em 1971 (MOTA e 
SILVA; VENÂNCIO, 2008).

Hoje em dia sabemos que 
a Educação Física passou a ser 
obrigatória no Ensino Superior 
porque o governo militar tinha 



REBESCOLAR 19

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 2 – Nov. 2018

como objetivo que o esporte 
desviasse as angústias e anseios 
vividos pela população duran-
te os anos sombrios da ditadura. 
Para isso ocorrer, era necessário 
detectar talentos esportivos nas 
faculdades e universidades que 
pudessem representar o país 
nas competições internacionais 
(BRACHT; GONZÁLEZ, 2014).

Com a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional em 1996, a Educação 
Física deixa de ser obrigatória no 
Ensino Superior e, aos poucos, a 
maioria dos cursos superiores no 
Brasil retiram dos seus currículos 
esse componente curricular (MO-
TA e SILVA; VENÂNCIO, 2008).

Mesmo sabendo da não obri-
gatoriedade da Educação Física 
no Ensino Superior, ao iniciar a 
minha carreira no Instituto Fe-
deral de São Paulo, no ano de 
2015, percebi que o componen-
te fazia parte da matriz curricu-
lar dos cursos de Engenharia de 
Controle e Automação e Enge-
nharia Eletrônica.

Estranhei essa realidade, mas 
mesmo assim assumi o desa-

cursos, pois sabia que enfrenta-
-

nar a Educação Física uma dis-
ciplina importante na formação 
desses/dessas estudantes.

Já sou professor desses cur-
sos há quase três anos e te-
nho vivido experiências difíceis, 
mais ao mesmo tempo interes-
santes, propondo atividades que 
discutem a saúde e a qualidade 
de vida da população, fazendo 

-
cialidade aos acadêmicos e pro-
pondo projetos que relacionam 
os conhecimentos da Engenharia 
com as práticas corporais.

Assim sendo, o objetivo des-
se estudo foi relatar uma expe-
riência pedagógica realizada nas 
aulas de Educação Física no cur-
so de Engenharia de Controle e 
Automação. Nesse breve relato, 
mostrarei como que os conheci-
mentos da Educação Física e da 

-
vos para a formação acadêmi-

-
nais da Engenharia. 

Experiências nas aulas 
de educação física

Nesses últimos anos que te-
nho ministrado aulas de Edu-
cação Física no curso de Enge-
nharia de Controle e Automação, 
sempre começo as atividades 
acadêmicas expondo o planeja-
mento e conversando com os/
as estudantes sobre a seriedade 
que tenho com o trabalho. Fa-
ço isso porque percebo que os/
as discentes chegam com a ex-
pectativa que irão apenas prati-
car as atividades esportivas que 
mais gostam durante o semes-
tre, não serão avaliados e que os 
conteúdos do componente cur-
ricular não possuem nenhuma 
relação com a formação supe-
rior que escolheram.

Infelizmente, esses/essas alu-
nos/as reproduzem um entendi-
mento que ainda é muito habi-
tual sobre as aulas de Educação 
Física no Ensino Fundamental 
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e Médio. Confesso que as pri-
meiras aulas são tensas e, mui-
tas vezes, os/as acadêmicos/as 
demoram um pouco para com-
preender a dinâmica das ativi-
dades realizadas.

Após esse primeiro momento, 
a proposta é dividir a turma em 
seis grupos e realizar seminários 
sobre as Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Medicina do Esporte 
de Atividade Física e Saúde pa-
ra a população em geral, crian-
ças e adolescentes, mulheres e 
idosos. Os/as estudantes tam-
bém apresentam a diretriz que 

-
ções dietéticas, suplementos ali-
mentares e anabolizantes (CAR-
VALHO et al., 1996; LAZZOLI et 
al., 1998; LEITÃO et al., 2000; 
NÓBREGA et al., 1999; CARVA-
LHO et al., 2003).

Nesses seminários, professor 

os benefícios da atividade física 
para diferentes grupos, a com-
plexidade de fatores que inter-
fere na saúde da população, os 
riscos e “benefícios” da utilização 
de anabolizantes e suplementos 

elaboração de um treinamento 
físico para cada grupo estudado.

Depois dessa atividade, ca-
da estudante organiza um re-
latório descrevendo os princi-
pais conhecimentos que foram 
adquiridos durante essas aulas. 

que uma discente relatou sobre 
essa experiência.

O combate ao sedentarismo 

minimiza a incidência de doen-
-

-

-

-
-
-

-

realizada com moderação.
-
-

-
-

-

-
-

-
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É relevante destacar que es-
sas diretrizes possuem como ob-

nados com a prática de atividade 
física e, como podemos ver no 
relato da aluna, o enfoque das 
primeiras aulas sempre está re-
lacionado com essas temáticas. 

Quando as apresentações 

la de musculação com esses/es-
sas estudantes. Durante dois 

que que continha aparelhos es-

Nesse último semestre, foi fei-
ta a reforma de uma pequena 
academia de ginástica no câm-
pus São Paulo e consegui mos-
trar os exercícios e discutir sobre 

a montagem do treino dentro do 
IFSP, como pode ser observa-
do nas imagens abaixo.

Imagem 1 – Estudantes do 
curso de Engenharia de Controle 

e Automação realizando 
uma aula de musculação na 

academia do IFSP

 

Também realizo uma aula de 

diovascular com os alunos e as 
alunas, já que eles e elas apren-
deram, durante a realização dos 
seminários, que essas capacida-
des físicas são importantes pa-
ra a manutenção da saúde em 
qualquer grupo estudado. 
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Imagem 2 – Estudantes 
do curso de Engenharia 

de Controle e Automação 
realizando uma aula de 

do IFSP

 

Imagem 3 – Estudantes 
do curso de Engenharia 

de Controle e Automação 
realizando uma aula de 

resistência cardiovascular nas 
dependências do IFSP 

riências solicito que os/as estu-
dantes montem um treinamento 
com exercícios relacionados com 
as capacidades físicas que viven-
ciaram e aprenderam durante as 
aulas. Esse treino é um dos ins-
trumentos avaliativos que utili-

para a turma.
Ainda durante o semestre 

proponho um trabalho que os/as 
alunos/as realizam uma análise 

que versam sobre os benefícios 
da atividade física para diferen-
tes pessoas, já que as diretrizes 
utilizadas em aula são um pou-
co antigas. Importante ressaltar 
que as utilizo porque são as úl-
timas referências publicadas pe-
la Sociedade Brasileira de Medi-
cina do Esporte. 

Nesse semestre analisamos 

com os benefícios da atividade 
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física para pessoas que pos-
suem AIDS (BRITO et al., 2010), 
a viabilidade do treinamento fí-
sico em pacientes com leucemia 

-
cia do treinamento resistido para 
pessoas com síndrome de down 
(MODESTO; GREGUOL, 2014), 
a relação entre a realização de 
atividades físicas e a diminuição 
da depressão em idosos (MELO 
et al., 2014), os benefícios de 
um programa de atividades fí-
sicas para pacientes que fazem 
hemodiálise (MARCHESAN et 
al., 2017); o conhecimento nu-
tricional de pessoas que prati-
cam musculação (GOMES; TRIA-

treinamento de força realizan-
do a técnica de oclusão vascular 
(CAMARGO et al., 2017). 

Outra atividade de ensino que 
tenho realizado nos últimos anos 
é a análise crítica do documen-
tário “A Corrida do Doping”, pois 
essa produção mostra em de-
talhes que o esporte de alto ní-
vel não possui nenhuma relação 
com a saúde da população. Es-
sa discussão é importante para 
desconstruir um pensamento ar-

-
do pela mídia brasileira de que o 
esporte de alto nível possui qual-
quer tipo de relação com a saú-
de. Outro aspecto relevante des-
se momento da aula é fazer os/
as estudantes compreenderem 
que a promoção da saúde não 
está relacionada apenas com co-

-
gicos, mas também por questões 
econômicas, políticas e sociais. 

A última atividade que propo-
nho no semestre para discutir a 
qualidade de vida é uma pesquisa 

nos espaços públicos de lazer da 
comunidade onde os/as acadê-
micos/as residem. Nesse mo-
mento, peço para que eles e elas 
analisem a qualidade desses es-
paços de lazer para a realização 
de atividades físicas. Os resul-
tados dessas pesquisas são sur-
preendentes e observei muitos 
espaços públicos com diversas 
possibilidades para a realização 
de diferentes práticas corporais 
nas comunidades paulistanas, 
como podemos observar nas fo-
tos retiradas por uma estudante 
em um parque localizado na zo-
na leste da cidade de São Paulo.

Imagem 4 – Imagens de um 
espaço público de lazer bem 
conservado na cidade de São 

Paulo
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Considero esse trabalho ex-
tremamente relevante para que 
os alunos e as alunas compreen-
dam que existem possibilidades 
para a população realizar ativida-
des físicas de forma gratuita no 
município São Paulo, contrarian-
do o discurso da mídia e de uma 
parcela dos gestores públicos e 
políticos que insistem em dizer 
que apenas os espaços privados 
da cidade estão bem conserva-
dos e, por conta disso, é neces-
sário privatizar todos os equipa-
mentos públicos paulistanos.

No 1º semestre de 2018 deci-
di realizar duas atividades de en-
sino novas com os/as estudan-
tes. A primeira delas foi construir 
com os/as discentes um proje-
to que envolva os conhecimen-
tos que eles e elas aprendem no 
curso de Engenharia e as práti-
cas corporais. Explicarei os re-
sultados parciais dessa cons-
trução em um tópico adiante. A 

-
dar a nutricionista do Instituto 
Federal de São Paulo para reali-

de Educação Física. Essa expe-
riência será relatada no próximo 
tópico desse texto.

conhecimentos 
de nutrição

A população universitária pos-
sui potencial para desenvolvi-
mento de um estilo de vida que 
predispõe ao surgimento de 
Doenças Crônicas Não Transmis-
síveis (DCNTs), comprometendo 
a saúde e o bem-estar a longo 
prazo. Dentre as características 

que contribuem para este estilo 
de vida, destacam-se a alta de-
manda acadêmica, que culmina 
tanto na falta de tempo para rea-
lizar atividade física quanto para 
alimentar-se adequadamente, a 
falta de opções de alimentos sau-
dáveis, o aumento das respon-
sabilidades pessoais, os recur-

de conhecimento sobre alimen-
tação e nutrição para fazer esco-
lhas alimentares mais saudáveis, 
o consumo frequente de álcool e 
as poucas horas de sono (BERBI-
GIER; MAGALHÃES, 2017; SOU-
SA; JOSÉ; BARBOSA, 2013).

Em contrapartida, a Política 
Nacional de Alimentação e Nutri-
ção (PNAN) referencia a promo-
ção da alimentação adequada e 
saudável de indivíduos e coleti-
vidades como uma das vertentes 
da promoção à saúde (BRASIL, 
2013). Em termos de promo-
ção da alimentação saudável, no 
Brasil, as políticas públicas são 
majoritariamente voltadas para 
a educação básica. Porém, por 
todos os motivos citados ante-
riormente, os universitários me-
recem atenção quanto às ações 
para promoção da saúde. Sen-

de conhecimentos de nutrição foi 
integrar conceitos de alimenta-
ção e nutrição com a temática de 
saúde e bem-estar.

Tendo como ponto de parti-

“o estado de completo bem-es-
tar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de enfermi-
dades” (OMS, 1947), a discus-
são iniciou-se com o que é di-
to como saudável pelos veículos 
de mídia: a idealização do corpo 
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-
tipo de saúde. Porém, as estra-
tégias utilizadas para atingir este 
corpo podem trazer mais malefí-
cios que benefícios aos adeptos. 
A busca pelo corpo ideal pode 
ter consequências sociais (como 
isolamento do convívio social por 
receio de “transgredir regras es-
senciais para alcançar o corpo de-
sejado”), psicológicas (podendo 
evoluir para transtornos alimen-

biológicos (alterações metabó-
licas advindas de restrições ali-
mentares) (FERNANDES, 2007).

Dando continuidade à temá-
tica “corpo ideal”, foi aplicada 
a escala de Kakeshita (KAKE-
SHITA et al., 2009) para análi-
se da percepção corporal dos/
das estudantes. Cada um rece-
beu uma escala impressa com si-
lhuetas enumeradas de 1 (mais 
magra) a 11 (mais corpulenta), 
na qual deveria assinalar a que 

-
são de seu corpo. A nutricionista 

os resultados de cada estudante 
com sua própria análise visual. 
Apesar de ter sido uma análise 

dados exatos, foi possível obser-
var que aproximadamente me-
tade dos/das estudantes enxer-
gam-se pelo menos uma silhueta 
mais corpulenta do que realmen-
te são. Estudos que compararam 
a silhueta escolhida com o Índice 
de Massa Corporal (IMC) de uni-
versitários encontraram resulta-
dos semelhantes, evidenciando 
como a condição de ser magro 
tem importância na sociedade 
atual (SARHAN et al. 2013; LO-
PES et al., 2017). Como síntese 

-
-se transmitir às/aos estudantes 
como a busca pelo padrão de cor-
po dito como saudável pode ser 
contraditório a ponto de trazer 
malefícios à saúde. Uma imagem 
sobre esse momento da discus-
são pode ser observada abaixo. 

Imagem 5 – Estudantes 
do curso de Engenharia 

de Controle e Automação 

com a nutricionista do IFSP

Em seguida, foi abordado o 
uso de suplementos alimenta-
res como mais uma das estraté-
gias amplamente utilizadas para 
alcançar o corpo desejado. Fo-
ram abordados três tipos de su-
plementos: , Ami-

(BCAA, da sigla em inglês) e ter-
mogênicos. Foram discutidos as-
pectos como o quanto a alimen-
tação convencional supre as 
necessidades energéticas e pro-
teicas (USP, 2017), a ponto de 
o uso de suplementos ter efei-
to nulo ou até contraproducen-
te ao organismo; inconformida-
des na produção, rotulagem e 
comercialização segundo a legis-
lação vigente (INMETRO, 2014); 

-
cas dos efeitos dos suplementos 
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na melhora do desempenho, 
bem como na perda de gordu-
ra (UCHIDA et al., 2008; WLO-
CH et al., 2008); e efeitos inde-
sejáveis do uso indiscriminado 
de certas substâncias (ALTIMARI 

-
cina, surgiram diversas dúvidas 
sobre outros suplementos não 
abordados e alguns efeitos cola-
terais de seu uso. Alguns estu-
dantes também compartilharam 
suas experiências de utilização 
de suplementos, onde foi possí-
vel analisar vários cenários: uso 
por recomendação de nutricio-
nista devido ao nível elevado de 
prática de esporte (atleta), reco-
mendação do educador físico da 
academia e consumo por inicia-

-
pa, foi perceptível no discurso 
dos/das estudantes a importân-
cia de, sempre que possível, ba-
sear-se numa alimentação equi-
librada para atingir os resultados 
esperados e recorrer ao uso de 
suplementos somente sob pres-

-
sional legalmente habilitado.

Também foi abordada a ques-
tão de tempo de duração e ti-
po de atividade física de acordo 
com o objetivo do indivíduo, uma 
vez que o corpo utiliza diferen-
tes substratos energéticos con-
forme com o tempo de duração 
e as características de atividade 
física praticados. 

-
-

culturistas que usaram anabo-
lizantes esteroides para auxiliar 
no ganho de massa muscular e, 
como resultado, sofreram efei-
tos indesejáveis. Dentre as con-
sequências, podem ser citados o 

palumboísmo (expansão dos ór-
gãos localizados na região ab-
dominal, causando distensão 
visível do abdômen), transtor-
nos emocionais, perda do tô-
nus da musculatura de órgãos 
vitais com consequente falên-
cia, alteração de caracteres físi-
cos e explosão de bíceps. Nesta 
etapa, observou-se como atitu-
des extremas podem colocar em 
risco a vida, mesmo em este-
reótipos musculosos e aparente-
mente saudáveis.

Como conclusão, os/as estu-
dantes apontaram a importân-
cia da utilização de suplemen-
tos apenas com prescrição por 

-
litado. Também foram bem evi-
dentes as falas sobre os efeitos 
negativos da utilização de ana-
bolizantes. A nutricionista enfa-
tizou a importância da busca pe-
la saúde, e não pelo corpo ideal, 
uma vez que os padrões mu-
dam constantemente, mas as 
consequências das ações para 
a saúde e o bem-estar tendem 
a permanecer no organismo ao 
longo da vida.

Projetos relacionando 
os conhecimentos da 
engenharia com as 
práticas corporais

projetos relacionando os conhe-
cimentos da Engenharia com as 
práticas corporais, percebi que 

pouco surpresos, mas muitos 
se animaram com a realização 
dessa atividade. 
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Iniciei esse processo solicitan-
do que eles e elas pesquisassem 
uma reportagem jornalística que 
poderia mostrar uma relação efe-
tiva dos conhecimentos que eles 
aprendem no curso de Engenha-
ria com as práticas corporais. Os 

alunos e as alunas trouxeram re-
portagens muito interessantes e 
apresentaram para os/as colegas 
da turma. Os temas que mais 
chamaram a minha atenção das 
pesquisas dos alunos estão dis-
ponibilizados no quadro abaixo.

Quadro 1 – Temas das pesquisas que relacionam os 
conhecimentos da Engenharia com as práticas corporais 

apresentados pelos/pelas estudantes do curso de Engenharia de 
Controle e Automação

Empresa brasileira faz prótese em impressora 3D com plástico ecológico.

Japoneses desenvolvem “pele eletrônica” que exibe batimento cardíaco na mão.

Cybatlhon: suíços organizam competição para atletas com próteses robóticas.

Tecnologia da linha do gol. O golaço da tecnologia na Copa do Mundo de 2014.

Cientistas desvendam a física por trás da performance dos atletas.

Uso de monitor cardíaco é importante durante atividades físicas, defende médico.

Esse momento da aula foi 
muito importante para a cons-
trução dos projetos, pois os/as 

-
nos resistentes em ter aula de 
Educação Física no seu currí-
culo de formação em Engenha-
ria, já que perceberam que exis-
te uma relação entre essas duas 
áreas de conhecimento.

Depois dessa atividade, orga-
nizei os/as discentes em grupos 
e, junto com eles e elas, pensa-
mos nos projetos que seriam de-
senvolvidos durante o semes-
tre. Importante ressaltar que 
os/as universitários foram en-
tregando tarefas dos seus pro-
jetos ao longo de todo o curso, 
para que houvesse uma entre-

trabalhos. Após um semestre de 

pesquisas, foram apresentados 
os seguintes projetos:

- Sustentabilidade e Tecno-
logia nos estádios de futebol 
– a intenção do projeto é utilizar 
os conhecimentos da Engenharia 
para estruturar uma ideia de es-
tádios otimizados, reduzindo os 
custos de manutenção desses 
equipamentos e os impactos que 
eles causam na natureza;

- Sistema para automação 
de cadeira de rodas – a inten-
ção do projeto é desenvolver um 
sistema de automação de cadei-
ra de rodas com o objetivo de 
tornar o uso desse equipamen-
to automatizado e mais aces-
sível economicamente;

- Suporte móvel para o au-
xílio de desenvolvimento do 
punho – a intenção do projeto 
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é criar um suporte móvel que 
auxilie o movimento do pu-
nho para a realização de traba-
lhos manuais para pessoas que 
possuam alguma limitação físi-
ca por diversas razões;

- Casa inteligente para 
– a 

intenção do projeto é possibilitar 

tes físicos, possibilitando que es-
sas pessoas realizem as tarefas 
domésticas com sensores dispos-
tos em suas cadeiras de rodas;

- Pulseira inteligente – a 
intenção do projeto é produzir 
uma pulseira inteligente que vai 
fornecer dados sobre a pressão 
arterial e a frequência cardía-
ca da população;

- Protótipo para nadado-

a intenção do projeto é conce-
ber um protótipo para melhorar 
as competições de natação. Es-
se material será uma pulseira de 
borracha com componentes ele-
trônicos programados para se 
comunicar com um sensor que 

do ao nadador/a, cada vez que 
ele/ela passa pelo sensor, a ho-
ra certa para realizar a “virada”.

- Sistema de medição di-
gital de ângulos para mem-
bros inferiores – a intenção do 
projeto é criar um sistema que 

mo sentar ou agachar), gerando 
dados úteis para a análise de al-
guns exercícios físicos.

Todos os projetos produzidos 
foram apresentados e os alu-
nos e as alunas formularam su-
gestões para que os autores e 
as autoras pudessem melhorar 
os seus trabalhos e pensar em 

uma possível aplicação dos te-
mas que desenvolveram.

ses/essas universitários/as rea-
lizaram uma apresentação dos 
seus projetos para os estudan-
tes do Ensino Médio integrado 
ao Ensino Técnico de Eletrônica, 
que também são meus alunos 
e irão desenvolver uma ativida-
de semelhante como esta no 2º 
semestre de 2018. As fotos das 
apresentações podem ser obser-
vadas logo abaixo.

Imagem 6 – Estudantes 
do curso de Engenharia 

de Controle e Automação 
apresentando os seus projetos 

para os alunos do Ensino 
Médio integrado ao curso 

técnico de Eletrônica
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Os/As discentes do Ensino Mé-
dio gostaram bastante dos traba-
lhos apresentados e realizaram 
muitas perguntas para os alu-
nos e as alunas do Curso de En-
genharia de Controle e Automa-
ção. Por conta desse interesse, 
considerei essa atividade muito 
bem-sucedida e planejei para o 
próximo semestre uma atividade 
de ensino semelhante, mas com 
os/as estudantes do Ensino Mé-
dio apresentando os seus proje-
tos para os/as universitários/as 
do curso de Engenharia Eletrôni-
ca, no qual serei docente no 2º 
semestre de 2018.

-
bi que houve uma participação 
efetiva dos/das estudantes nas 
aulas, mesmo com todas as de-
mandas que eles e elas possuem 
com os componentes curricula-

-
mação em Engenharia.

Acredito que discutir com os/
as universitários sobre os conhe-
cimentos das áreas de Educa-
ção Física e Nutrição, possa aju-
dar esses/essas acadêmicos/as 

-
tos que envolvem a saúde da po-
pulação brasileira, tornando-os 

conhecimentos de extrema im-
portância para a sua atuação na 
sociedade de forma cidadã.

Além disso, considero que foi 
extremamente importante a pro-
posta de organizar um projeto 
relacionado os conhecimentos da 
Engenharia com as práticas cor-
porais para aumentar o interesse 

da turma nas aulas. Aponto es-
sa impressão pela qualidade 
dos projetos desenvolvidos, pe-
lo compromisso dos/das univer-
sitários/as com as atividades 
propostas e pelos retornos que 
obtive deles e delas em uma con-

Portanto, penso que a Edu-
cação Física pode fazer parte da 
grade curricular dos cursos de 
Ensino Superior no Brasil, desde 
que o/a docente que vai minis-
trar a disciplina consiga relacio-

-
cos desse componente curricular 

-
sional dos/das universitários/

-
tras áreas da saúde (nesse ca-

da Nutrição) para discutir com 
os/as acadêmicos/as sobre co-
nhecimentos relevantes para a 
sua vida e discuta com esses/
essas estudantes sobre temas 

-
bre todos os aspectos que envol-
vem a promoção de saúde e as 
manifestações da cultura corpo-
ral de movimento.
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