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RESUMO 

Na prática profissional, ainda há fragilidades acerca da importância de o Educador 
Físico possuir uma visão totalizante do cenário de aula e do aluno, e tal fato caminha 
para uma desvalorização da profissão diante de outras profissões na área da saúde. 
O objetivo desta pesquisa foi discutir a formação profissional do Educador Físico 
com vistas à Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Para isso, foi utilizada uma 
pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritivo e documental. Na primeira etapa 
foi feito levantamento bibliográfico pela BIREME/Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
nas bases de dados eletrônicos da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências de Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e 
em publicações nacionais e internacionais no período de 2004 a 2014. E na segunda 
etapa, foi realizada a pesquisa documental no centro de memória Inezil Penna 
Marinho e na coordenação de Licenciatura e Graduação da EEFD/UFRJ. Desta 
forma, não foram encontradas evidências de propostas de intervenção pedagógica 
consistentes, pautadas para a Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Porém, foi 
observado que, ao longo do tempo, a formação do Educador Físico passou por 
várias alterações curriculares significativas. Assim pode-se inferir que a Educação 
Física, como área de conhecimento, ainda tem grandes desafios conceituais, 
teóricos e metodológicos a superar e uma ampla contribuição a fazer. Conclui-se 
que, a formação do Educador Físico deve apresentar atitude crítico-reflexiva perante 
a produção de conhecimento da área, visando obter subsídios para o aprimoramento 
constante de seu trabalho que apresente uma clara visão pedagógica e científica, 
além de demonstrar capacidade para resolver problemas concretos da prática 
profissional para a Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida. 

Palavras-chaves: Qualidade de Vida; Promoção da Saúde; Educação Física 
  



 

ABSTRACT 

In professional practice, there are continous weaknesses on the importance of 
Physical Educator has an overall view of the classroom setting and the student, and 
this fact goes to a devaluation of the profession before other professions in the health 
sector. The objective of this research was to discuss professional graduate of the 
Physical Educator with a view to Health Promotion and Quality of Life. For this a 
qualitative descriptive and document was used. The first step was made literature by 
BIREME / Virtual Health Library (VHL), the electronic databases LILACS (Latin 
American and Caribbean Health Sciences), MEDLINE (International Literature on 
Health Sciences) in publications national and international from 2004 to 2014. In the 
second stage was conducted documentary research on the memory center 
InezilPennaMarinho and degree and graduation EEFD / UFRJ. Thus, no evidence of 
pedagogical intervention proposals consistent found, guided for the Promotion of 
Health and Quality of Life. However, it was observed that, over time, the formation of 
physical trainer has undergone several significant changes course. It can be inferred 
that physical education as a field of knowledge, still has great conceptual, theoretical 
and methodological challenges to overcome and a large contribution to make. In 
conclusion, the formation of Physical Educator must present critical and reflective 
attitude towards the production of knowledge of the area to gather information for the 
constant improvement of their work; present a clear educational and scientific vision, 
and demonstrate the ability to solve problems concrete professional practice for the 
Promotion of Health and Quality of Life. 

Keywords: Quality of Life; Health Promotion; Physical Education 
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CAPÍTULO 1  

1.1 INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo da pesquisa é a prática pedagógica do Educador Físico 

para a promoção da saúde e qualidade de vida dos alunos do Instituto Federal 

Fluminense (IFF).  

Os educadores físicos desenvolvem seu trabalho diariamente promovendo a 

saúde em contextos educacionais na sua prática dentro da instituição, e/ou projetos 

institucionais. Pode-se dizer que este profissional possui uma formação baseada em 

um currículo tradicional voltado para a prática de atividades desportivas, sem muito 

se preocupar com as mudanças de pensamentos e posturas, optando assim por 

trabalhar na maioria das vezes com aptidão física via rendimento e recreação. Na 

prática profissional, ainda há fragilidades acerca da importância de o educador físico 

possuir uma visão totalizante do cenário de aula e do aluno, e tal fato caminha para 

uma desvalorização da profissão diante as outras profissões na área da saúde.  

Tal reflexão é fundamental ao se pensar em uma autonomia da aprendizagem 

do aluno, para uma educação que respeite e eleve e que faça com que o educando 

ganhe "liberdade", para alcançar desafios e agir com consciência de que ele precisa 

da sua promoção de saúde para viver bem, ou seja, ser uma pessoa ativa em todas 

as circunstâncias que a vida lhe propõe (FREIRE, 1997, p. 61). 

A partir da Lei N° 9394/96 a Educação Física deixou apenas de ser encarada 

como simples atividade, orientada para a prática de atividades motoras de natureza 

desportivo recreativa e ginástica, visando à promoção da saúde e do rendimento 

(BRASIL, 1996). 

Torna-se relevante questionar se os educadores físicos estão capacitados 

para as ações educativas por meio das práticas de atividades físicas, e que estejam 

em consonância com as novas perspectivas das ações educativas que visam à 

promoção de saúde e qualidade de vida. 

Cabe também aos professores de Educação Física promover, por meio do 

conhecimento adquirido, e do entendimento de que essas práticas de promoção de 

saúde podem introduzir um conjunto de estratégias, que proporcionam aos 

indivíduos e à coletividade a realização de práticas de atividades físicas apropriadas 
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a seus aspectos biológicos e socioculturais. A promoção de saúde e qualidade de 

vida em escolas envolve diferentes aspectos que influenciam o seu envolvimento na 

prática regular e sistematizada do exercício físico, bem como seus conceitos de 

saúde e qualidade de vida, baseadas no seu contexto sociocultural. 

Assim a Educação Física compromissada com a Promoção da Saúde deve 

desenvolver nos alunos a construção de conhecimento sobre a prática física, a 

conscientização acerca de sua importância e benefícios para a vida. 

“a prática educativa exige tomada consciente de decisões, pois educação, 
especificamente do ser humano deve ser considerada como um ato de 
intervenção no mundo, aquela que aspira a mudanças radicais na 
sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, 
do direito ao trabalho, à terra, à educação à saúde, quanto a que, pelo 
contrário, reacionariamente pretende imobilizar a história e manter a ordem 
injusta” (FREIRE, 1997; p. 106). 

Cabe dizer que o profissional de Educação Física deve sempre aperfeiçoar e 

evoluir seus conhecimentos atualizando-se numa crescente e incessante evolução 

científica, quebrando paradigmas e possibilitando cada vez mais o surgimento de 

novas descobertas a caminho de uma realidade nova e atraente, fundamentando 

sua teoria e prática afim de promover atitudes saudáveis em seus alunos, numa 

perspectiva de promoção da saúde. 

A formação continuada é importante para qualificação do professor, uma vez 

que aumenta seu conhecimento acadêmico, o domínio de saberes científicos e 

também tecnológico, para reinventar sua prática (CAPARROZ; BRACHT, 2007). 

1.2 CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFF 

O projeto de Extensão da Coordenação de Educação Física do Campus 

Centro do IFF, denominado Centro de Qualidade de Vida (CQV) criado em 1997, 

teve como objetivo ampliar a ação educativa da escola, “que não pode ser pensada 

como algo neutro em relação ao mundo, mas como algo que produz na sua própria 

dinâmica caminhos diferenciados para a ação social concreta em função de 

interesses e necessidades dos próprios educandos” (RODRIGUES apud 

BARCELOS, 1989; p. 39), disponibilizando atividade física educacional e promotora 

de saúde para os servidores ativos e inativos do IFF, bem como o atendimento à 

comunidade, sendo os casos especiais julgados e encaminhados pelo serviço social 

do Campus Centro. 
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Na época, iniciou uma parceria da Gerência de Recursos Humanos com a 

coordenação de Educação Física em necessidade da complementação de carga 

horária dos professores de Educação Física do Campus Centro, em meados da 

década de 90, devido às mudanças pedagógicas interpretadas da Lei 5692/96 pelo 

conselho institucional. 

Atualmente tem como atividades as modalidades de hidroginástica, natação, 

musculação e pilates, como forma de promover a saúde fazendo com que os alunos 

se tornem corresponsáveis pela saúde individual e do coletivo, tornando o ambiente 

de trabalho mais social e harmonioso. Toda ação educativa deve ser formulada 

visando ações que privilegiam toda comunidade escolar para que esta também 

tenha sua função social colocada em prática. 

Verifica-se que o exercício físico atua na melhoria da autoestima, do 

autoconceito, da imagem corporal, das funções cognitivas e de socialização, na 

redução do estresse e da ansiedade e na diminuição do consumo de medicamentos. 

Por sua vez, Coqueiro (2006), Quint (2005) afirmam que a prática de exercícios 

físicos, além de promover a saúde, influencia na reabilitação de determinadas 

patologias associadas ao aumento dos índices de morbidade e da mortalidade. 

Defendem a inter-relação entre a atividade física, aptidão física e saúde, as quais se 

influenciam reciprocamente. Segundo Guedes & Guedes (1995), a prática da 

atividade física influencia e é influenciada pelos índices de aptidão física, as quais 

determinam e são determinados pelo estado de saúde. 

O estilo de vida é mais do que a adesão à prática regular de exercícios 

físicos. É a aquisição de hábitos que aperfeiçoem o seu status de saúde e de sua 

comunidade. A participação da comunidade amplia a concepção de estilo de vida do 

nível individual para o coletivo, e exige da Educação Física novas ações interativas 

(FARIA JUNIOR, 1991, p. 26).  

Os professores de Educação Física são considerados trabalhadores sociais, 

que lidam com saberes, mas também com uma prática social que envolve saúde, 

bem-estar, higiene pública (mental) e a socialização do indivíduo com o meio em 

que vive tanto no espaço escolar, quanto extraescolar (BRACHT, 1999). 

A lei Nº. 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 

ofereceu a oportunidade para a intensificação de um esforço definidor de um novo 

sentido para Educação Física Escolar. No Parágrafo 3º. de seu Artigo 26, a LDB 

dispõe que “a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola é 
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componente curricular obrigatório da Educação Básica” (BRASIL, 1996). 

Embora as mudanças legais tenham sido significativas, na medida em que 

colocaram a Educação Física no mesmo patamar de importância que as outras 

disciplinas no contexto escolar, deixando, assim, de ser obrigatória por lei e 

passando a fazer parte do projeto pedagógico, ocorreram interpretações 

diferenciadas em relação à legislação. Algumas dessas mudanças resultaram em 

determinações que trouxeram prejuízos para a disciplina, como, por exemplo, a 

diminuição da carga horária com redução do número de aulas e com isso, 

interferindo diretamente na abordagem da prática pedagógica do educador físico ao 

aluno.  

A prática docente deve ser pautada na forma sistematizada de se fazer 

educação com qualidade e responsabilidade. Os saberes emanados dessa prática 

devem demandar a prática de si mesmo da melhor forma a ser aplicada 

independentemente da ideologia e da política que envolve alguns educadores. Isso 

porque quando nos preocupamos em fazer bem feito, dando aos autores 

participantes oportunidades de acesso a um trabalho que garanta uma plena 

participação e integração, nesse momento é que podemos perceber que estamos 

aliando teoria e prática de maneira significativa para o acesso desses atores 

envolvidos. 

Tendo em vista essas questões e a importância de se ampliar a abordagem 

do educador físico e melhorar a prática pedagógica para uma visão de totalidade, é 

importante na nossa visão como pesquisadores que o profissional tenha uma visão 

situacional, ou seja, que tenha conhecimento de toda a situação problema dos 

alunos, uma vez que situação problema “é um conjunto de circunstâncias da 

realidade espacial e temporal que comprometem a saúde de indivíduos, grupos ou 

comunidades e cuja a esfera sobrevém o encontro do professor com seu aluno” 

(CARVALHO apud QUELUCI, 2014). 

Segundo Hoffman (2002), é tarefa da Educação Física escolar, entre seus 

objetivos, tornar o aluno capaz de dominar um grande repertório de movimentos, 

exibir um estilo de vida ativo, e utilizar a atividade física como: a) fator de 

preservação da saúde física e mental; b) fonte de prazer, autoestima e compreensão 

e respeito pelas diferenças individuais. Nesse processo, exige-se o envolvimento de 

componentes da aptidão física e capacidade funcional para o desenvolvimento de 

tais competências, e é importante ter essa visão do todo, ou seja, a questão da 



13 

família e das outras pessoas que estão envolvidas nesse processo educacional. A 

Educação Física não se caracterizaria, então, como uma ciência específica, mas 

como uma área acadêmico-profissional com necessidades e características próprias, 

que se vale das diversas ciências e da Filosofia para construir seus objetos de 

reflexão e direcionar sua intervenção pedagógica (BETTI, 2005, p.183). 

Para realizar essas tarefas é importante compreender o objeto Educação 

Física como um fenômeno histórico-cultural, pois todo ser humano se encontra neste 

contexto que é amplo, e não restringe o ser. Assim, a Educação Física criará corpo 

quando as ciências sociais e humanas forem tomadas como principal referência. 

Sendo assim, para entender o movimento humano, deve-se mudar o pensar social 

sobre o corpo e as atividades corporais (BRACHT, 1999).  

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

▪ Como as ações educativas por meio das práticas de exercícios físicos 

colaboram para a promoção de saúde?     

▪ Como a qualidade de vida tem sido discutida e aplicada na prática do 

educador físico? 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

Discutir a formação profissional do Educador Físico com vistas à Promoção 

da Saúde e Qualidade de Vida dos alunos do IFF. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Descrever sobre como a Promoção de Saúde e Qualidade de Vida está 

inserida na prática pedagógica do educador físico; 

▪ Analisar, por meio de documentos históricos, fatos relevantes relacionados à 

formação profissional do Educador Físico; 

▪ Elaborar orientações para o educador físico a partir de uma abordagem 

situacional da clientela visando à promoção da saúde e qualidade de vida. 
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1.6 JUSTIFICATIVA/ RELEVÂNCIA 

A prática do exercício físico nos dias atuais suplantou sua posição de 

obrigatória nas escolas para tornar-se uma necessidade de toda a população no que 

se refere à promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Este novo olhar 

passa, portanto, pela necessária mudança de comportamento, vivência de valores, 

crescimento profissional e humano, disciplina e respeito, cuidados com ambientes, 

atenção à saúde e vivência de uma espiritualidade que ajudem os estudantes e a 

população a viver mais felizes, com mais equilíbrio e qualidade. 

É de grande relevância a abordagem de temas relacionados à saúde na 

prática pedagógica de Educação Física, tanto nas atividades teóricas quanto 

práticas. A promoção da saúde é um desses recortes que deve ser inserido e 

discutido na formação, de forma transversal, priorizando a qualidade de vida dos 

estudantes. 

É de fundamental importância que os profissionais de saúde, principalmente 

os de Educação Física, ensinem à população sobre os fatores relevantes para 

melhoria de sua saúde e consequentemente da qualidade de vida, tais como: a 

associação entre atividade física – aptidão física – saúde1, os princípios para uma 

alimentação saudável, as formas de prevenção de doenças cardiovasculares e o 

papel das atividades físicas no controle do estresse.  

Considerando as oportunidades e barreiras que as pessoas enfrentam em 

seu dia a dia, é preciso que os educadores físicos conscientizem a população sobre 

a necessidade da realização de exercícios físicos regulares para a saúde e 

qualidade de vida, transmitindo de forma clara e objetiva a sua importância na vida 

das pessoas (NAHAS, 2010).  

Promover e melhorar a qualidade de vida da população vem sendo um 

grande desafio para a profissional, uma vez que, a sociedade em que se vive não 

prioriza essa prática. Sendo assim, há uma expressiva necessidade de se fortalecer 

essa estratégica para promover e fortalecer o estado de saúde da população, por 

meio do conhecimento adquirido e do entendimento de que essas práticas de 

promoção de saúde, a escola e também os professores em particular, poderão 

introduzir um conjunto de estratégias que proporcionam aos indivíduos à 

                                                 
1Segundo Organização Mundial da Saúde (WHO, 1978) aptidão física deve ser entendida como a 
capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória. 
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coletividade e a realização de práticas de atividades físicas apropriadas a seus 

aspectos biológicos e socioculturais. 

Segundo o parecer CNE/CES Nº. 274/2011 referente à revisão do texto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física, a formação do 

graduado em Educação Física deverá ser concebida, planejada, operacionalizada e 

avaliada visando a aquisição e o desenvolvimento das seguintes competências e 

habilidades específicas: 

“Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e 
eticamente balizada nos campos da prevenção de problemas de agravo da 
saúde;promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, 
da gestão de empreendimentos relacionadosàs atividades físicas, 
recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e 
esportivas” (MEC, 2011). 

Esse estudo procura entender a formação profissional do educador físico ao 

longo da história, e o porquê das dificuldades da prática pedagógica atual em 

relação à qualidade de vida e à promoção da saúde. 

Reforçar a Educação Física na promoção da saúde para a qualidade de vida 

fazendo com que o indivíduo se torne protagonista, sentindo-se co-responsável pela 

sua saúde e pela saúde da coletividade, isto é, pela harmonia dele com os demais, e 

dos demais entre si, integrando sua finalidade geral de desenvolvimento das 

individualidades, de formação para a cidadania e de orientação para a prática social. 
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CAPITULO 2 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.2.1 A história da Educação Física no ensino profissionalizante 

A prática sistematizada de atividades físicas ou lúdicas é muito antiga na 

cultura dos povos. Contudo, é a partir do crescimento urbano associado ao processo 

de industrialização que se dá na Europa, durante o século XIX e início do século XX, 

que essas práticas vão adquirindo novas tendências, principalmente quando são 

atreladas a regimes políticos e econômicos.  

A tendência da Educação Física Higienista até 1930, enfatizava a questão da 

saúde estar em primeiro plano, e cabia à Educação Física um papel fundamental na 

formação de homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação. Mas, além da 

preocupação com a saúde individual, essa corrente agiu como protagonista de um 

projeto de assepsia social, disciplinando os hábitos das pessoas e orientando-as 

para o bem-estar físico e mental. Dessa forma, a perspectiva da Educação Física 

Higienista vislumbra a possibilidade e a necessidade de se resolver o problema da 

saúde pública pela educação, isto é, a Educação Física como agente de 

saneamento público (GHIRALDELLI, 2007; p 17).  

Em nenhum momento da História da Educação Física Brasileira a direção 

estabelecida por parte do governo a essas práticas, em relação ao processo de 

industrialização, foi tão significativa como a partir da década de 30, mais 

especificamente no Estado Novo (1937-1945). Criaram-se assim todas as condições 

necessárias ao “Projeto Nacionalista”, que incluía a Educação Física destacada, 

neste caso, como instrumento capaz de “cuidar da recuperação e manutenção da 

força de trabalho”, necessária ao modo de produção capitalista. 

A concepção da tendência da Educação Física Militarista (1930 a 1945), 

visava impor à toda a sociedade padrões de comportamento estereotipados, frutos 

da conduta disciplinar própria do regime militar. Segundo essa tendência, a 

Educação Física funciona como selecionadora de elites condutoras, capaz de 

distribuir melhor os homens e mulheres nas atividades sociais e profissionais 

(GHIRALDELLI, 2007; p 18). 

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
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(IFF) começou a ser construída no início do século XX, com Nilo Peçanha, o então 

presidente da República que criou por meio do Decreto nº. 7566 de 23 de setembro 

de 1909, as Escolas de Aprendizes Artífices, com o propósito de educar e 

proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos 

favorecidas. A princípio, o Decreto sancionava a implantação das Escolas de 

Aprendizes Artífices nas capitais dos Estados com maior capacidade de absorção de 

mão de obra, em atendimento aqueles que buscavam novas alternativas de 

empregabilidade nos espaços urbanos Excepcionalmente, a do estado do Rio de 

Janeiro seria instalada em Campos, cidade do Norte Fluminense, em janeiro de 

1910, devido a articulações político-partidárias à época e assumiu, desde esse 

tempo, importância significativa para a região (PDI, 2011). 

Com o investimento da industrialização no Brasil, as escolas de formação 

profissional foram alterando seu perfil. Pelo Decreto Nº. 4073 de janeiro de 1942 – 

Lei Orgânica do ensino Industrial-, no bojo da Reforma Capanema, as Escolas de 

Aprendizes Artífices passaram a se denominar Escolas Técnicas Industriais. A partir 

de então, foram equiparadas às de ensino Médio e Secundário, possibilitando o 

prosseguimento de estudos no que diz respeito à formação profissional em nível 

secundário sem, contudo, favorecer o acesso ao ensino superior. 

Em 1945 a Escola de Aprendizes Artífices de Campos passou a ser 

denominada Escola Técnica Federal de Campos e, como as demais, atrelam-se às 

políticas de desenvolvimento, com interesse voltado para o crescimento e 

consolidação da indústria. Apesar do amparo legal para disponibilizar os cursos 

técnicos para a sociedade, muitas escolas, como foi o caso da Escola Técnica de 

Campos, por um tempo, passaram a oferecer, além do ensino primário, o 1º ciclo do 

2º grau, o que, na verdade, significava cursos industriais básicos (PDI, 2011). 

Este período foi significativo para a Educação Física, pois a partir desse 

momento que  instalaram-se os Cursos Superiores de Educação Física, a 

obrigatoriedade de sua prática nas escolas, a regulamentação do desporto definida 

pelo Conselho de Desportos (CND) e a criação dos Centros de Serviço de 

Recreação Operária e dos Clubes de Menores Operários, com a finalidade única e 

exclusiva de estimular e ministrar atividades para a massa trabalhadora, 

submetendo-a a uma avaliação cujo critério era a eugenia da raça, o aumento da 

força de trabalho e a produtividade industrial. 

A tendência da Educação Física Pedagogicista (1945 a 1964) está na 
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concepção que vem reclamar da sociedade a necessidade de encarar a Educação 

Física como uma prática eminentemente educativa e que advoga a “educação do 

movimento” como uma única forma de promover a chamada “educação integral”, já 

que, segundo essa corrente, as diversas disciplinas escolares são apenas 

instrutivas. Nesse sentido é ela que colabora, ou pelo menos deveria, para que a 

juventude venha melhorar sua saúde, adquirir hábitos fundamentais, preparo 

vocacional e racionalização do uso das horas de lazer. Há também um sentimento 

corporativista de valorização do profissional de educação Física (GHIRALDELLI, 

2007; p. 19). 

A promulgação da Lei Nº. 3552 de 16 de fevereiro de 1959, que dispõe sobre 

a nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de Ensino 

Industrial do Ministério de Educação e Cultura e dá outras providências, confere a 

essas escolas industriais, segundo o Art. 16 “personalidade jurídica própria e 

autonomia didática administrativa técnica e financeira” e elas passam a ser 

reconhecidas como Escolas Técnicas Federais (BRASIL, 1959). 

A tendência da Educação Física Competitivista (1964 a 1970) se confunde 

com a Tendência Militarista, pois está a serviço de uma hierarquização e elitização 

social. Seu objetivo é a caracterização da competição e da superação individual 

como valores fundamentais e desejados para a sociedade, voltando- se assim para 

o culto ao atleta-herói. Nesta concepção a Educação Física fica reduzida ao 

desporto de alto nível (GHIRALDELLI, 2007; p 20). 

Os anseios pela formação Universitária foram consubstanciados pelo 

processo de afunilamento dos canais de ascensão social desencadeado pela 

concentração de renda, propriedade, mercado e capital associada ao 

desenvolvimento dependente, transformando a escolarização na via central de 

elevação social. 

Esta época foi marcada por mobilizações estudantis que se manifestavam 

contra o modelo político-econômico adotado, resistindo assim ao regime imposto.  

O governo militar, sendo conservador em seus ideais, optou por provocar a 

ruptura necessária no âmbito educacional, à manutenção da ordem socioeconômica. 

O afluxo à universidade foi bem presente com a efetivação da Lei 5692/71, 

segundo a qual alunos eram retidos pelo sistema antes de chegar ao 3º nível de 

ensino, pois ela regularizava o ensino profissionalizante (BRASIL, 1971). 

A Lei 5692/71, completa o ciclo de reformas educacionais geradas com o 
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intuito de efetuar o ajuste necessário da Educação Nacional à ruptura política 

orquestrada pelo movimento de 64, com anuance de efetivar-se em uma conjuntura 

política caracterizada pelo ápice da ideologia do Brasil- potência, no qual o regime 

militar havia se consolidado, eliminando as resistências mais significativas e 

adquirindo um discurso magnificante na exaltação do sucesso do seu projeto de 

manutenção de poder.  

Assim o referencial da organização da educação brasileira assumia uma 

tendência tecnicista. Nessa roupagem nova, a educação se preocupava com o 

desenvolvimento e aprimoramento técnico, na formação profissional e no ensino 

voltado para as demandas das indústrias. 

Vale salientar que nesta reforma universitária, houve uma preocupação com a 

disciplinarização dos alunos, manifestada no Artigo 7º que regulamentou a 

obrigatoriedade das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Educação Física no 

ensino de 1º e 2º graus. 

O espaço do professor de Educação Física está garantido enquanto estiver 

em vigor a Lei 5692/71, onde estão estabelecidas as normas relativas ao sistema 

educacional. 

Os currículos do ensino fundamental e médio passam a compreender uma 

base nacional comum que deve ser contemplada por uma parte diversificada, de 

acordo com as características regionais (Art. 26). No Parágrafo 3º. desse mesmo 

Artigo considera-se que a Educação Física deverá ser integrada à proposta 

pedagógica da escola, e é componente curricular obrigatório dentro da educação 

básica.  

Em 1966, a Escola Técnica federal de Campos (ETFC) reestruturou seus 

currículos na perspectiva de associar teoria à prática, criando os Cursos Técnicos 

em Edificações, Eletrotécnica e Mecânica de Máquinas e, posteriormente, o Curso 

de Estradas. Em 1973, implantou o Curso Técnico de Química voltado para a 

indústria açucareira, uma das bases da economia da cidade (PDI, 2011). Em torno 

da Lei Nº. 5692 de 11 de agosto de 1971, pode-se observar o interesse e o 

encaminhamento do governo militar do período 1964-1984, em relação à proposta 

de ensino técnico profissional no Brasil, como compulsório no ensino de 2º grau, 

obrigatoriamente revogada em 1982 com a Lei Nº. 7044.   

No final da década de 70, ocorreu uma proliferação de discursos científicos na 

área. Antes desse período havia certa aceitação de que a Educação Física era uma 
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prática escolar com objetivos de desenvolver a aptidão física dos alunos e de iniciá-

los na prática esportiva. O respaldo teórico provinha exclusivamente das ciências 

biológicas. 

A partir do momento em que se iniciaram os cursos de pós-graduação na 

área, os primeiros brasileiros doutorados no exterior retornaram ao país e vários 

professores de Educação Física passaram a procurar qualificação acadêmica em 

outras áreas, sobretudo das ciências humanas; começaram a surgir mais 

explicações científicas para um fenômeno que parecia não ser somente de natureza 

biológica. Essa maior qualificação profissional levou também a um número crescente 

de eventos e de publicações científicas. Pela primeira vez começava-se a vislumbrar 

uma comunidade científica da Educação Física brasileira. 

Já na década de 90, começa-se a pensar em Educação Física como meio de 

promoção à saúde a que todos poderiam e deveriam ter acesso, compreendendo-se 

a prática esportiva como Educação- Participação - Performance e finalmente 

acontece a regulamentação da Educação Física. 

Em 1996, alguns fatos de extrema relevância na educação tecnológica, tais 

como, a reforma do ensino resultante da nova Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Nº. 

9394 de 20 de dezembro de 1996, toda a legislação posterior referente à reforma do 

ensino técnico e a transformação de Escola Técnica em Centro Federal de 

Educação Tecnológica, em 18 de dezembro de 1999, resultaram num crescimento 

de possibilidades para a Instituição no sentido de atuar com maior autonomia e nos 

mais diferentes níveis de formação. 

Com a publicação do Decreto nº3462/2000, a Instituição recebe a permissão 

de implantar Cursos de Licenciatura preferencialmente em áreas de conhecimento 

em que a tecnologia tivesse uma participação decisiva. 

Em 2004, os Decretos 5224 e 5225, assinados pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e publicados em D.O.U. em 04 de outubro de 2004, referendam o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos como Instituição de Ensino 

Superior, equiparando-o a Centro Universitário. 

No processo de expansão da Educação Profissional e Tecnológica, o governo 

federal por meio da Lei Nº. 11892 de 29 de dezembro de 2008, publicada no D.O.U. 

de 30 de dezembro, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e cria o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense.     
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2.2.2 O ensino da educação física e a qualidade de vida 

A educação “corporal” vai pautar-se pela ideia, culturalmente cristalizada, da 

superioridade da esfera mental ou intelectual – a razão como identificadora da 

dimensão essencial e definidora do ser humano. O corpo deve servir. O sujeito é 

sempre razão, ele (o corpo) é sempre objeto; a emancipação é cientificada com 

racionalidade da qual o corpo estava, por definição excluída (WELSCH, 1988).   

As teorias ou metanarrativas que circunstanciavam e projetavam perspectivas 

para a humanidade não reservam ao corpo lugar de destaque. Vai ser a psicanálise, 

que não casualmente não goza de grande prestígio acadêmico, que colocará o 

corpóreo, a dimensão não racionalizada, como elemento importante para o 

entendimento das ações humanas (BRACHT, 1999). 

Tanto as teorias da construção do conhecimento como as teorias da 

aprendizagem, com raras exceções, são desencarnadas – é o intelecto que 

aprende. Ou então, depois de uma fase de dependência, a inteligência ou a 

consciência finalmente se liberta do corpo. Inclusive as teorias sobre aprendizagem 

motora são em parte cognitivistas. O papel da corporeidade na aprendizagem foi 

historicamente subestimado, negligenciado. Hoje é interessante perceber um 

movimento no sentido de recuperar a “dignidade” do corpo ou do corpóreo no que 

diz respeito aos processos de aprendizagem. Isso acontece, curiosamente, por 

intermédio dos desenvolvimentos nas ciências naturais (ASSMANN, 1996). 

Mas claro que esse entendimento de ser humano tem bases concretas na 

forma como o homem vem produzindo e reproduzindo a vida. Nesse sentido, o 

corpo sofre a ação, sofre várias intervenções com a finalidade de adaptá-lo às 

exigências das formas sociais de organização da produção e da reprodução da vida, 

em diferentes competências: alvo das necessidades produtivas (corpo produtivo), 

das necessidades sanitárias (corpo “saudável”), das necessidades morais (corpo 

deserotizado), das necessidades de adaptação e controle social (corpo dócil). O 

déficit de dignidade do corpo vinha de seu caráter secundário perante a força 

emancipatória do seu espírito ou da razão. Mas esse mesmo corpo, assim produzido 

historicamente, repunha a necessidade da produção de um discurso que o 

secundarizava, exatamente porque causava um certo mal estar à cultura dominante. 

Ele precisa, assim, ser alvo de educação, mesmo porque educação corporal é 

educação do comportamento que, por sua vez, não é corporal, e sim humano. 
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Educar o comportamento corporal é educar o comportamento humano (BRACHT, 

1999). 

Mas vejamos na trajetória das diferentes construções da Educação Física 

como esse entendimento de corpo e de educação corporal se concretizou. Trata-se 

do entendimento de que a educação corporal ou o movimento corporal é atribuição 

exclusiva da Educação Física. Sem dúvida, à Educação Física é atribuída uma 

tarefa que envolve as atividades de movimento que só pode ser corporal, uma vez 

que humano. No entanto, a educação do comportamento corporal, porque humano, 

acontece também em outras instâncias e em outras disciplinas escolares (BRACHT, 

1999). 

É necessário observar as contribuições da disciplina Educação Física para a 

educação corporal que acontece na escola, portanto, na construção das teorias 

pedagógicas da Educação Física. Mas é importante refletir que na instituição escolar 

o termo disciplina envolve um duplo aspecto: por um lado, a dimensão das relações 

hierárquicas, observância de preceitos, normas, da conduta do corpo; por outro, os 

aspectos do conhecimento propriamente dito. Esse aspecto reveste-se de 

importância, uma vez que o tratamento do corpo na Educação Física sofre 

influências externas da cultura de maneira geral, mas também internas, ou seja, da 

própria instituição escolar. 

Outro fenômeno muito importante para a política do corpo foi gestado e 

adquiriu expressiva significação social nesse período histórico (séculos XIX e XX). 

Essa prática corporal, a esportiva, está desde cedo muito fortemente orientada pelos 

princípios da concorrência e do rendimento (RIGAUER, 1969). Este último aspecto 

ou esta última característica é comum a outra técnica corporal incentivada pelos 

filantropos e pela medicina na Europa continental que é a ginástica. Treinamento 

esportivo e a ginástica promovem a aptidão física e suas consequências: a saúde e 

a capacidade de trabalho/rendimento individual e social, objetivos da política do 

corpo. A ginástica é parte importante do movimento médico-social do higienismo, 

como mostrou Soares (1997).  

A Educação Física, enquanto componente curricular carece de melhor 

reconhecimento social e de sua legitimidade. Na escola, a Educação Física 

seleciona e problematiza temas da cultura corporal de movimento tendo em vista 

sua intencionalidade pedagógica (que decorre da escolha por determinados 

valores), aqui delimitada pela intenção de propiciar aos alunos a apropriação crítica 
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da cultura corporal de movimento, associando organicamente o saber movimentar-

se, e o sentir movimentar-se e o saber sobre esse movimentar-se, constituindo o 

que Betti (1994) denominou saber orgânico.  

“Essas abordagens da Educação Física Escolar, [...], desembocam, 
inevitavelmente na defesa de uma 'Cultura do corpo', a qual pode ser 
explicada como uma racionalização formalista da atividade humana que, 
calçada no princípio positivista da soma das partes (área afetiva + área 
motora = totalidade/homem), instrumentaliza as ações, separadamente 
manuais e intelectuais, com caráter reprodutivo específico, visando o 
funcionalismo no trabalho (TAFFAREL; ESCOBAR, 2009). 

Acredita-se que tal deveria ser também a tarefa profissional-pedagógica da 

Educação Física em outros espaços sociais: auxiliar o sujeito no processo de 

mediação simbólica desse saber orgânico para a consciência (por intermédio da 

linguagem), levando-o sujeito à autonomia crítica no âmbito da cultura corporal de 

movimento e trabalhando esse sujeito como um cidadão pleno. 

A partir da Lei 5692, de 11 de agosto de 1971, que reforçava a Educação 

Física no contexto escolar, explicitando sua obrigatoriedade em todos os níveis de 

ensino do então primeiro e segundo graus (hoje ensino fundamental e médio), a 

Educação Física não pode ser fundamentada sem a presença de uma reflexão 

pedagógica, isto é, voltada para uma intervenção educativa sobre o corpo aliado 

também à Biologia. A Educação Física na escola deve ir além dos trabalhos com 

aptidão física e desportiva, pois deve englobar o indivíduo em sua totalidade, pois 

este é um ser social e complexo que deve ter seu desenvolvimento cognitivo pleno 

(BRASIL, 1971). 

Em 1980, surgia um movimento renovado na Educação Física, que pensava 

em incluir prática pedagógica com base no conhecimento científico, entendido como 

aquele produzido pelas ciências sociais. O debate sobre “o que é Educação Física” 

é intenso. Libertam-se da hegemonia militar e médica, sob os ventos do processo de 

redemocratização do país, novas ideias, fundamentos, propostas pedagógicas, que 

ocupam espaços e agitam as mentes da Educação Física. 

Betti (2005) classifica a teoria da Educação Física em dois grandes grupos: a 

matriz científica, que concebe a Educação Física como área de conhecimento 

científico, e a matriz pedagógica que a concebe como prática pedagógica, como 

prática social de intervenção. Após apontar as possibilidades e limitações de autores 

que se polarizavam em uma ou outra matriz, buscando a superação do dualismo 
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recorrente identificado no debate teórico epistemológico da Educação Física, o autor 

propôs uma Teoria da Educação Física concebida como um campo dinâmico de 

pesquisa e reflexão. 

A Teoria assim proposta poderia sistematizar e criticar conhecimentos 

científicos e filosóficos, receber e enviar demandas à prática social, e às Ciências e 

à Filosofia. A prática passaria a configurar-se como possibilidade de mediação entre 

a matriz científica e a matriz pedagógica que se apresentam no debate sobre a 

identidade epistemológica da Educação Física, entre teoria e a prática, entre o fazer 

corporal e o saber sobre esse fazer. 

A matriz pedagógica é uma das principais resposta à “crise” da década de 80, 

que questionou os fundamentos e o papel social da Educação Física, e resulta da 

aplicação, no campo da Educação Física das teorias pedagógicas críticas ou crítico-

superadoras após uma tendência a princípio “humanista” ou “escola-novista”.     

Ao possibilitar que a prática da Educação Física seja facultativa para uma 

parcela significativa dos alunos, a lei preconiza justamente o contrário do que é 

veiculado pelos meios de comunicação e validado pela classe médica e científica, 

que vem a ser a necessidade de toda pessoa, independentemente da idade, realizar 

atividade física e/ou esportiva de forma regular em benefício de sua saúde e em 

busca de uma melhor qualidade de vida.             

Embora a prática pedagógica resista a mudanças, ou seja, a prática acontece 

ainda balizada pelo paradigma da aptidão física e esportiva, várias propostas 

pedagógicas foram gestadas nas últimas duas décadas e se desenham hoje como 

alternativas. 

Uma dessas propostas é a chamada abordagem desenvolvimentista. A sua 

ideia central é oferecer fundamentos para a Educação Física das primeiras quatro 

séries do primeiro grau e oportunidades de experiências de movimento de modo a 

garantir o seu desenvolvimento normal, portanto, de modo a atender essa criança 

em suas necessidades de movimento. Sua base teórica é essencialmente a 

psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, e seus autores principais são os 

professores Go Tani e Edison de Jesus Manoel, da USP, e Ruy Jornada Krebs, da 

UFSM. 

Observe-se que próxima a essa abordagem podemos situar a chamada 

psicomotricidade, ou educação psicomotora, que exerceu grande influência na 

Educação Física brasileira nos anos 70 e 80. Influência esta que está longe de se ter 
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esgotado. Essa proposta vem sendo criticada exatamente porque não confere à 

Educação Física uma especificidade, ficando o seu papel subordinado a outras 

disciplinas escolares. Nessa perspectiva, o movimento é mero instrumento, não 

sendo as formas culturais do movimentar-se humano consideradas um saber a ser 

transmitido pela escola.  

Considerando os avanços do conhecimento biológico acerca das 

repercussões da atividade física sobre a saúde dos indivíduos e as novas condições 

urbanas de vida que levam ao sedentarismo, essa proposta revitaliza a ideia de que 

a principal tarefa da Educação Física é a educação para a saúde ou, em termos 

mais genéricos, a promoção de saúde. 

Trabalhando com a perspectiva de que a aula de Educação Física pode ser 

analisada em termos de um continuum que vai de uma concepção fechada a uma 

concepção aberta de ensino, e o considerando que a concepção fechada inibe a 

formação e um sujeito autônomo e crítico, essa proposta indica a abertura das aulas 

no sentido de se conseguir a coparticipação dos alunos nas decisões didáticas que 

configuram as aulas.  

Para as teorias progressistas da Educação Física (pedagogia crítico-

superadora e crítico-emancipatória), as formas culturais dominantes do movimentar-

se humano reproduzem os valores e princípios da sociedade capitalista industrial 

moderna, sendo o esporte de rendimento paradigmático nesse caso. Reproduzi-los 

na escola por meio da educação física significa colaborar com a reprodução social. 

A linguagem corporal dominante é “ventríloqua” dos interesses dominantes. Assim, 

ambas as propostas sugerem procedimentos didático-pedagógicos que possibilitem, 

ao se tematizarem as formas culturais do movimentar-se humano (os temas da 

cultura corporal ou de movimento), propiciar um esclarecimento crítico a seu 

respeito, desvelando suas vinculações com os elementos da ordem vigente, 

desenvolvendo, concomitantemente, as competências para tal: a lógica dialética 

para a crítico-superadora; o agir comunicativo para a crítico-superadora, e o agir 

comunicativo para acritíco-emancipatória. Dotados de consciência crítica, os sujeitos 

agem de forma crítica e autônoma na sociedade em que vive. 

Vale ressaltar que as propostas buscam um “antídoto” para um conjunto de 

características da cultura corporal ou de movimentos atuais que, segundo a 

interpretação dessas abordagens, por um lado, são produtoras de falsa consciência 

e, por outro, transformam os sujeitos em objetos ou consumidores acríticos da 
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indústria cultural. 

As abordagens podem ser definidas como movimentos engajados na 

renovação teórico prática com o objetivo de estruturação do campo de conhecimento 

que são específicos da Educação Física (SOUZA JUNIOR, 1999). 

A Abordagem da Concepção de Aulas Abertas está fundamentada na vida de 

movimento das crianças, na história de vida e na construção da biografia esportiva 

dos estudantes de Educação Física Escolar.  

Na Abordagem Atividade Física para a promoção da Saúde, busca-se 

conscientização sobretudo da população escolar para as pesquisas que mostram os 

benefícios da atividade física. Considera-se importante a adoção pedagógica dos 

professores de assumirem um novo papel frente a estrutura educacional, procurando 

adotar em suas aulas, não mais uma visão de exclusividade para a prática 

desportiva.  

Desse olhar pedagógico depende a promoção da prática prazerosa de 

atividades que conduzam ao aperfeiçoamento das áreas funcionais: resistência 

orgânica ou cardiovascular; flexibilidade; resistência muscular e a composição 

corporal como fatores coadjuvantes na busca de uma melhor qualidade de vida por 

meio da saúde (GUEDES & GUEDES, 1993). 

Na Abordagem Construtivista-Interacionista, a interação é a consideração do 

conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, respeitando o universo 

cultural do aluno e explorando as diversas possibilidades Educativas de atividades 

lúdicas espontâneas; propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras 

com vistas à construção do conhecimento (FREIRE, 1992).  

A Abordagem Crítico-emancipatória, está centrada no ensino dos esportes e 

foi concebida para a Educação Física Escolar. Busca uma ampla reflexão sobre a 

possibilidade de ensinar os esportes pela sua transformação didático-pedagógica e 

de tomar o ensino escolar em uma educação de crianças e jovens para a 

competência crítica e emancipada. 

Permite a desconstrução da imagem negativa do esporte autoritário e 

domesticado que o aluno interioriza na sua prática (KUNS, 1996). 

A Abordagem Crítico-superadora, embasa-se no discurso da justiça social no 

contexto da sua prática. Busca levantar questões de poder, interesse e contestação, 

faz uma leitura dos dados da realidade à luz da crítica social dos conteúdos. 

Conforme Soares, C. L., Taffarel, C. N. Z., Varjal, E., Castellani Filho, L,. Escobar, M. 
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O. & Bracht, V. (1992) ela pode ser tida como uma reflexão pedagógica e 

desempenha um papel político-pedagógico, pois encaminha propostas de 

intervenção e possibilita reflexões sobre a realidade dos homens.         

A Abordagem Desenvolvimentista tem como meio e fim principal da Educação 

Física o movimento, e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

uma fundamentação para a Educação Física Escolar. Caracteriza a progressão 

normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e 

afetivo-social, na aprendizagem motora, busca em função destas características 

sugerir elementos para a estruturação da Educação Física Escolar. Procura 

privilegiar a aprendizagem do movimento embora possam estar ocorrendo outras 

aprendizagens decorrentes da prática das habilidades motoras.  

A Abordagem Educação Física Plural encara o movimento humano enquanto 

técnica corporal construída culturalmente e definida pelas características de 

determinado grupo social, além de considerar todo gesto como sendo uma técnica 

cultural. 

A Abordagem Humanista fundamenta-se nos princípios filosóficos em torno 

do ser humano: identidade e valor, por exemplo, um crescimento voltado para 

desenvolver-se de dentro para fora (OLIVEIRA, 1985, p.58). 

Na concepção humanista, o professor integra-se efetivamente ao ambiente 

escolar em que atua, de modo a se constituir em um agente educador, é um 

orientador da aprendizagem, cabendo-lhe a promoção do crescimento pessoal dos 

alunos. Busca contribuir na ampliação da consciência social e crítica dos alunos 

tendo em vista sua participação ativa na prática social.  

A Abordagem Psicomotricista, utiliza-se da atividade lúdica como 

impulsionadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Trata das 

aprendizagens significativas espontâneas e exploratórias da criança e de suas 

relações interpessoais. Tem na Psicomotricidade seus objetivos funcionais, onde os 

mecanismos de regulação entre o sujeito e seu meio permitem o jogo da adaptação 

que implica os processos de assimilação e acomodação (LE BOULCH, 192, p. 28). 

Na Abordagem Sistêmica, a essência reside no entendimento de que é um 

sistema aberto que sofre e interage influenciando a sociedade. Procura na definição 

de vivência corporal o movimento de introduzir o aluno nos conteúdos oferecidos na 

escola, oportunizando a experiência da cultura de movimentos (BETTI, 1992). 

A revitalização do discurso da promoção da Saúde é uma tentativa de setores 
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conservadores de legitimar a educação Física na escola, mas tem pouca 

probabilidade de encontrar eco, haja vista a crescente privatização e 

individualização da saúde promovida pelo Estado mínimo neoliberal. Além disso, o 

crescimento da oferta e do consumo dos serviços ligados às práticas corporais fora 

do âmbito da escola e do sistema tradicional do esporte – como as escolas de 

natação, academias, escolinhas de futebol, judô, voleibol, etc.- permite o acesso à 

iniciação esportiva, às atividades físicas, sem depender da Educação Física escolar. 

Segundo Buss (2000), a promoção da saúde, vem sendo caracterizada nos 

últimos 20-25 anos, como estratégia importantíssima para enfrentar os múltiplos 

problemas de saúde que afetam as populações, de um lado, como reação à 

acentuada medicalização da vida social e, de outro, como uma resposta articuladora 

de diversos recursos técnicos e posições ideológicas.  

Para Gutierrez et al., (apud BUSS, 2000), promoção de saúde é o conjunto de 

atividades, processos e recursos, de ordem institucional, governamental ou da 

cidadania, orientados a propiciar: 

“A melhoria das condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, 
que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e 
comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o desenvolvimento de 
estratégias que permitam à população maior controle sobre sua saúde e 
suas condições de vida, a níveis individuais e coletivos”.  

Segundo Sicoli e Nascimento (2003), promoção de saúde tem como objetivo 

ampliar o campo de atuação da Saúde Pública, priorizando medidas preventivas e 

programas educativos que trabalham com mudanças comportamentais e de estilos 

de vida. 

As diversas conceituações disponíveis para a promoção da saúde podem ser 

reunidas em dois grandes grupos. O primeiro grupo caracteriza-se pelos estilos de 

vida dos indivíduos e, neste caso, tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, por exemplo, o hábito de fumar, a dieta, as atividades físicas, a direção 

perigosa no trânsito. Nessa abordagem, estão relacionados os riscos 

comportamentais passíveis de mudanças, sob o controle dos próprios indivíduos 

(SUTHERLAND; FULTON, 1992 apud BUSS,2000). 

O segundo grupo, sustenta-se no entendimento de que a saúde é produto de 

amplos fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão 

adequado de nutrição, habitação e saneamento, boas condições de trabalho, 
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oportunidades de educação, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida 

responsável, e cuidados da saúde. Suas atividades estariam, então, mais voltadas 

ao coletivo de indivíduos e ao ambiente (SUTHERLAND; FULTON, 1992 apud 

BUSS,2000). 

O termo qualidade de vida vem tomando cada vez mais espaço nos 

congressos e simpósios relacionados à saúde. Sendo assim, muitos autores e 

grandes nomes ligados à Educação Física vêm ratificando este termo como 

primordial e que deve ser aprimorado pelas práticas regulares de atividades físicas, 

uma vez que, tendo os indivíduos tendo essa melhoria de qualidade de vida 

consequentemente irão ter maior produtividade e bem-estar em toda sua vida.     

Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), o conceito de saúde não é 

apenas a ausência de doença, mas o equilíbrio e bem-estar físico mental, social e 

espiritual, e cabe ao ensino da Educação Física explorar e propiciar aos alunos uma 

visão crítica, responsável e autônoma sobre as relações complexas que a saúde 

mantém com a prática de exercícios. 

Ações e condições de vida estão diretamente relacionadas à saúde e 

qualidade de vida. Conforme o Artigo 3º da Lei 8080 de 1990, a saúde apresenta um 

conjunto de fatores determinantes e condicionantes caracterizados por alimentação, 

moradia, saneamento básico, transporte, meio- ambiente, trabalho, renda, 

educação, lazer e serviços essenciais. (BRASIL,1980) 

Nahas (2010) elucida que o atual momento da sociedade pode ser definido 

como “A ERA DO ESTILO DE VIDA”, na qual a grande massa, governos e cada ser 

humano buscam viver bem e melhor, alcançando a qualidade de vida. 

Conforme Buss (2000) é necessário mais do que o acesso a serviços médico-

assistenciais de qualidade. É preciso enfrentar os determinantes da saúde em toda a 

sua amplitude, o que requer políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação 

intersetorial do poder público e a mobilização da população. 

A qualidade de vida é um dos principais objetivos que se tem perseguido 
nos ensaios clínicos atuais. Na pesquisa de novas metodologias para 
tratamento e prevenção de doenças, surgiu a necessidade de se padronizar 
a sua avaliação. Para tanto, a ciência médica precisou definir 
conceitualmente, o que ela entende por qualidade de vida. Esta definição 
deveria se aplicar a qualquer pessoa fosse ela fisicamente incapacitada, 
atleta de elite, operário, escriturário, bailarina, idoso, jovem, entre outros 
tantos. Da mesma maneira, não poderia ser determinada pelas condições 
ambientais ou pelo comportamento influenciado pelo meio social em que se 
vive. Deveria ser definida como algo inerente ao indivíduo, às suas 
características mais pessoais, tanto nos seus aspectos constitucionais de 
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natureza hereditária, como naqueles adquiridos durante a vida 
(NOBRE,1995). 

Na 5ª edição de seu livro Atividade física, saúde e qualidade de vida de 2010, 

NAHAS discorre sobre os cinco conceitos fundamentais para que se possa analisar 

como está o estilo de vida individual e são eles: Nutrição; Atividade Física; 

Comportamento Preventivo; Relacionamentos; Controle do Estresse.         

A qualidade vida não é um simples modismo, algo passageiro a preencher o 
tempo dos leitores para, em seguida, ser descartada. Muito pelo contrário, 
ela se constitui em um dos objetivos a ser alcançado no presente estágio de 
desenvolvimento da humanidade. O prolongamento da vida é cada vez 
menos um desafio técnico para a ciência, haja visto a discussão recente 
sobre a eutanásia e a vida vegetativa mantida artificialmente. Cada vez 
mais, valoriza-se a qualidade de vida, em detrimento do aumento do tempo 
de vida, em condição limitada ou incapacitada (NOBRE et. al. 1994). 

Em outra observação acerca do tema, Minayo, Hartz e Buss (2000), salientam 

a importância de se observar que, em todas as sondagens feitas sobre qualidade de 

vida, valores não materiais, como amor, liberdade, solidariedade e inserção social, 

realização pessoal e felicidade, compõem sua concepção. Isso mostra que o homem 

é muito mais do que apenas os seus bens materiais. 

Ressalta Paschoal (2000) que Qualidade de Vida é um conceito de 

necessidade, ou mais especificamente, de preenchimento ou satisfação das 

necessidades. Pode-se afirmar que a satisfação das necessidades resulta em alto 

grau de Qualidade de Vida, ou, um alto grau de Qualidade de Vida leva as 

necessidades satisfeitas. Afirma que não há uma relação de causa efeito, mas uma 

condição necessária, em que, uma depende da outra.  

O esforço pessoal e coletivo para melhorar a Qualidade de Vida em nosso 

país, em nível de governo, de escola e de família deve começar por atuar sobre as 

relações humanas (FINKLER, 1994). Sem esta providência inicial, qualquer esforço 

para melhorar a Qualidade de Vida pelo empenho político, na economia, no trabalho, 

corre o risco de resultar em nada. 

Admitindo que uma boa Qualidade de Vida seja uma conquista para cada 

indivíduo, o máximo que uma ação governamental poderia fazer é tão somente 

proporcionar condições que facilitem o viver de cada indivíduo. No caso das políticas 

públicas, a resposta à primeira questão poderia ser no sentido de que elas, se bem 

executadas, contribuiriam fortemente para criar condições adequadas para viver e 

proporcionariam aos indivíduos por elas afetados a oportunidade de se revelarem 
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com melhor ou pior Qualidade de Vida (BUOGO, 2003). 

Resumindo, descreveu Constantino(2007), a Qualidade de Vida tem como 

objetivo oferecer informações e estímulos para mudanças de hábitos dos indivíduos 

que tem como estratégia principal a busca de um tripé que envolve conceitos da 

Psicologia, da Biologia e da sociedade (ser biopsicossocial), sendo portanto, um 

equilíbrio das atividades cotidianas dos indivíduos, como cuidados de saúde, 

alimentação, atividade física, entre outros, ou seja, tendo como estratégia principal o 

estilo de vida dos indivíduos. 

Ainda neste caminho, Constantino (2007) descreve como estilo de vida a 

construção de uma vida saudável para estar no mundo com o objetivo de bem viver. 

Compreender a importância de estilo de vida é agir em favor de uma saúde que se 

faz e se melhora a cada dia. É promover saúde, é participar na criação de políticas 

públicas saudáveis, sobretudo, é saber lidar com o mundo de uma forma positiva. 

2.2.3 A relação entre o ensino da educação física e a qualidade de vida 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1998), as relações 

que se estabelecem entre saúde e a Educação Física são perceptíveis ao se 

considerar-se a similaridade de objetos de conhecimentos envolvidos e relevantes 

em ambas as abordagens.         

A aproximação da Educação Física com a área biológica se constitui 

historicamente. Segundo Lovisolo (1995), pelas características da área, o discurso 

biomédico sempre esteve presente, ao evidenciar a prevenção de doenças e 

qualidade de vida, retardamento do envelhecimento ou dos desgastes neurológicos 

e/ou psicológicos, atribuindo à área um poder restaurador e de recuperação de 

corpos. 

De acordo com as ideias de Alves Júnior (1992) a promoção de saúde é 

concebida como um ideário, onde são consideradas quatro questões básicas sobre 

saúde: a sua multifatoriedade; a desmedicalização; a educação para saúde e o seu 

caráter coletivo, o que pode ser observado em seus cinco princípios, a saber: 

1- A Promoção de Saúde deve focalizar toda a população e não apenas os grupos 

de risco; 

2- A ação deve ser voltada para muitos fatores que influenciam a saúde de modo a 

assegurar que o meio ambiente total que se encontra por trás dos indivíduos 
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conduza à saúde; 

3- A Promoção de Saúde deve envolver uma ampla variedade de estratégias e 

exigências, comunicação, educação, legislação, medidas fiscais, mudanças 

organizacionais, desenvolvimento e atividades espontâneas locais contra os azares 

da saúde; 

4- A Promoção de Saúde requer a participação de toda a comunidade, alguma 

experiência que envolva a aquisição – individual e coletiva – estilos de vida; 

5- Profissionais da Saúde têm parte a desempenhar no processo de tornar viável a 

Promoção da Saúde por meio de sua defesa e educação. 

“A desmedicalização admite que a saúde não é um problema somente 
médico, pois envolve diversos campos de conhecimento: como a medicina, 
as ciências sociais, a Educação Física; reunindo o espaço de diversos 
profissionais: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores, 
sociólogos, psicólogos, nutricionistas entre outros” (ALVES JUNIOR,1992; 
p. 58). 

Segundo CANDEIAIS (1996), os planejamentos de programas de promoção 

em saúde, devem possuir uma abordagem integrada baseando-se no modelo 

tridimensional, o qual é caracterizado por três níveis: 

1- O nível institucional ou do sistema, que abrange dois aspectos significativos, um 

ao nível macro e o outro ao nível micro, cabendo-lhe executar as reformas propostas 

constitucionalmente pelo sistema de saúde e, ao mesmo tempo planejar a 

infraestrutura necessária à implementação das atividades da unidade onde se 

realizam os serviços de saúde, sendo que é evidente que a política de saúde 

antecede à implementação programática no nível local, muito embora a realidade 

local fundamente sempre as mudanças propostas; 

2- O nível programático, que ocorre na própria unidade onde se espera que o 

programa seja implantado, fazendo um diagnóstico da situação e procurando 

analisar as funções educativas em termos dos problemas de saúde em comum, 

objetivando aprimorar a qualidade técnica do programa; 

3- O nível de usuários, que representam o alvo terminal das atividades educativas a 

serem desenvolvidas, sendo que, nesta dimensão torna-se necessário fazer um 

levantamento de necessidade dos próprios usuários que participam do processo de 

implementação e avaliação do plano educativo. 

É inegável o notável desenvolvimento científico e tecnológico que nas últimas 

décadas tem caracterizado as atividades físicas, na aplicação educacional, 
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esportiva, terapêutica ou recreativa. Afinal, os jogos e exercícios físicos promovem 

uma melhor relação sociocultural e de autoconhecimento, com impacto sobre a 

saúde e o estilo de vida seus praticantes.  

Nessa perspectiva, o estilo de vida tem sido apontado, por vários setores da 

comunidade científica, como um dos fatores mais importantes na elaboração das 

propostas de promoção de saúde e da qualidade de vida da população. Este 

entendimento fundamenta-se em pressupostos elaborados dentro de um referencial 

teórico que associa o estilo de vida saudável ao hábito da prática de atividades 

físicas e, consequentemente, a melhores padrões de saúde e qualidade de vida. 

Este referencial toma a forma de um paradigma na medida em que constitui o 

modelo contemporâneo no qual se fundamentam a maioria dos estudos envolvendo 

a relação positiva entre atividade física, saúde, estilo de vida e qualidade de vida. 

Compreender a importância do estilo de vida para a saúde é adotar uma vida 

saudável, adotando certos hábitos saudáveis como é o caso da atividade física e da 

alimentação saudável com o objetivo de bem viver, melhorando a cada dia 

(CONSTANTINO 2000). 

O profissional de Educação Física deve buscar desenvolver seu trabalho 

pautado em responsabilidade e ética, compreendendo a natureza fundamental do 

ser humano com objetivo de contribuir para superar obstáculos e fazer com que os 

atores envolvidos neste projeto se sintam cada vez mais seduzidos a melhorar seu 

estilo de vida. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritivo e 

documental. Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa utiliza com frequência 

múltiplas fontes de dados; emprega a observação, as entrevistas com perguntas 

abertas, os relatos em contraposição a números, tabelas e moldes estatísticos; 

interessa-se pelo cotidiano em um espaço e um tempo concreto; ocupa-se mais com 

significados, com conceitos, opiniões do que com números e estatísticas; obtém as 

informações de uma maneira mais flexível; reduz a distância entre o pesquisador e o 

pesquisado. 

Minayo (1994) ainda acrescenta que os dados qualitativos que serão 

trabalhados contemplarão um universo de significações, motivações, aspirações, 

atitudes, crenças, valores, que necessitam de um referencial de coleta e de 

interpretação de outra natureza, que não se adapta a metodologia quantitativa, por 

esta trabalhar principalmente com números. 

3.2 COLETA DE DADOS  

1ª Etapa – Revisão integrativa 

Inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de 

decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos 

(MENDES, 2008). 

Para melhor compreender a aplicação da metodologia foi realizada revisão 

integrativa com a seguinte questão norteadora: como a Promoção da Saúde e a 

Qualidade de Vida têm sido discutidas e aplicadas na prática profissional do 

educador físico?   

O levantamento bibliográfico foi realizado nos meses de fevereiro, março e 

abril 2015 pela BIREME/Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados 

eletrônicos da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de 

Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde). Como estratégia 
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de busca foram utilizados os descritores Decs/MeSH (Descritores em ciências da 

saúde): “ qualidade de vida” (quality of life), “educação física e treinamento” (physical 

education and training) e “promoção da saúde” (health promotion) utilizando o 

operador booleano “AND” para a ligação das palavras. 

Foram estabelecidos como critério de inclusão: publicações nacionais e 

internacionais (português,inglês e espanhol); publicações no período de 2004 a 

2014; publicações com conteúdo pertinente à temática e textos completos. 

Os critérios de exclusão foram: Publicações não pertinentes à temática do 

estudo; não respondem à questão do estudo. 

Não se aplica a apreciação ética por ser uma pesquisa documental e de 

revisão integrativa. 

2ª Etapa – Pesquisa documental 

Foi realizada a pesquisa documental no centro de memória Inezil Penna 

Marinho e na coordenação de Licenciatura e Graduação da EEFD/UFRJ, que, 

segundo GIL (2008), assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, diferindo apenas 

no material que será utilizado. Nesse caso, trata-se de documentos que não 

receberam tratamento analítico, chamados de fontes primárias. 

Pesquisa Documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – 

pintura, escultura, desenho, etc.., notas, diários, projetos de leis, ofícios, discursos, 

mapas, testamentos, inventários, informativos arquivados em igrejas, hospitais, 

sindicatos (SANTOS, 2000). 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja, complementando informações, obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (IUDKE e ANDRÉ,1986). 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A 

riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica 

e sociocultural. Por exemplo, na reconstrução de uma história vivida.  

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 
em qualquer em qualquer reconstituição referente a um passado 
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relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 
Além disso, muito freqüentemente, ele permanece como o único 
testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente 
(CELLARD, 2008; 295). 

Os documentos que foram analisados têm relação com a história da 

Educação Física e com a sua inserção em uma Universidade Pública, e a Escola de 

Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi escolhida 

por ser a primeira Universidade a inserir o curso de Educação Física. Pretende-se 

compreender pela da análise documental, os documentos históricos com recorte 

temporal: 2002 (em virtude da aprovação pelo Conselho Nacional de Educação das 

Diretrizes Curriculares para a formação de professores da educação básica) a 

2006(Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física). 

Listamos abaixo as orientações dadas por Cellard (2008) sobre a avaliação 

preliminar dos documentos. Tal avaliação constitui a primeira etapa de toda a 

análise documental que se aplica em cinco dimensões: 

O contexto 

É primordial em todas as etapas de uma análise documental que se avalie o 

contexto histórico do documento, o universo sóciopolítico do autor e daqueles a 

quem foi destinado. O pesquisador não pode deixar de observar toda conjuntura que 

propiciou a elaboração do documento. 

Analisando o contexto, o pesquisador terá condições favoráveis para 

compreender as particularidades da forma, de organização e, sobretudo para evitar 

interpretar o conteúdo do documento em função de valores modernos.  

O autor (ou autores) 

Para interpretar um texto, deve-se ter previamente uma boa identidade da 

pessoa que se expressa, de seus interesses e dos motivos que a levaram a 

escrever. Uma questão é fundamental: “esse indivíduo fala em nome próprio, ou em 

nome de um grupo social?  Cellard (2008) “acredita ser bem difícil compreender os 

interesses (confessos, ou não!) de um texto, quando se ignora tudo sobre aquele ou 

aqueles que se manifestam, suas razões e as daqueles a quem se dirigem” (p. 300). 

Elucidar a identidade do autor possibilita, portanto, avaliar melhor a 
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credibilidade do texto, a interpretação que é dada a alguns fatos, a tomada de 

posição que transparece de uma descrição, as deformações que puderam sobrevir 

na reconstituição de um acontecimento.  

A autenticidade e a confiabilidade do texto  

Cellard (2008: p. 301) nos lembra que “é importante assegurar-se da 

qualidade da informação transmitida”. Para ele, não se deve esquecer de verificar a 

procedência do documento. Em alguns casos, é também necessário considerar o 

fato de que alguns documentos nos chegam por intermédio de copistas que tinham, 

às vezes, de decifrar escritas quase ilegíveis. Por outro lado, é importante estar 

atento à relação existente entre o autor e o que ele escreve.  

A natureza do texto 

Quando se analisa um documento é importante levar-se em consideração a 

natureza do texto, ou seu suporte, antes de tirar conclusões. Efetivamente a 

abertura do autor, os subentendidos, a estrutura de um texto pode variar 

enormemente, conforme o contexto no qual ele é redigido. Cellard (2008) cita um 

exemplo para facilitar a compreensão dessa dimensão: “é o caso, entre outros, de 

documentos de natureza teológica, médica, ou jurídica, que são estruturados de 

forma diferente e só adquirem um sentido para o leitor em função de seu grau de 

iniciação no contexto particular de sua produção” (p. 302). 

Os conceitos-chave e a lógica interna do texto 

Delimitar adequadamente o sentido das palavras e dos conceitos é uma 

preocupação totalmente pertinente na análise dos documentos. Deve-se prestar 

atenção aos conceitos-chave presentes em um texto e avaliar sua importância e seu 

sentido, segundo o contexto preciso em que eles são empregados. Finalmente, é útil 

examinar a lógica interna, o esquema ou o plano do texto: como um argumento se 

desenvolveu? Quais são as partes principais da argumentação? Essa 

contextualização pode ser um apoio muito importante, quando, por exemplo, são 

comparados vários documentos da mesma natureza.  

A etapa de análise dos documentos propõe-se a produzir ou reelaborar 

conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos. É condição 
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necessária que os fatos devem ser mencionados, pois constituem os objetos da 

pesquisa, mas, por si mesmos, não explicam nada. O investigador deve interpretá-

los, sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível fazer 

a inferência. Minayo (2004) afirma que os documentos não existem isoladamente, 

mas precisam ser situados em uma estrutura teórica para que o seu conteúdo seja 

entendido. 

Feito a seleção e análise preliminar dos documentos, o pesquisador 

procederá à análise dos dados: “é o momento de reunir todas as partes – elementos 

da problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, 

natureza do texto, conceitos-chave” (CELLARD, 2008: p. 303). O pesquisador 

poderá, assim, fornecer uma interpretação coerente, tendo em conta a temática ou o 

questionamento inicial. 

A partir dessas categorias e definições, os pesquisadores elaboraram um 

quadro para análise documental. 

IDENTIFICAÇÃO “O QUE VEM A SER” 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRIA DOS DOCUMENTOS 

CONTEÚDO INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

TIPOLOGIA TIPOS DE DOCUMENTOS 

Esse quadro consta de: Identificação “o que vem a ser”, verificação do nome 

das instituições, os grupos que participaram, o ano, os autores, as instituições 

corresponsáveis, se foi dialogado de dentro para fora. Na Contextualização que 

conta a história dos documentos, pode-se analisar as referências do ano em que foi 

escrito fazendo-se uma análise temporal do que estava acontecendo naquela época, 

o que estava acontecendo no período, qual é a data do projeto político pedagógico, 

etc. Os Conteúdos serão analisados por meio de descrição, quantificando, avaliando 

e interpretando cada documento, bem como serão analisadas fonte e autoria. Em 

relação à Tipologia serão coletados os dados por meio dos documentos como: 

cartas, artigos revistas, publicações, foto, filmagem, atas. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Descrição dos resultados 

Inicialmente foi feita busca usando os descritores “qualidade de vida” e 

“promoção da saúde” usando-se o operador booleano “AND” para ligação das 

palavras, totalizando 3148 Artigos. Após subsequente refino da pesquisa, 

associando-os e filtrando conforme os critérios de inclusão e exclusão, além de 

desconsiderar as publicações repetidas, leitura de todos os resumos e seleção 

apenas dos estudos que respondiam a questão norteadora, obtivemos 8 Artigos. 

Em seguida usamos os descritores “educação física e treinamento” e 

“promoção da saúde” utilizando o operador booleano “AND” para ligação das 

palavras, totalizando 447 Artigos. Após as combinações foi realizado o refino da 

pesquisa, associando-se e filtrando conforme os critérios de inclusão. Em seguida, 

leituras de todos os títulos, seguida da leitura de todos os resumos para atender aos 

critérios de inclusão estabelecidos, quais sejam: estarem de acordo com a questão 

norteadora, obtivemos 7 Artigos. 

Utilizando os descritores “qualidade de vida” AND “educação física e 

treinamento” totalizamos 174 Artigos, e após o refino da pesquisa esse número caiu 

para 5 Artigos conforme os critérios adotados anteriormente. 

Por último, utilizamos “qualidade de vida” AND “educação física” AND 

“promoção da saúde” chegando a um total de 9 Artigos. Em seguida, foram feitas 

leituras de todos os títulos, seguidas da leitura de todos os resumos para atender 

aos critérios de inclusão estabelecidos que estivessem de acordo com a questão 

norteadora, sob a forma de Artigo completo em periódicos, disponíveis por acesso 

online e serem escritos em português, inglês e espanhol, no período de 2004 a 

2014. Este recorte se justifica porque permitiu abarcar todos os Artigos encontrados 

que atenderam aos critérios de inclusão, independente do ano de publicação. 
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Figura 1- Organograma da revisão integrativa 

 

Ao discutirmos os resultados (Gráfico 1), percebemos que 48% (10) Artigos 

estão na base de dados MEDLINE, 33% (7) Artigos na base LILACS e 19% (4) na 

base SciELO. 
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Gráfico 1 – Distribuição por base de dados dos Artigos encontrados na revisão 
integrativa. 

 

Em relação ao ano de publicação (Gráfico 2), verificou-se um predomínio de 

estudos no ano de 2012 com 23 % (5) estudos, seguido por 2004 com19% (4) 

estudos, 10% (2) nos anos de 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014, 5% (1) nos anos de 

2007 e 2009, e nenhum estudo nos anos de 2005 e 2006.  

 

Gráfico 2 – Ano de publicação dos artigos encontrados 
 

Ao pensarmos na aplicação do ensino da Educação Física na promoção da 

saúde e qualidade de vida (Gráfico 3), constatamos que 52% (11) das pesquisas 

foram realizadas na escola, 24% (5) na população, 10% (2) com idosos, 10% no 

SUS e 5% (1) em Instituições Públicas de Saúde.  

 

Gráfico 3 – Cenário dos artigos encontrados 
 

Quando analisado o desenho das pesquisas foi possível verificar que 43% (9) 

dos estudos foram descritivos, 38% (8) de revisão bibliográfica, 9,5% (2) de estudos 
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observacionais e 9,5% (2) de ensaio clínico.  

 

Gráfico 4 – Desenho dos artigos encontrados 
 

Sobre os autores 48% (10) estudos foram realizados por professores de 

Educação Física, 33% (8) por profissionais da saúde, 14% (3) por médicos e 5% (1) 

por psicólogo.   

 

Gráfico 5 – Autores dos artigos encontrados 

 

Em relação às fontes de dados, constatou-se que a maior parte se concentra 

em revistas indexadas com 52% (11) publicações, seguidas 38% (8) publicações em 

jornais científicos.  
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Gráfico 6 – Fonte de dados dos artigos encontrados 

 

Na revisão, o Artigo “O papel do profissional de educação física na saúde 

pública”, Lamb, Paolo e Porciúncula (2007) falam sobre conhecer as práticas e as 

possibilidades de trabalho desenvolvidas por profissionais de Educação Física no 

contexto do SUS, e concluem que a inserção do profissional de Educação Física dá-

se de forma não estável e que sua formação acadêmica não contempla as 

necessidades de conhecimentos teóricos e práticos para a atuação na área da 

saúde pública. No Artigo “Atividade Física e Envelhecimento Saudável”, Jacob Filho 

e Wilson (2004) evidenciam as práticas de atividade física pode interferir na saúde, e 

concluem que a prática de atividade física, principalmente em grupo, gera benefícios 

como equilíbrio emocional, a autoestima, além da integração social do praticante. Já 

no Artigo “Educação Física e qualidade de vida: reflexões e perspectivas”, Santos e 

Simões, (2012) analisam o que efetivamente pode ser cientificamente comprovado 

dessa relação e qual a função da ciência e da pesquisa científica na busca por 

ampliar e aprofundar o conhecimento humano sobre esses dois temas e as suas 

relações, concluindo que a delimitação conceitual é fundamental na investigação 

científica, tanto no que se refere ao termo qualidade de vida, quanto a termos como 

atividade física, exercício físico, esporte e expressões correlatas. Frequentemente 

os estudos das práticas corporais estão associados a indicadores de saúde, que são 

importantes, mas não suficientes para entender qualidade de vida. O Artigo 

“Physical acytivity and quality of life”, Gill, Hammond, Refsteck, Jeú, Willians, Adams, 

Lange, Becofsky (2013) foca seus estudos nas descobertas de um amplo projeto 

sobre o papel dequalidade de vida e programa de atividade física e promoção da 

saúde, concluindo que é bastante claro que a atividade física contribui para todos os 
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aspectos da qualidade de vida e não apenas o físico. De fato, os benefícios sociais 

emocionais podem ser os motivadores primários participantes da comunidade. No 

Artigo “Enchancing quality of life in older adults: a comparison of muscular strength 

and power training”, Katula, Rejesk e Marsh (2008) comparam as alterações em 

várias medidas de qualidade de vida resultantes da resistência progressiva versus 

treinamento de força de alta velocidade em adultos mais velhos, concluindo que o 

treinamento de força de alta velocidade pode influenciar vários níveis de qualidade 

de vida, para além dos benefícios obtidos por meio de treinamento de força 

tradicional. O Artigo “Effect of supervised exercise training on walking on walking 

speed, claudication distance and quality of life peripheral arterial disease”, 

WenkstettenHolub, KandiolerHonetz, Kraus, Muller e Kurz (2012) avaliam os efeitos 

do treinamento físico supervisionado para doença arterial periférica na velocidade de 

andar, a distância de claudicação e qualidade de vida, concluindo que o treinamento 

físico alcançado obteve efeitos consideráveis sobre a velocidade de caminhada e 

distância de claudicação. Não houve nenhuma mudança relevante na qualidade de 

vida do paciente. 

No Artigo “Promoção de saúde, epidemiologia social e capital social”, Souza e 

Grundy (2004) elucidam os conceitos e descrevem o papel que eles desempenham 

no campo da saúde pública, a fim de estimular debates futuros, e concluem que a 

ideia de promover saúde traz novas perspectivas ao campo da epidemiologia ao 

propor uma abordagem mais estruturalista ao modelo biomédico. Com o crescimento 

da epidemiologia social, parecem abrir novos caminhos no campo da saúde pública 

em direção a uma população mais saudável. No Artigo “Promoção de saúde: porque 

sim e porque ainda não”, Bydlowski, Rachid e Westphal (2004) apontam fatos que 

se analisados objetivamente, talvez possam colaborar para o rompimento entre o 

conhecimento teórico em prática, e que o grande desafio é resolver um problema 

filosófico e de valores. Sugere enfrentar o dualismo e alienação e, assim, abrir 

caminho para a adoção de estratégias com programa de atividade física que 

privilegiam uma visão ampla e equitativa da realidade. Já no Artigo “Norma e 

formação: horizontes filosóficos para as práticas de avaliação no contexto da 

promoção da saúde”, Ayres (2004) identifica as mudanças e suas consequências 

para a organização das práticas de saúde e para os procedimentos de avaliação em 

particular, e conclue ressaltando a necessidade de maior adesão e avaliação 

formativa quando se trata de reconstruir as práticas de saúde na direção da 
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promoção da saúde. No Artigo “Actividad física: estra de promocion de La salud”, 

Vidarte Claros, Véles Álvarez, Sandoval e Alfonso Mora (2011) apresentam 

conceitos acerca da definição da atividade física, sua prevalência e relação direta 

com as estratégias desenvolvidas desde a promoção de saúde, concluindo que, 

quanto à prevalência de atividade física baixas porcentagens da população realizam 

atividade física, o que se converte em  obrigatória  a abordagem relacionada com 

uma prática física e a promoção da saúde.  

No Artigo “Effects of a scholl-basead physical activity program on physica land 

psychosocial quality of life in elementary school chidren: a cluster-randomized 

trial.îen”, Hartmann, Zahner, Pühse, Puder e Kriemler (2010) testam o efeito de um 

programa de atividade física nas escolas e qualidade de vida em 540 crianças do 

ensino fundamental, chegando à conclusão do pouco efeito a qualidade de vida em 

crianças do ensino fundamental. No Artigo “A participatory physical activity 

intervention in preschools: a cluster randomized contolled trial”, De Bock, Genser, 

Raa, Ficher e Renz (2013) avaliam se uma abordagem centrada no pai participativo, 

usando como agentes de mudança comportamental aumenta a eficácia de uma 

intervenção de atividade física pré-escolar, concluindo que a intervenção pré-escolar 

participativa com foco em pais , pode ser capaz de promover a atividade física e 

reduzir comportamentos sedentários em pré-escolares. Já no Artigo “Do children´s 

health resources differ according to preschool to preschool physical activity 

programmes and parental behavior? A mixed methods study”., Sterdt, Kramer, 

Liersch, Urban, Werning e Walter (2014) analisam em que medidas as diferentes 

condições, estruturas e modelos de comportamento na pré-escola e da família e 

filhos, microssistemas-sociais centrais, pode conduzir a diferenças nos recursos para 

a saúde das crianças, e que não houve diferença significativa nos níveis de atividade 

física das crianças entre os dois tipos de pré-escolas. No entanto, os dados 

qualitativos mostraram diferenças no desenho e qualidade de programas de 

promoção da atividade física das crianças. A triangulação dos dados revelou uma 

forte influência do comportamento dos pais. No Artigo “Summary of the American 

Heart Association scientific statement: promoting physical activity in children and 

youth: a leader ship role for schools”, Pate e O’Neil JR (2008) recomendam o modelo 

de saúde escolar para a promoção da atividade física por meio de uma equipe 

multidisciplinar, e que estas recomendações têm implicações para todos os 

elementos da sociedade que impactuam com o desempenho de nossas escolas. No 
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Artigo “Influencia del modelo de responsabilidade personal y social em La calidad de 

vida de los escolares”, Alcaraz, Bernadino, Marble, Valero Valenzuela e De La Cruz 

(2012) estudam os efeitos da aplicação do modelo de responsabilidade pessoal e 

social na qualidade de vida dos 802 alunos do primário e do secundário, e 

concluíram uma ligeira redução da qualidade de vida para os alunos do primário, 

bem como um aumento, sem alcançar significância estatísticas para os alunos do 

secundário. No Artigo “The physical education sports and gender in school”, Solmon 

(2014) examina o gênero como uma construção nos domínios da Educação Física e 

do desporto, concluindo que as meninas tendem a ser menos ativas e menos 

envolvidas em Educação Física. Já no Artigo “Self-determined motivation in physical 

education and its links to motivation for leisure-time physical activity, and well-being 

in general” Bagoein, Halvari e Nesheim (2010) testam um modelo transcontextual 

em 329 noruegueses do ensino secundário superior baseado na teoria da 

autodeterminação das relações motivação em Educação Física, motivação da 

atividade física no lazer, atividade física e bem-estar psicológico, concluindo que as 

diferenças sexuais indicam que são necessárias mais pesquisas sobre como motivar 

as meninas a serem fisicamente mais ativas no lazer. No Artigo “Conhecendo o 

ambiente escolar para as aulas de educação física: existe diferença entre as 

escolas?”, Tenório, Tassitano e Lima (2012) descrevem o ambiente escolar e 

verificar se ele varia de acordo com o tipo de escola regular versus referência, 

chegando à conclusão de há uma diferença significativa entre escolas em relação ao 

número de aulas de Educação Física ofertadas por semana com maior percentual 

para escolas de referência. 

No Artigo “Formação acadêmica e intervenção profissional de Educação 

Física no âmbito lazer”, Corrêa (2009) analisa quais elementos permitem apontar 

como se dá a formação e intervenção do profissional de Educação Física no âmbito 

do lazer. Já no Artigo “Lazer e educação física escolar: experiência pedagógica em 

uma escola da rede estadual de ensino de Mato Grosso”, Tenório e Silva (2012) 

relatam uma experiência fundamentada na perspectiva da educação para o lazer 

numa escola estadual de Mato Grosso do ensino médio. Nota-se que a educação 

para o lazer pode contribuir no sentido de que os alunos possam aproveitar ao longo 

da vida de seus momentos de lazer com qualidade. 

No Artigo “The economic benefits of reducing physical inactivity: na Australian 

example”, Cadilhac, Cumming, Sheppard, Pearce, Carter e Magnus (2011) fazem 
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uma estimativa da saúde em relação aos benefícios econômicos da redução da 

prevalência de sedentarismo na população adulta da Austrália de 2008, resultando 

uma redução de 10% na inatividade física. A redução da prevalência de 

sedentarismo na população adulta resultaria em 6000 casos a menos de incidente 

de doenças, e 2000 a menos de mortes.  

4.1.2 Análise documental 

Após a análise de toda a documentação recolhida que direciona à formação 

do Educador Físico na EEFD/UFRJ, desde a sua implementação, verificamos que 

nos anos de 1930 começaram a funcionar cursos de Educação Física em vários 

estados do Brasil, e a Escola Nacional de Educação Física e Desportos – ENEFD, 

primeira escola brasileira de Educação Física de nível superior ligada a uma 

universidade – a Universidade do Brasil (UB) – foi fundada em 1939, pelo Decreto 

Lei 1212, com o objetivo de ser a Escola–Padrão na formação em Educação Física 

no Brasil.  

Segundo o Decreto, a ENEFD teria como principais funções: a) formar 

profissionais para área de Educação Física; b) imprimir unidade teórica e prática no 

ensino na área de Educação Física no país; c) difundir conhecimentos ligados à 

área; e d) realizar pesquisas que apontassem caminhos mais adequados para a 

Educação Física brasileira. A exposição de motivos apresentada por Gustavo 

Capanema (1939) a Getúlio Vargas para a criação da ENEFD, dizia que: 

“Ela será, antes do mais, um centro de preparação de todas as modalidades 
de técnicos ora reclamados pela educação física e pelos desportos. 
Funcionará, além disso, como um padrão para as demais escolas do país, 
e, finalmente, como um estabelecimento destinado a realizar pesquisa 
sobre o problema da educação física e dos desportos e a fazer permanente 
divulgação dos conhecimentos relativos a tais assuntos.” (MARINHO, 
op.cit., p. 51). 
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Figura 2 - Linha do tempo das transformações curriculares pelas quais passou a 
EEFD/UFRJ 

Dirigida inicialmente por militares e relativamente estranha à estrutura da 

Universidade, a Escola vai ganhar um novo status com a chegada à direção dos 

médicos, a partir de 1946, que implementaram mudanças curriculares (com a 

criação de disciplinas, como recreação e jogos) e regimentais, empreendendo um 

caráter mais cientificista ao trabalho desenvolvido. Preocupações com a pesquisa na 

área também puderam ser percebidas através do estímulo à realização e publicação 

de estudos, criando-se a revista “Arquivos da ENEFD”, primeiro periódico na 

Educação Física brasileira com caráter eminentemente científico, com a realização 

de eventos científicos e com o envio de seus professores para a Europa e Estados 

Unidos, a fim de lhes permitir acompanhar o que de mais atual estava sendo 

produzido no mundo. 

Ao voltarem de suas viagens de intercâmbios com as universidades 

internacionais, era comum que os professores apresentassem sua experiência em 

palestras ou Artigos publicados no periódico “Arquivos da ENEFD”. Os Arquivos 

estavam tão ligados à estrutura da ENEFD que seus movimentos internos 
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determinavam e influenciavam diretamente sua publicação. A partir de então, a 

Escola passou a ocupar seu espaço de Escola-Padrão nacional, influenciando o 

contexto da formação profissional e da Educação Física em praticamente todos os 

estados da União. Tal influência se dava por meio da presença constante de seus 

professores como conferencistas em eventos organizados sob sua influência 

naquelas localidades, mas também, e fundamentalmente com a concessão de 

bolsas de estudos para jovens oriundos de diversos estados brasileiros que 

assumiam o compromisso de, ao fim curso, retornar ao seu local de origem e 

contribuir na organização da Educação Física regional. 

A ENEFD não tinha sede própria, dividindo suas atividades entre salas 

emprestadas no Instituto Nacional de Surdo para as aulas teóricas e as funções 

administrativas, e as dependências do Fluminense FootballClub para as aulas 

práticas. Esta situação perdurou até 1950, conseguindo sua sede da Praia Vermelha 

em 1951, resultado da luta coletiva de professores, funcionários e alunos. A escola 

também foi obtendo maior reconhecimento da Universidade, tanto no que se refere 

às suas estruturas administrativas e acadêmicas, quanto no que diz respeito à 

participação dos professores mais ativamente das organizações universitárias, como 

o Conselho Universitário. 

A ação dos alunos parece ser também grande responsável pela redução das 

resistências e dos preconceitos para com a ENEFD, principalmente por sua 

participação cada vez maior no contexto universitário, tanto nas competições e 

festas, quanto nos órgãos do movimento estudantil. A ascensão dos estudantes 

dentro da ENEFD e as primeiras tentativas de organização de um movimento de 

estudantes de Educação Física no nível nacional têm um de seu marcos e grande 

estímulo na greve de estudantes de 1956. Obviamente, tanto a greve quanto os 

movimentos devem ter sofrido forte influência do momento histórico nacional em que 

ocorreram, quando os estudantes se organizavam e tinham presença marcante no 

cenário nacional. O Diretório Acadêmico da ENEFD tinha efetiva participação no 

DCE e na UNE. 

Paulatinamente, a ENEFD passou a assumir e representar novos papéis, 

redimensionamentos perceptíveis, fundamentalmente a partir da direção e ação dos 

médicos. Embora não tenham sido os únicos, os médicos foram de grande 

importância por reorientarem os rumos da Escola, passando a engajá-la em 

preocupações maiores no que se refere a seu aspecto educacional e a sua função 
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no desenvolvimento e divulgação de pesquisas e novos conhecimentos.  

No final da década de 60, a ENEFD deslocou-se para suas instalações na Ilha 

do Fundão em razão do aumento de número de vagas e do aumento de entrada de 

alunos. Além disso, suas instalações eram tecnicamente ultrapassadas, não 

prevendo, por exemplo, espaços para mais laboratórios exigidos a partir da reforma 

universitária (1968), deixando de ser Escola-Padrão, responsável por desenvolver e 

uniformizar a formação profissional na Educação Física brasileira, passando a ser a 

Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ).  

Um importante acontecimento de ocorrência na esfera educacional, apesar 

das manifestações contrárias de Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, UNE 

(Conselho Nacional dos Estudantes), foi o sancionamento da Lei Nº.4.024/61, 

complementando a Constituição de 1946, no sentido de regular a ação educacional 

da União, dos estados, dos municípios e da atividade particular (FARIA JUNIOR, 

1987).  Particularmente à Educação Física, essa Lei traz no Art. 22 a imposição da 

obrigatoriedade da sua prática nos cursos primários e médios, atual ensino básico, 

até a idade de 18 anos. Além disso, é promovida também no Art. 70, uma forma do 

que viria ser, mais tarde, o currículo mínimo para todas as licenciaturas, com um 

núcleo de disciplinas obrigatórias, objetivando garantir uma adequada formação 

cultural e profissional. 

Dessa forma, foi aprovado, em 1962, pelo Conselho Federal de Educação 

(CFE), o Parecer Nº. 292/62 do relator, conselheiro Valmir Chagas, estabelecendo 

as matérias pedagógicas que deveriam compor os currículos relativos aos cursos de 

licenciaturas. Em seguida, foi aprovado pelo CFE o Parecer Nº. 298, de 17 de 

novembro de 1962, que estabeleceu distintamente o currículo com um núcleo 

obrigatório de matérias para os cursos de formação em nível superior do professor 

de Educação Física e do técnico desportivo. Em ambos os casos, as matérias 

pedagógicas compuseram o núcleo obrigatório determinado, de acordo com o 

Parecer Nº. 292/62. Além disso, a matéria pedagógica também deveria compor esse 

núcleo, substituindo a metodologia da Educação Física dos desportos (DACOSTA, 

1998; FARIA JUNIOR, 1987).   

Em março de 1964, os militares aplicaram um golpe de Estado, destituindo 

João Goulart do poder. Os Estados Unidos conduziram, fomentaram e mantiveram a 

ditadura militar no Brasil. Isto posto, seria inevitável a influência norte-americana na 
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educação de nosso país. Dessa forma, em 1966 o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) e a United States Agency for International Development (Usaid) firmavam 

acordos tendo por objetivo a efetivação da reforma universitária no Brasil, 

aproximando tal sistema universitário ao modelo de universidade dos EUA, com 

ênfase na privatização do ensino (FARIA JUNIOR, 1987). 

Assim sendo, a Lei Nº. 5.540/68, fixa normas de organização e funcionamento 

do ensino superior e sua articulação com a escola média e dá outras providências, 

conduzindo o ensino à massificação com a proliferação de cursos de nível superior e 

aumento de escolas estaduais de 1º e 2º graus, atual ensino fundamental e médio. 

O curso de Educação Física, por exemplo, somente no estado de São Paulo, de 

apenas um funcionamento no início da década de 1950, passou para perto de trinta 

até o início da década de 1970 (TOJAL,1989). 

Para o ensino superior ser conduzido à massificação, a “solução encontrada 

foi um conjunto de medidas cujo resultado deveria se a diminuição do custo da 

matrícula adicional” (CUNHA, 1979). Para Tojal (1989) passou-se a encarar a 

educação baseada no modelo administrativo das grandes empresas. 

O início do empreendimento da reforma no curso de Educação Física foi 

marcado pela constituição de um grupo de trabalho pelo diretor do Departamento de 

Educação Física do Ministério de Educação e Cultura (DEF-MEC), em julho de 1968, 

presidido pela professora Maria Lenk, então diretora da ENEFD. Esse grupo de 

trabalho foi criado para colaborar com o CFE em sua revisão de currículo das 

Escolas de Educação Física e Desportos do Brasil (BRASIL, 1968).  

Em reunião de 4 de novembro de 1977 foi aprovada pela Congregação da 

Escola de EEFD/ UFRJ a reforma curricular do Curso de Licenciatura em Educação 

Física, a qual resultou de estudos realizados pelos professores dos diferentes 

Departamentos e Diretoria Adjunta de Ensino após se reunirem com o grupo de 

trabalho instituído pela Portaria Nº.343 de 23 de junho de 1976.As sugestões 

apresentadas são feitas a partir das experiências vividas pelos professores desta 

Unidade de ensino cujo regime de créditos teve seu início em 1972 e objetiva uma 

maior eficiência do Ensino de Educação Física aos Licenciados. 

A presente proposta limita-se apenas ao curso de Licenciatura uma vez que a 

complementação de Técnico de Desportos está em fase de apreciação pelos 

colegiados desta unidade. 

Com o Parecer CFE 215/87, a Educação Física migrou para dois cursos 
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distintos: Licenciatura – formando profissional qualificado para atuar no âmbito da 

Educação Física escolar, da Educação Infantil ao Ensino Médio; e Bacharelado – 

formando profissional cujo campo de atuação não é o ambiente escolar e sim os 

clubes, as academias, etc. A carga horária do curso foi ampliada de 1800 para 2800 

horas-aula e passou de três para quatro anos   de duração, ocorrendo também uma 

reestruturação no seu corpo de conhecimento (BRASIL, 1987). No entanto, esse 

encaminhamento trouxe à tona dois tipos de modelos de formação: o tradicional-

desportivo, estruturado nas práticas esportivas; e o técnico-científico, prevalecendo 

a fundamentação de um corpo de conhecimento (BETTI, 1996). 

A criação do Bacharelado foi uma conquista em 1987, visando sedimentar um 

corpo de conhecimento que desse maior legitimidade à própria profissão em seu 

processo de profissionalização. Essa mudança provocou um divisor de águas no 

sentido de se produzir a profissão e a área de conhecimento da Educação Física. No 

entanto, em muitos cursos dessa área, se não a maioria, adotou-se a “perspectiva” 

de Licenciatura ampliada, ou seja, formavam-se profissionais para atuar tanto no 

espaço escolar quanto no não escolar em virtude da abrangência do seu campo de 

atuação, colocando em questão esse problema. Esse fato pode ser considerado um 

fator determinante no processo histórico sobre a formação de professores da 

Educação Física (BENITES; SOUZA; HUNGER, 2008). 

A reforma curricular do curso de Educação Física, ocorrida com a Resolução 

Nº. 3/87, foi decorrente de discussões compreendidas no período de 1978 a 1986. 

Tal período foi marcado em termos político-econômicos, especialmente, pelo 

processo de abertura política e desgaste do governo militar, pondo fim a 21 anos de 

ditadura, e também pelo agravamento das crises econômicas e a decorrente inflação 

desenfreada, recessão, deteriorização dos serviços públicos, corrupção, etc. 

Diante desses fatos, a oposição política fortaleceu-se, os trabalhadores 

organizaram-se fazendo surgir sindicatos e associações, como a de professores e 

especialistas em educação. Um novo contexto delineou-se gradativamente, 

fomentando o debate sobre os problemas da educação brasileira em diversos 

seminários promovidos no decorrer desse período, além da política de governo de 

incentivo à pós-graduação. Entretanto, na prática pedagógica mantiveram-se as 

características tradicionais de ensino permeado por princípios liberais (MOREIRA, 

1995).    

Em 26/08/99, por meio da Portaria Nº. 14. O Senhor Diretor da Escola de 
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Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), prof. Ms. Waldyr Mendes Ramos, nomeou a “Comissão de Reformulação 

dos Currículos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física”, 

composta por professores de diferentes Departamentos. 

Dois aspectos justificavam a nomeação da Comissão. O primeiro referia-se 

aos resultados do Fórum de Integração Acadêmica, promovido pela Direção da 

EEFD no período de 13 a 15 de outubro de 1998, e que teve a participação aberta a 

todos os professores e demais segmentos da Unidade. Do Fórum surgiu a decisão 

de se aplicarem-se questionários para levantamento de indicadores com a 

perspectiva de nortear possíveis mudanças na EEFD. Os resultados dos 

questionários, entre outros pontos, apontaram para a necessidade da reformulação 

curricular e da reestruturação departamental. 

Em segundo lugar, no momento da instalação da Comissão na EEFD, 

colocava-se em discussão no Brasil as “Novas Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Graduação de Educação Física”, documento elaborado pela Comissão de 

Especialistas de Ensino em Educação Física da Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério de Educação e Desporto (COESP-EF), e encaminhado ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Aguardava-se que o documento, em forma de 

Resolução do MEC, fosse aprovado, publicado e entrasse em vigor. 

A Comissão de Reformulação Curricular da EEFD, presidida pelo prof. Dr. 

Alexandre Moraes de Mello, realizou o seu trabalho em duas etapas. A primeira 

etapa iniciou-se em agosto de 1998 e, totalizando 52 encontros, teve como objetivo 

buscar uma proposta viável de aperfeiçoamento dos currículos de Licenciatura e 

Bacharelado em Educação Física, ao mesmo tempo em que se aguardava 

aprovação das diretrizes da COESP-EF. Tal proposta foi colocada à disposição dos 

Departamentos em julho de 2001, para que pudessem fomentar uma ampla 

discussão sobre a mesma e apresentar sugestões de reformulação. 

As discussões sobre a nova proposta curricular foram interrompidas no final 

de 2001 em virtude da indefinição do Conselho Nacional de Educação sobre as 

novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Educação Física. 

Tendo em vista as decisões do Conselho Nacional de Educação que, por 

meio da Resolução CNE/CP Nº. 1 de 18/2/2002, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena, a Resolução CNE/CP Nº. 2/2002, que 
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institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura e a Resolução 

CNE/CES Nº. 7/2004 que institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Graduação em Educação Física, o diretor Prof. Dr. Alexandre Moraes de Mello, 

propôs à Congregação a criação de nova comissão curricular para adequar as 

propostas anteriores à atual legislação. 

A nova Comissão de Reformulação Curricular da EEFD iniciou seus trabalhos 

em maio de 2004, sendo composta por dois representantes de cada departamento 

da EEFD, dois servidores técnico-administrativos e dois estudantes, tendo como 

presidente o Prof. Ms. Waldyr Mendes Ramos. Procurou-se propor avanços por meio 

da reformulação curricular da EEFD, sem deixar de considerar os limites de recursos 

presentes nas Universidades Federais. Não há garantia de novos investimentos em 

pessoal, instalações ou equipamentos, fato que poderia contribuir, substancialmente, 

para a melhoria de determinados componentes curriculares. Ainda assim, é possível 

viabilizar significativas mudanças no currículo. 

Os cursos da EEFD na área da Educação Física buscarão duas formações 

distintas: a Licenciatura em Educação Física, cuja finalidade será a formação de 

professores de Educação Física em Curso de licenciatura de graduação plena para 

atuar nas diferentes etapas da educação básica, e o curso de Graduação em 

Educação Física (anteriormente denominado Bacharelado em Educação Física), 

cuja finalidade é a de formar Graduados em Educação Física para atuarnos 

diferentes espaços de trabalho na área da cultura corporal. 

A principal Lei que rege a educação brasileira é a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) da educação Nacional Brasileira, a qual organiza todas as disciplinas 

acadêmicas pertencentes ao sistema, inclusive a Educação Física. A Educação 

Física começou a ganhar notoriedade a partir da LDB de 61, Decreto Lei Nº. 

4024/61, primeira LDB oficial brasileira. Neste formato, as aulas de Educação Física 

consistiam em ensinar a ginástica formativa de jogo (modalidades esportivas 

coletivas), valendo-se do Método “da Desportiva Generalizada”; em que não se 

previa processo de inclusão daqueles que não se adequassem à normalidade 

(ARANTES 2008). 

“Art. 1° A Educação Física, prática educativa tornada obrigatória pelo art. 22 

da lei de Diretrizes e Bases, para os alunos dos cursos primários e médio até a 

idade de 18 anos, tem por objetivo aproveitar e dirigir as forças do indivíduo – 

físicas, morais, intelectuais e sociais– de maneira a utilizá-las na sua totalidade, e 
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neutralizar, na medida do possível, as condições negativas do educando e do meio”.  

(BRASIL, 1966) 

Tendo em vista o disposto do Art. 9º, da Lei acima citada, foi criada a 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 que prevê em seu Art. 1º que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, constituem-

se  de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados 

na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e 

aplicam-se a todas etapas e modalidades da educação básica. 

Com a promulgação da Lei N°. 9394/96 (BRASIL 1996), a Educação Física 

passa a ser encarada como componente curricular na educação básica, segundo o 

Artigo 26, no inciso:  

“3°. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e ás 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. (BRASIL, 

1996) 

No Decreto Lei N°. 10.328, de 12 de dezembro de 2001, a palavra 

“obrigatório” é introduzida após a expressão “componente curricular”, no inciso  

“3° 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”. 

(BRASIL, 2001) 

No Art. 2º da Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, a 

organização curricular de cada instituição observará além do disposto dos Artigos 12 

e 13 da Lei 9394/96, outras formas inerentes de orientação à formação para 

atividade docente, entre as quais o preparo para: I- o ensino visando aprendizagem 

do aluno; II- o acolhimento e o trato da diversidade; III- o exercício de atividades de 

enriquecimento cultural; IV- o aprimoramento em práticas investigativas; V- a 

elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; VI- o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; VII-  o desenvolvimento 

de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

A partir do Decreto Lei Nº. 10793 de 1 de dezembro de 2003, a Educação 

Física passa a ser considerada obrigatória para todos os turnos de estudos e 
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facultativa ao aluno, mas devendo ser oferecida como optativa inclusive no 

noturno.Com isso, não só ganha um novo status perante a sociedade, mas também 

muda seus objetivos em relação aos componentes de estudos, aumentando sua 

complexidade. 

“...As atividade da Educação Física na Abordagem Tradicional limitam se às 
práticas esportivas: voleibol, futebol, handebol, etc... Essas atividades 
restringem-se à quadra. Porém na Nova Abordagem além dos jogos, inclui 
aulas de ginástica, dança, lutas, artes cênicas, brincadeiras e jogos 
populares. Os exercícios em quadra, são complementados com atividades 
em sala de aula, pesquisas, debates, palestras, filmes, entrevistas e 
estudos de campo...” (MATTA,2001). 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física, 

de acordo com Parecer CNE/CES nº. 0058/2004 asseguram a: autonomia 

institucional; articulação entre ensino, pesquisa e extensão; graduação como 

formação inicial; formação continuada; ética pessoal e profissional; ação crítica, 

investigativa e reconstrutiva do conhecimento; construção e gestão coletiva do 

projeto pedagógico; abordagem interdisciplinar do conhecimento; indissociabilidade 

teoria-prática; articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica. 

Ainda de acordo com o Parecer a Educação Física caracteriza-se a partir de 

três dimensões interdependentes. A dimensão da prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas; a dimensão do estudo e da formação acadêmico-

profissional e a dimensão da intervenção acadêmico-profissional. 

A dimensão da prática de atividades físicas recreativas e esportivas refere-se 

ao direito de os indivíduos conhecerem e terem acesso às manifestações e 

expressões culturais que constituem a tradição da Educação Física, tematizadas nas 

diferentes formas e modalidades de exercícios físicos , da ginástica, do jogo, do 

esporte, da luta/arte marcial, da dança. Na perspectiva da Educação Física a prática 

das manifestações e expressões culturais do movimento humano são orientadas 

para a promoção, a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde. 

A dimensão do estudo e da formação acadêmico-profissional refere-se às 

diferentes formas, possibilidades e modalidades de formação em níveis de 

graduação, de pós-graduação, extensão, entre outros, nos termos da LDB e dos 

documentos legais e complementares, que objetivem qualificar e habilitar os 

indivíduos interessados em intervir, acadêmica e profissionalmente, na realidade 

social, por meio das manifestações e expressões culturais do movimento humano, 
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visando à formação a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, no sentido 

da aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente  ativo e 

saudável. 

A dimensão da intervenção acadêmico-profissional refere-se ao exercício 

político-social, ético-moral, técnico-profissional e científico do graduado em 

Educação Física, no sentido de diagnosticar os interesses e as necessidades das 

pessoas, assim como participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes 

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas 

públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação, 

da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, entre os afetos 

direta e indiretamente à prática de exercícios e atividades físicas, recreativas e 

esportivas.  

Embora a formação em Educação Física esteja inserida na área da Saúde é 

imperiosa a compreensão do seu caráter multidisciplinar, que além de possuir um 

corpo de conhecimento próprio, utiliza-se de conhecimentos produzidos no contexto 

das ciências biológicas, humanas, sociais, bem como em conhecimento da arte e da 

filosofia. (PARECER, 2004) 

Os cursos da EEFD na área da Educação Física buscaram duas formações 

distintas: a Licenciatura em Educação Física, cuja finalidade será a formação de 

professores de Educação Física em Curso de Licenciatura de graduação plena para 

atuar nas diferentes etapas da educação básica e o curso de Graduação em 

Educação Física (anteriormente denominado Bacharelado em Educação Física), 

cuja finalidade é a de formar Graduados em Educação Física para atuar nos 

diversos espaços de trabalho na área da cultura corporal.   

Pretende-se adotar os pressupostos divulgados na proposta curricular do 

Curso de Graduação em Educação Física a partir de um posicionamento, da 

definição de um princípio harmonizador de um conjunto de pressupostos teóricos, 

bem como de alguns pressupostos metodológicos e de organização curricular que 

consigam encadear a consistência da proposta que considera a educação como 

prática social multidimensional. Dessa forma, o trabalho docente deve expressar a 

capacidade de interpretar e problematizar, com autonomia, a realidade educacional 

em diferentes contextos políticos, sociais e econômicos. Isto significa: 

a. a articulação do ensino com a pesquisa/ investigação; 

b. a busca cotidiana e sistemática de compreensão da complexidade da 
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prática da pedagógica, nela incluídos os processos de ensino 

aprendizagem e as questões de currículo e ensino e os fatores políticos, 

econômicos, sociais e culturais que afetam a vida da sociedade; e  

c. a articulação dos conhecimentos anteriormente citados com aqueles que 

constituem os objetos de ensino dos futuros docentes ( LOPES, CANEN E 

XAVIER, 2004). 

Os objetivos estabelecidos para o curso são os seguintes: 

- Preparar profissionais no campo da Educação Física para uma atuação 

reflexiva, crítica, transformadora e democrática em função dos direitos, 

necessidades e interesse da maioria da população brasileira. 

- Estimular o processo de formação conínua dos futuros profissionais, que se 

traduz na busca e produção de novos conhecimentos advindos de pesquisas 

científicas em permanente diálogo com as práticas. 

- Desenvolver as competências técnicas para o planejamento, execução e 

avaliação das atividades docentes na área de Educação Física, dirigidas aos 

diversos segmentos da sociedade nos âmbitos: dos esportes e da cultura da 

atividade física; da saúde preventiva; da promoção da boa qualidade de vida; do 

atendimento às demandas provenientes do envelhecimento da população; do lazer; 

da pessoa portadora de necessidades especiais; e das minorias sociais.   

É importante que o profissional formado em Educação Física demonstre 

atitude crítico- reflexiva perante  a produção de conhecimento da área, visando obter 

subsídios para o aprimoramento constante de seu trabalho; demonstre compreender 

e dominar o processo de intervenção profissional nos campos de trabalho 

relacionados à tradição da área e nas suas relações com o contexto no qual estão 

inseridos; apresente uma clara visão pedagógica e científica dominando 

instrumentos métodos e técnicas de pesquisas que permitam intervenções em sua 

prática profissional; demonstre capacidade para resolver problemas concretos da 

prática profissional e da dinâmica das instituições afins zelando pela aprendizagem e 

pelo desenvolvimento das pessoas. 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A temática foi dividida em 3 categorias: qualidade de vida; promoção da 

saúde; educação física e treinamento. 
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4.2.1 Qualidade de vida 

Ao considerar que “qualidade de vida” se reveste de múltiplos sentidos, 

Minayo, Hartz &Buss (2000) afirmam aproximar-se esta noção à satisfação buscada 

na vida familiar, amorosa, social e ambiental e na própria estética existencial. 

Pressupõe a qualidade de vida a capacidade de efetuar uma síntese cultural de 

todos os elementos que determinada sociedade toma como seus padrões de 

conforto e bem estar.  

No consentimento de Finkler (1994), a qualidade de vida somente passa ter 

significado quando o homem encontra o seu equilíbrio psicológico, emocional e 

espiritual, onde ele vai encontrar forças e clarividências para regular a sua vida de 

maneira a fazer com que ele tome iniciativa que promovam o seu bem estar. 

Ao abordar a categoria qualidade de vida, não podemos também deixar de 

descrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que apresenta o mínimo 

necessário para que o ser humano leve uma vida digna, reconhecendo o direito para 

todos, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e que diz: 

Art. 1º 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade. 
Art. 25º 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 
a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito 
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle 
(BRASIL, 1998, p. 1-4). 

Machado (2000) acrescenta que o tema qualidade de vida passou a ser 

tratado cientificamente a partir da década de 70, a princípio com um forte viés 

político e que durante esse período houve um aumento significativo da produção 

literária na área. Contudo, é a partir da década de 80 que o conceito sobre qualidade 

de vida começa a ser abordado, considerando-se diferentes dimensões. A década 

de 90 é caracterizada pela concordância entre especialistas de que o conceito de 

qualidade remete inevitavelmente a dois aspectos centrais: a subjetividade e a 

multidimensionalidade, sendo, portanto, um conceito complexo.   

O termo qualidade de vida tem sido usado frequentemente pela sociedade 

moderna nas mais diversas circunstâncias. É possível encontrá-lo associado à 
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alimentação, ao transporte, à segurança, ao urbanismo, entre vários outros aspectos 

de extrema relevância para a vida cotidiana dos indivíduos e da sociedade. 

O estudo da qualidade de vida desperta interesse na comunidade científica, a 

qual produz cada vez mais estudos sobre o assunto. Os pesquisadores nessa área 

procuram conceituar, compreender e relacionar o termo qualidade de vida de 

indivíduos e grupos sociais a partir de preceitos da ciência. Castellón e Pino (2003) 

indicam que as várias formas de conceituar a qualidade de vida podem ser 

caracterizadas das seguintes maneiras: como qualidade das condições de vida; 

como a satisfação pessoal com as condições de vida; combinação das condições de 

vida com a satisfação; como combinação das condições de vida e satisfação 

pessoal segundo o que considera o próprio sujeito em função da sua escala de 

valores e aspirações pessoais.  

Na área da saúde, vários estudos relacionam diversas práticas corporais, 

atividade física, exercício físico e prática esportiva, como fatores que são 

positivamente vinculados à melhoria da qualidade de vida. Silva (2008) refere-seà 

definição a respeito da saúde e qualidade de vida, como um determinante de que 

eles se relacionam a partir não só dos aspectos socioeconômicos, mas também do 

estilo de vida, que reflete ações habituais, valores, atitudes e oportunidades. 

Para Constantino (2000), compreender a importância do estilo de vida para a 

saúde, é adotar uma vida saudável, incluindo certos hábitos saudáveis como o caso 

da atividade física e da alimentação saudável com o objetivo de bem viver, 

melhorando cada dia. No entanto, nem sempre há clareza conceitual ou mesmo um 

delineamento preciso sobre tais práticas e a sua relação com a qualidade de vida. A 

atividade física, os exercícios físicos e as práticas esportivas têm sido citados como 

fatores importantes na vida das pessoas, portanto é natural que a área de Educação 

Física procure contribuir para a construção do conhecimento a respeito do assunto. 

4.2.2 Promoção da saúde 

A expressão “promoção da saúde” foi usada pela primeira vez em 1945 por 

Henry Sigerist, historiador médico para quem a prática médica deveria compreender 

três grandes princípios: a promoção da saúde, a prevenção dos agravos à saúde, o 

tratamento e reabilitação (TERRIS M, 1992).  

Terris já preconizava  que para se  ter saúde é necessário um padrão de vida 

aceitável no qual estão incluídas condições apropriadas de trabalho, de educação, 
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atividades culturais e de recreação, e que era de grande importância a interação 

intersetorial e as alianças interdisciplinares na promoção da saúde. 

A promoção da saúde tem sido definida como processo que capacita a 

população a exercer e aumentar o controle sobre sua saúde, sendo dessa forma 

relativo ao bem estar individual e coletivo (Organização Mundial da Saúde, Carta de 

Ottawa; 1986). A compreensão dos conceitos de prevenção, educação para a saúde 

e promoção da saúde, facilita a elaboração de estratégias para efetivação da prática 

de promoção da saúde. A prevenção baseia-se, geralmente, na concepção de risco 

ou da probabilidade de se tornar doente (FERRAZ, S.T, 1999). 

A educação para a saúde envolve a transmissão de informações relativas à 

saúde, visando à mudança de comportamento e à adoção de estilo de vida 

saudável, em que o indivíduo passa a ser o principal responsável pelo seu estado de 

saúde. A promoção de saúde implica um processo mais abrangente e contínuo, que 

envolve prevenção, educação e a participação de diferentes setores da sociedade 

na elaboração de estratégias que permitam a efetividade da educação para a saúde, 

e poderá ser alcançada de forma integrada, envolvendo o ser humano por meio de 

suas atitudes frente às exigências do seu meio ambiente, “representadas pelos 

hábitos alimentares, estado de estresse, agressões climáticas, opções de lazer, e 

estímulos motores.” (GUEDES & GUEDES, 1994). 

Dessa forma, a promoção sobrepuja as atividades individuais e as decisões 

individuais para se tornar uma atividade coletiva (MACDONALD, TH.; 1998). A 

abordagem da promoção da saúde dá-se pela ótica de uma autonomia comunitária e 

individual face aos fatores que se relacionam à saúde: para serem saudáveis, os 

indivíduos devem ter as oportunidades de controlar suas vidas maximizadas 

segundo suas condições específicas (FARINATTI, P.T.V.; 2006).  Entre as recentes 

propostas de reorientação das práticas de atenção à saúde, destaca-se uma forte 

tendência à superação de modelos de atenção excessivamente centrados na 

doença, na assistência curativa, na intervenção medicamentosa, em favor de outros 

orientados ativamente em direção à saúde, isto é, às práticas preventivas, à 

educação em saúde e a busca da qualidade de vida, de um modo geral (MINAYO et 

al., 2000). 

As aspirações práticas da promoção da saúde, em seus intentos de 

democratização, pluralização, diversificação e singularização de meios e fins, 

apontam evidentemente para a superação de tradicionais paradigmas nos diversos 
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campos disciplinares que informam a saúde pública. Veja-se, nesse sentido, o 

enorme desafio que consiste em produzir evidências epidemiológicas, 

estruturalmente vinculadas à construção e aplicação de conhecimentos nas práticas 

de saúde na atualidade, que incorporem variáveis de tão alta complexidade e tão 

substantivamente relacionadas a juízos e práticas moralmente vinculadas e 

vinculantes (AYRES, 2003).  

No SUS ( Sistema Único de Saúde), a estratégia de promoção da saúde é 

retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o 

processo saúde-adoecimento em nosso país como, por exemplo: violência, 

desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, habitação inadequada e/ou 

ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização desordenada, 

qualidade do ar e da água ameaçada. (BRASIL, 2006). 

Segundo Buss (2000), a promoção da saúde, vem sendo caracterizada nos 

últimos 20-25 anos, como estratégia importantíssima para enfrentar os múltiplos 

problemas de saúde que afetam as populações, de um lado, como reação à 

acentuada medicalização da vida social e, de outro, como uma resposta setorial 

articuladora de diversos recursos técnicos e posições ideológicas. Para Sicoli e 

Nascimento (2003), a promoção da saúde tem como objetivo, ampliar o campo de 

atuação da Saúde Pública, priorizando medidas preventivas e programas educativos 

que trabalham com mudanças comportamentais e de estilos de vida. 

As diversas conceituações disponíveis para a promoção da saúde podem ser 

reunidas em dois grandes grupos. Primeiro grupo caracteriza-se pelos estilos de 

vida dos indivíduos, neste caso, tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, por exemplo, o hábito de fumar, a dieta, as atividades físicas, a direção 

perigosa no trânsito. Nessa abordagem, estão relacionados os riscos 

comportamentais de mudanças, sob o controle dos próprios indivíduos 

(SUTHERLAND; FULTON, 1992 apud BUSS, 2000). 

O segundo grupo se sustenta no entendimento de que a saúde é produto de 

amplos fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão 

adequado de nutrição, habitação e saneamento, boas condições de trabalho, 

oportunidades de educação, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida 

responsável, e cuidados de saúde. Suas atividades estariam, então, mais voltadas 

ao coletivo de indivíduos e ao ambiente (SUTHERLAND; FULTON, 1992 apud 

BUSS, 2000).    
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Para Buss, Hartz e Minayo (2000), o conceito de promoção de Saúde é o foco 

mais relevante da avaliação da qualidade de vida no âmbito da saúde, centrando-se 

na capacidade de viver sem doenças ou de superar as dificuldades dos estados ou 

condições de morbidade. No entanto, os autores fazem uma crítica a essas 

avaliações, pois, apesar de reconhecer que  muitos determinantes de qualidade de 

vida se situam em outros setores (que não o da saúde), o sistema de saúde não 

intervém sobre eles.  

Intimamente relacionada à vigilância à saúde e a um movimento de crítica à 

medicalização do setor, a promoção de saúde supõe uma concepção que não 

restrinja a saúde à ausência de doença, mas que seja capaz de atuar sobre seus 

determinantes, incluindo sobre as condições de vida da população, supondo ações 

intersetoriais que envolvam a educação, o saneamento básico, a habitação, a renda, 

o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o acesso a bens de serviços essenciais, 

o lazer, entre outros determinantes sociais da saúde (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003).   

4.2.3 Educação física e treinamento   

Entende-se que a participação nas aulas de Educação Física é fundamental, 

pois poderá contribuir para melhorar, dentre outros aspectos, o estilo de vida dos 

alunos. O grande objetivo da Educação Física escolar, segundo Ferreira (2001), é 

“habilitar os alunos a praticar o exercício físico e o desporto e a compreender os 

determinantes fisiológicos, biomecânicos, sociopolítico-econômicos e culturais dessa 

prática”. Dessa forma, ela estará contribuindo para a ampliação do entendimento do 

binômio exercício–saúde, para a construção de estilos de vida ativa e para uma 

sociedade mais justa e igualitária. A contribuição dos profissionais da área de 

Educação Física pode e deve ser oferecida à sociedade, seja por meio da produção 

de conhecimento sobre o assunto, seja pela própria atuação profissional. Após a 

regulamentação da Educação Física em 1997 como profissão, alguns documentos 

surgiram para nortear tanto a prática profissional quanto a formação profissional e 

em alguns casos o tema “qualidade de vida” é mencionado. 

“A profissão Educação Física, com seus conhecimentos específicos sobre 
as diferentes condições, conceitos e possibilidades metodológicas de 
promover programas de atividades físicas e esportivas para a sociedade, 
considerada por essa razão de forma contundente como elemento 
imprescindível para a consecução dos objetivos de saúde e qualidade de 
vida da população, quando aplicada de forma qualificada, competente, 
responsável e ética, certamente poderá contribuir significativamente para a 
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melhoria da qualidade de vida da comunidade e fortalecimento dos anseios 
e dos direitos de cidadania” (Confef, 2004).  

Tais afirmações parecem deixar claro que a Educação Física tem um papel 

crucial na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. No entanto, é oportuno 

questionar como esse pensamento vem sendo fundamentado. O primeiro aspecto 

essencial é distinguir os conceitos de atividade física. 

No entender de Hoffman e Harris (2002, p. 20) “denominações técnicas 

asseguram uma compreensão comum às pessoas que trabalham em um ambiente 

científico e profissional”. Milles (2007) complementa que a atividade física é um 

comportamento complexo e multidimensional. Muitas formas de atividade contribuem 

para o total de atividade física, o que inclui atividades ocupacionais, cuidados com a 

casa, atividades e transporte e atividades realizadas em momentos de lazer.  

Hoffman e Harris (2002, p. 22) lembram que a amplitude dos possíveis 

conceitos de atividade física pode variar de um extremo exclusivo demais como: 

“movimento voluntário intencionalmente realizado com propósitos específicos e que 

requer quantidade substancial de energia”, ao extremo inclusivo demais como: 

“todos os movimentos voluntários e involuntários realizados pelo homem”. Deve-se 

considerar também que os termos atividade física,exercício físico ou esporte não 

são intercambiáveis, ou seja, não podem ser adotados como sinônimos. A princípio, 

“atividade física” tem sido entendida como qualquer movimentação corporal 

realizada pela musculatura esquelética, que leve a um gasto energético acima do 

repouso, enquanto “exercício físico”, pode ser considerado como as atividades 

físicas sistemáticas que tenham por propósito a melhoria e a manutenção de um ou 

mais componentes da aptidão física (CASPERSEN et al., 1985). 

Parece plausível compreender que todo exercício físico é atividade física, mas 

nem toda a atividade física é exercício físico (SANTOS; SIMÕES, 2012). Em várias 

circunstâncias, esse raciocínio também se aplica ao esporte. A Educação Física, 

como área de conhecimento ainda tem grandes desafios conceituais, teóricos e 

metodológicos a superar e uma ampla contribuição a ser feita para que seja 

verdadeiramente um componente que contribua para a transformação e valorização 

social do ser humano e que proporcione, assim, uma qualidade de vida digna de se 

viver em sociedade. 

Atualmente, o exercício físico é uma necessidade absoluta para o homem, 

pois com o desenvolvimento científico e tecnológico advindo da revolução industrial 
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e da revolução tecnológica, pela qual passamos, nos deparamos com elevado nível 

de estresse, ansiedade e sedentarismo que comprometem a saúde de boa parte das 

populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Matsudo et al. (2002), em estudo com a população do Estado de São Paulo, 

tinham por objetivo investigar o nível de atividade física (NAF) dessa população, 

levando em consideração gênero, idade, níveis socioeconômico e intelectual. Foram 

realizadas 2.001 entrevistas com 953 homens e 1.048 mulheres entre 14 e 77 anos 

selecionados em 29 cidades de grande, médio e pequeno porte no Estado. 

Utilizando a versão 8 do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) na 

forma curta para determinar o nível de atividade física, foi encontrado que 45,5% dos 

homens, 47,3% das mulheres e 46,5% da amostra total são pessoas 

insuficientemente ativas (sedentários e irregularmente ativos). 

Breslow et al. (1980) apresentaram uma lista de hábitos associados com a 

saúde e longevidade que, incluindo a prática regular de exercício físico, poderiam 

adicionar entre sete e onze anos na vida de uma pessoa. Assim, a adoção de 

melhores hábitos de vida representa uma economia importante para os cofres 

públicos na medida em que se diminui a procura por atendimento em postos de 

saúde e hospitais da rede pública. Dessa forma, o incentivo à prática de exercício 

físico regular deveria ser rotina na configuração das políticas públicas de saúde no 

presente e no futuro.  

A promulgação da LDB 9394/1996 ocasionou vários efeitos no sistema de 

ensino brasileiro. Dentre eles, encontram-seem curso diversas reformas curriculares, 

tanto no âmbito do ensino superior, quanto no da educação básica, nas diversas 

redes públicas e particulares de ensino, visando adequar o ensino às pressões 

sociais e às demandas históricas, fundamentada no desenvolvimento pleno da 

pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996). 

Essas reformas estão atreladas às transformações sociais desses tempos em 

que se acentua o fenômeno da globalização. Na trilha destas transformações, ocorre 

a intricada situação de intenso fluxo cultural que, ao mesmo tempo, em que nos 

revela e nos aproxima da diversidade cultural, produz uma coexistência tensa entre 

os diversos grupos. No interior destas reformas, encontramos a Educação Física 

ocupando função significativa, historicamente definida, como área que trata 

pedagogicamente do corpo e como componente curricular que se constitui por 

diversas abordagens de ensino em meio a variadas tendências curriculares em 
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curso. A Educação Física, enquanto prática sistematizada e institucionalizada na 

forma de educação escolarizada surgiu na Europa no final do século XVIII. Este 

período histórico caracterizou-se por grandes transformações sociais e econômicas 

que culminaram com a determinação de uma nova classe dominante – a burguesia – 

e uma nova classe dominada - o proletariado. Foi nesse contexto que a escola 

moderna e a Educação Física nasceram e mantêm estrutura semelhante nos dias de 

hoje. Consolidada no século XIX, sua função social foi pensada para “construir” a 

sociedade crescente capitalista. Sua constituição foi fortemente influenciada, a 

princípio, pela instituição militar e, a partir da segunda metade do século XIX, pela 

medicina. 

No Brasil, sua primeira denominação era ginástica e, até o início do século 

XX, sua prática ficou restrita às escolas do Rio de Janeiro e às Escolas Militares. A 

partir de sucessivas reformas, a Educação Física foi lentamente incluída nos 

currículos de alguns Estados da Federação e tornou-se obrigatória em todo país no 

final dos anos 1930. 

Entre os anos de 1930 e 1945, o Brasil passou por grande processo de 

mudanças sociais marcado pela Revolução Constitucionalista e pela criação do 

Estado Novo. Este período foi o marco da transformação da educação brasileira com 

mudanças que tiveram início na década de 1920, com o surgimento da ideologia 

nacionalista-desenvolvimentista que teve apogeu na década de 1950, e tencionava 

introduzir definitivamente o Brasil no mundo industrializado. 

Em 1945, com o fim do Estado Novo, deu-se início a um período democrático 

e, nesse ínterim, surgiu uma nova fase para a Educação Física com o Decreto-Lei 

8270, que propôs a primeira revisão da proposta curricular, redimensionando o curso 

de dois para três anos, mas mantendo os cursos de um ano e promovendo 

mudanças na carga horária das disciplinas. No currículo da Educação Física fica 

clara a passagem da preocupação ortopédica e higiênica para a eficiência do 

rendimento físico. 

As transformações pedagógicas no Brasil foram decorrentes de várias 

reformas educacionais influenciadas pelos ideais democráticos presentes no 

movimento denominado Escola Nova. A Escola Nova contrapunha-se às ideias 

tradicionais da educação, apoiada no princípio de que todos os homens têm o direito 

de se desenvolver. O movimento propunha o caráter discriminatório do ensino 

brasileiro, defendia a educação obrigatória, laica, gratuita, a coeducação dos sexos 
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e definia o ensino como dever do Estado. Entre as suas preocupações havia a 

necessidade de valorizar as crianças, compreendendo seus comportamentos por 

meio da Biologia, da Psicologia social, da Psicologia evolutiva, da Sociologia e da 

Filosofia. 

Importante ressaltar que o movimento da Escola Nova foi o primeiro a atribuir 

uma participação importante e sistematizada à Educação Física introduzindo o jogo 

às suas práticas. Com as reformas educacionais é definitivamente introduzida no 

currículo das escolas brasileiras, a Educação Física, influenciada pelo discurso da 

Escola Nova sem, no entanto, alterar sua prática autoritária, tencionando, assim, 

formar o cidadão acima das questões políticas, num contexto em que o sujeito 

construa e reconstrua sua identidade. 

Especificamente no Brasil, no período de 1950-1975 ocorre uma explosão no 

número de Faculdades de Educação Física. Para exemplificar, até 1950 

funcionavam apenas dois cursos no estado de São Paulo, chegando a quase 30 no 

final da década de 70. Tojal (1989) afirma que, estes cursos iniciaram suas 

atividades com ausência de preocupações com a produção do conhecimento e 

ainda hoje se mantêm desta forma. Essas instituições, reconhecidamente voltadas 

para a comercialização do ensino, com pouca convivência acadêmica, salas 

abarrotadas e bibliotecas bastante insuficientes, tinham suas propostas de ensino 

voltadas para o ensino de práticas pedagógicas. Além disso, os cursos de formação 

de recursos humanos para a Educação Física em nível de Licenciatura na 

Universidade funcionavam em condições precárias, com currículos desajustados e 

com pessoal docente sem a preparação necessária e, portanto, deficiente (MARIZ 

DE OLIVEIRA; BETTI & MARIZ DE OLIVEIRA, 1988). 

Estudos identificaram as seguintes características dos profissionais de 

Educação Física resultantes de um processo de formação inadequado: indivíduos 

semialfabetizados, incapazes de explicar com clareza a que se propõe a disciplina 

Educação Física; visão voltada mais para um esporte, em detrimento de outras 

práticas educativas; dificuldade de entender a importância de uma fundamentação 

teórica e prática; supervalorização do sentido da competição das atividades com 

ênfase no resultado e na vitória; visão essencialmente individualista. Além disso, ao 

invés da formação profissional despertar um interesse pelo processo educacional, 

ela sempre esteve voltada à tecnicidade da atividade motora e aprendizagem de 

habilidades esportivas específicas, contrariando princípios de crescimento e 
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desenvolvimento, caracterizando profissionais descomprometidos com o processo 

educacional, ou, seja, pseudo educadores (MARIZ DE OLIVEIRA; BETTI & MARIZ 

DE OLIVEIRA, 1988).  

Moreira (1998) faz uma severa crítica aos cursos de Licenciatura quando 

afirma que “...em 50 anos dedicados a licenciatura, os cursos de Educação Física, a 

nível superior, não conseguiram desenvolver competência para o trabalho em 

Educação Física formal...” (p. 266). 

Para Medina (1983), “... os licenciados em Educação Física, além de terem 

poucas noções sobre a finalidade da Educação e da Educação Física no ensino 

formal, supervalorizam a competição, o resultado e a vitória, objetivos próprio do 

esporte” (p.245).Se levarmos em conta que os processos pedagógicos são 

executados igualmente por todos os alunos, não levando em consideração sua(s) 

cultura(s), muito menos suas características pessoais, estas experiências vividas 

validam um modo de ser e fazer, reforçando uma ideologia. Nestas circunstâncias, a 

validação dos mais aptos, as identidades, sustentam e afirmam sua condição 

técnica, enquanto os menos habilidosos, os diferentes, mantêm-se afastados de 

qualquer possibilidade de validarem-se enquanto sujeitos. As modalidades 

esportivas são, muitas vezes, trabalhadas na Educação Física escolar com ênfase 

na técnica corporal, de maneira repetitiva e sem a devida criticidade, oferecendo 

pouca contribuição para a formação integral dos alunos.  

“... o futuro profissional encontra um sério problema decorrente da grande 
quantidade de disciplinas prático – esportivas obrigatórias nos currículos da 
Licenciatura em Educação Física, que é a dificuldade em caracterizar a 
própria Educação Física confundindo a educação do movimento, foco de 
atenção da Educação Física com a educação pelo movimento, não 
justificando sua existência nos currículos escolares principalmente no 
ensino da pré-escola e primeiro grau...” (Pellegrini, 1998 p. 258). 

Sendo assim, podemos transpor estas afirmações para as aulas em que se 

aplicam os processos pedagógicos de ensino-aprendizagem das habilidades 

motoras ou de gesto técnico esportivo. Nestes exercícios, os alunos repetem 

movimentos mecânicos em série, não compreendem seus objetivos e 

consequências, limitando-se a executá-los de forma sistemática. Por conseguinte, 

não conseguem utilizá-los no contexto do jogo, muito menos relacioná-los à 

construção de seus significados culturais. Podemos afirmar o mesmo em relação às 

aulas em que os professores adaptam o jogo para que todos atuem de forma igual, 
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evidenciando, sem perceber, certas relações saber-poder e fixando os significados 

da eficiência e da superação.  

Diversas críticas ao modelo vigente foram elaboradas e surgiram novas 

abordagens, ampliando o debate acerca das novas tendências da Educação Física 

que buscava a construção de um referencial teórico próprio para a área. Manoel 

(1986) afirma que antes de “saber o como” e “o porquê”, é necessário sabermos “o 

que” estudar, ou seja, qual o objeto de estudo da Educação Física.  

Com o surgimento das Ciências do Esporte, algumas críticas foram feitas, 

pois se alegava falta de conhecimento científico para fundamentar a prática 

pedagógica. A perspectiva do desenvolvimento humano também ganha força com a 

divulgação das pesquisas em Desenvolvimento Motor e Aprendizagem Motora. 

Outro fator decisivo foi o estabelecimento de relação da área com as Ciências 

Humanas. Esta relação ganha corpo com a aproximação das análises críticas a 

respeito da função social da educação e, particularmente, da Educação Física, 

agora, escolar. A Educação Física insere-se e absorve as discussões pedagógicas 

em busca de transformações da sociedade. 

Ao se questionar seu papel e sua dimensão política, a Educação Física não 

teria mais a função de criar e selecionar talentos esportivos nem tampouco lhe 

caberia a missão de desenvolver a aptidão física com vistas à promoção da saúde. 

Seus objetivos e conteúdos tornar-se-iam mais amplos, visando articular as múltiplas 

dimensões do ser humano. Instaurava-se na área uma crise de identidade. 

Reformularam-se os currículos dos cursos de Licenciatura e criou-se, em 

algumas instituições, o curso de Bacharelado em Educação Física, traçando-se um 

novo perfil de profissional. Temos agora a opção: o licenciado para atuar no ensino 

regular e o bacharel para atuar em qualquer segmento que não seja o ensino formal.  

A visão tradicional de uma ocupação largamente fundamentada nas práticas 

de habilidades motoras do profissional deu lugar a uma concepção em que o 

aspecto essencial é a posse do corpo de conhecimento para compreender a 

atividade motora e desenvolver meios e tecnologias para a sua promoção 

(MANOEL, 1996). 

A vinculação do currículo da Educação Física com as finalidades educativas 

institucionais é explicitada de variadas maneiras. Concebendo o componente como 

partícipe da formação dos sujeitos pretendidos pela unidade escolar, sobretudo 

quando os objetivos educacionais são fruto de debates e decisões coletivas, o 
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currículo cultural da Educação Física foi buscar no reconhecimento do patrimônio 

cultural corporal da comunidade o elo com projeto institucional (LIMA & NEIRA, 

2010). 

Pensar o currículo e seus enunciados como produto e produtor de discursos, 

implica reconhecer que quando os professores exercem suas ações, afirmam as 

verdades enunciadas pelo currículo. Os professores especialistas legitimados pela 

sociedade, ao falarem no e do interior dos discursos em funcionamento, não 

examinam como esses discursos foram construídos e as relações de poder que os 

engendram e os sustentam. Desse modo, não conseguem reconhecer a 

consequência produzida pela sua própria ação. Seria, para nós, muitas vezes, uma 

cumplicidade ingênua. 

Nóvoa (2000) relata que apenas entre 1980-2000 consolidou-se o discurso 

voltado para a perspectiva de se formar um professor que tivesse, no processo de 

reflexão o seu ponto de partida na dimensão de se produzir a profissão docente, 

deixando para trás as concepções técnicas. O autor afirma que os processos de 

formação (inicial, continuada e em serviço) são trabalhados de forma integrada, 

havendo preocupação com o papel da universidade, a pesquisa e as emergências 

pedagógicas. 

O profissional de Educação Física foi reconhecido como profissional da saúde 

pelo Conselho Nacional de Saúde a partir da Resolução Nº. 218, 6 de março de 

1997. Este profissional trabalha as atividades físicas em todas as suas 

manifestações, tendo como objetivo, contribuir no desenvolvimento da educação e 

saúde. O papel do educador físico está definido com base no caráter estratégico 

relacionado à qualidade de vida e à prevenção à saúde (CNS, 1997). É preciso (re) 

pensar a formação dos profissionais da saúde, em especial a do profissional de 

Educação Física, buscando uma visão de promoção da saúde que inclua todas as 

suas possibilidades, potencialidades e complexidades. 

Aliás, a qualidade de vida como objetivo da Educação Física é uma posição 

clara de Mariz de Oliveira (1993), quando ele advoga que o bem estar é uma 

preocupação comum também a todas as áreas acadêmicas e profissionais, porém o 

instrumento de diálogo e de conversa, o instrumento de ação profissional da 

Educação Física enfatiza o conhecimento sobre a motricidade humana para a 

obtenção de uma melhor qualidade de vida traduzida como capacidade do indivíduo 

em adaptar-se, interagir e transformar com ação o meio em que vive.   
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Embora a promoção da saúde esteja presente em uma grande e variada 

literatura, seu conceito ainda não é bem entendido e sua prática dificultada. 

Tradicionalmente, o conceito de promoção da saúde tem enfatizado a redução do 

comportamento de risco de saúde para reduzir a doença e a deficiência. A promoção 

da saúde tem sido descrita como um novo e promissor paradigma da saúde. Seus 

principais constituintes são a ênfase na integralidade do cuidado e prevenção, o 

compromisso com a qualidade de vida e a adoção da participação comunitária como 

peça fundamental do planejamento e a avaliação dos serviços. As intervenções em 

saúde mais prevalentes são, na maior parte, relacionadas aos hábitos de vida. 

A prática regular de atividades físicas constitui importante fator na promoção 

da saúde e qualidade de vida da população. Para avaliar o nível de atividade física 

de uma população, vários instrumentos são utilizados. O campo é cercado de 

intenso debate sobre metodologias de avaliação apropriadas. O benefício de saúde 

de um estilo vida ativa tem sido amplamente documentado e geralmente aceito. A 

promoção de hábitos saudáveis e comportamentos de atividade física durante a 

infância podem prevenir algumas das principais causas de morbidade e mortalidade 

na população, e também diminuir os custos diretos de cuidados de saúde, além de 

melhorar a qualidade de vida. Os benefícios associados com o exercício de 

atividade física regular são bem documentados, mas uma grande parcela da 

população não é suficientemente ativa.  Programas de Educação Física escolar são 

identificados como componentes importantes nos esforços para promover a 

atividade física. As meninas são menos ativas do que os meninos, e não há 

evidências de que programas de educação física não são efetivamente satisfatórios 

as suas necessidades (SOLMON, 2014). Nas aulas de Educação Física escolar é 

predominante o ensino do esporte, sendo esse elemento da cultura fortemente 

influenciado pelo modelo de alto rendimento e pelos meios de comunicação de 

massa. 

Há um problema de saúde pública considerável devido à inatividade física, 

porque é um importante fator de risco independente para várias doenças (por 

exemplo, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, distúrbios de humor moderados 

doenças neuróticas, como depressão, etc.). No entanto, o declínio da atividade física 

em nível de população sugere que as escolas devem desempenhar um papel ainda 

maior no fornecimento e promoção da atividade física. As intervenções de atividade 

física em pré-escolas têm relatado eficácia limitada. Um exemplo é que na 
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Alemanha, a intervenção pré-escolar participativa com foco em pais como agentes 

de mudança comportamental pode ser capaz de promover a atividade física e 

reduzir comportamentos sedentários em pré-escolas. Dentro das limitações do 

estudo, os dados mostram que o programa de educação em saúde na escola tem o 

potencial de retardar o declínio relativo à idade na atividade física e ajudar os alunos 

a estabelecer ao longo da vida, saudáveis padrões de atividade física.  

O estudo de qualidade de vida dos indivíduos se tornou um tema complexo 

que envolve aspectos objetivos e subjetivos, condições e estilo de vida, bem como 

fatores multidimensionais. Implicações estão focadas de maneira que os educadores 

possam proporcionar experiências positivas para todos os alunos da educação física 

e do esporte, que vão incentivá-los a adotar e manter estilos de vida saudáveis para 

melhorar sua qualidade de vida em todo o ciclo da existência. 

Segundo Buss (2000), existem evidências científicas abundantes que 

mostram a contribuição da saúde para a qualidade de vida de indivíduos ou 

populações. Da mesma forma, é sabido que muitos componentes da vida social que 

contribuem para uma vida com qualidade são também fundamentais para que os 

indivíduos e populações alcancem um perfil elevado de saúde. Sendo assim, é 

preciso enfrentar os determinantes da saúde em toda sua amplitude, o que requer 

políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação intersetorial do poder público e 

a mobilização da população. Elaborar estratégias que ampliem as possibilidades da 

atividade física para que seja incorporada de forma mais sistematizada e 

generalizada na atenção à saúde, valorizando o conhecimento da área de Educação 

Física na construção do serviço público de saúde, é um passo necessário diante das 

demandas e da importância de um trabalho voltado para a valorização do homem 

enquanto ser que precise ser trabalhado e cuidado na sua totalidade. 

Nessa direção, o desafio apresentado para o gestor federal do SUS consiste 

em propor uma política transversal, integrada e intersetorial, que faça dialogar as 

diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo, os setores privados 

e não – governamentais e a sociedade, compondo redes de compromisso e 

corresponsabilidade quanto à qualidade de vida da população em que todos sejam 

partícipes no cuidado com a saúde (BRASIL, 2006). 

O SUS, embora tenha sido institucionalizado a partir de um conceito amplo de 

saúde, opera ainda com o conceito de saúde como a ausência de doença, não 

desenvolvendo ações que levem em conta fatores sociais, econômicos e ambientais 
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que afetam os determinantes sociais, econômicos, culturais e políticos que 

interferem nas condições de vida e saúde da população. Propomos uma abordagem 

holística e integral como a melhor opção para lidar com o comportamento e seus 

determinantes.     
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CAPÍTULO 5 

5.1 PRODUTO 

O objetivo final deste Mestrado Profissional foi permeado pela da elaboração 

do produto de natureza educacional, direcionando a pesquisa com aplicabilidade 

prática, buscando a melhoria na promoção da saúde e qualidade de vida, e da 

aprendizagem significativa de cada aluno. 

Candeias (1997), ao definir promoção de saúde aponta para realidade de uma 

combinação de apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e 

condições de vida conducentes à saúde. Combinação refere-se à necessidade de 

mesclar os múltiplos determinantes da saúde (fatores genéticos, ambiente, serviços 

de saúde e estilo de vida) com múltiplas intervenções ou fontes de apoio. A 

expressão condições de vida permite que a definição de promoção em saúde 

ultrapasse os limites daqueles fatores estritamente comportamentais, observáveis 

em geral durante o relacionamento interpessoal que ocorre no âmbito do nível local, 

para prender-se a uma teia de interações muito mais complexa, constituída pela 

cultura, por normas e pelo ambiente socioeconômico, cada um deles se associando 

com o significado histórico mais amplo do que se convencionou denominar de estilo 

de vida (GREEN & KREUTER, 1991). 

Quando se fala em promoção da saúde, qualidade de vida e também 

aprendizagem significativa, temos que considerar o aluno em todo seu processo 

intelectual e também social. Nenhum ser é um ser isolado. Ele traz consigo uma 

bagagem familiar com valores que são bastante presentes em suas ações no 

ambiente educativo. Sendo assim, se faz necessária uma relação que permita 

desenvolvê-los como pessoas capazes de se relacionarem no ambiente educativo e 

também no ambiente em que vivem.  

A importância para a educação e o desenvolvimento humano é a boa relação 

entre a escola e a família. A escola constitui-se um contexto no qual as crianças 

investem seu tempo, envolvem-se em atividades diferenciadas ligadas às tarefas 

formais (pesquisa, leitura dirigida, por ex.) e aos espaços informais de aprendizagem 

(hora do recreio, excursões, atividades de lazer). Neste ambiente, o atendimento às 

necessidades cognitivas, psicológicas, sociais e culturais da criança é realizado de 

uma maneira mais estruturada e pedagógica que no ambiente de casa. A família não 
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é, portanto, o único contexto em que a criança tem oportunidade de experimentar e 

ampliar o seu repertório como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento (CEZAR-

FERREIRA, 2004; FORMIGA, 2004; MARQUES, 2001, 2002; REGO, 2003; 

SZYMANSKI, 2001). 

Segundo Ananias (2000), a escola deve resgatar, além das disciplinas 

científicas, as noções de ação política e busca da cidadania e da construção de um 

mundo mais equitativo. Neste contexto, a escola deve visar não apenas a apreensão 

de conteúdo, mas ir além, buscando a formação de um cidadão inserido, crítico e 

agente de transformação, já que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das ideias, ideais, crenças e valores. Para López (1999/2002), a família não tem 

condições de educar sem a colaboração da escola. Enquanto a escola estimula e 

desenvolve uma perspectiva mais universal e ampliada do conhecimento científico, a 

família transmite valores e crenças e, como consequência, os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento se estabelecem de uma maneira coordenada. 

As relações interpessoais tiveram como um de seus primeiros pesquisadores 

o psicólogo Kurt Lewin. Mailhiot (1976:66), ao se referir a uma das pesquisas 

realizadas por esse psicólogo, afirma que ele chegou à constatação de que “A 

produtividade de um grupo e sua eficiência estão estreitamente relacionadas não 

somente com a competência de seus membros, mas, sobretudo com a solidariedade 

de suas relações interpessoais”. O relacionamento interpessoal, necessidade social, 

conforme Maslow (2000), ou fator higiênico, segundo a teoria herzbergiana, deve se 

pautar pelo diálogo, sem o qual as relações entre os indivíduos resvalam para 

conflitos vários. 

Objetivo 

Proporcionar aos educadores físicos orientações de relevância com ênfase na 

abordagem situacional, visando aperfeiçoar a prática pedagógica voltada à 

promoção da saúde e qualidade de vida, possibilitando uma melhoria no seu 

planejamento. 

Atribuições do educador físico 

Fornecer aos alunos orientações sobre a prática pedagógica, conforme reais 

necessidades dos mesmos, de forma clara e sempre que se fizer necessário, no 

intuito de esclarecer seus questionamentos e dúvidas objetivando a qualidade de 

vida e promoção da saúde. 
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Proporcionar ambiente acolhedor e tranquilo durante todo o período de 

fornecimento das orientações aos alunos, a fim de que possam apreender as 

informações indispensáveis para aprendizagem dos assuntos/temas envolvidos. 

Orientações para uma abordagem situacional 

A problematização dessa demanda permitiu a elaboração de um Protocolo de 

Abordagem Situacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Figura ilustrativa de orientação para o educador físico a partir de uma 
abordagem Situacional da clientela visando a promoção da saúde e qualidade de 

vida 
 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 
ALUNO/SERVIDOR 

FAMÍLIA 

AMBIENTE 

ESTRUTURA 

RELACIONAMENTOS 
INTERPESSOAIS 

POSSÍVEIS 

ENFERMIDADES 

CONHECIMENTO 

DO ALUNO 

HÁBITOS DE VIDA 
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ITENS DE RELEVÂNCIA 
PARA OS EDUCADORES 
FÍSICOS 

ORIENTAÇÕES 

FAMÍLIA/ RESIDÊNCIA 
Relacionamento Familiar 
Moradia (Saneamento) 
Transporte 

HÁBITOS 
Aluno: pontualidade; assiduidade; alimentação; 
postura; ética 

AMBIENTE Seguro; agradável; limpo; atenda às necessidades   

CONHECIMENTO DO 
ALUNO 

Personalidade (emocional) 
Histórico: aptidão; práticas atividades físicas 

RELACIONAMENTOS 
INTERPESSOAIS 

Integração dos profissionais e relacionamento 
interpessoal satisfatório para aprendizagem do aluno: 
alunos especiais; aluno-aluno; aluno-professor; 
professor-professor; professor–família; professor-
coordenação; professor-direção. 

POSSÍVEIS 
ENFERMIDADES 

Anamnese - Exame Físico. 

Figura 4 - Quadro de orientações para uma abordagem situacional 

Todos esses itens, família, hábitos, ambiente, conhecimento do aluno, 

relacionamentos interpessoais e possíveis enfermidades são aspectos 

interdependentes e cabe ao profissional, a partir de sua competência, avaliar 

durante sua prática pedagógica, onde deve ter uma amplitude do olhar: ou seja, um 

olhar imediato de curto alcance, um olhar que nos faz chegar às pessoas e aos 

problemas do cotidiano.      
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CAPÍTULO 6 

6.1 CONCLUSÃO 

Foi possível analisar como se constituem as Diretrizes que permeiam a 

Educação Física em seu percurso histórico, e que caminhos poderão ser percorridos 

dentro de uma proposta educacional para a constituição dos saberes quantitativos e 

como ela se estrutura dentro de uma área que forma esses professores. As 

Diretrizes Curriculares devem orientar e veicular as propostas de formação de 

professores, trazendo novas concepções sobre a identidade docente e de que 

maneira ela poderá contribuir na sua prática. As Diretrizes mais atuais foram 

sancionadas em 2002 e 2004 pelo Conselho Nacional de Educação e apresentam 

como proposta para a Formação dos Professores da Educação Básica, licenciatura 

plena, um curso com identidade própria, com conhecimentos e competências 

específicos para a atuação docente.  

Tanto na Licenciatura quanto no Bacharelado, o conhecimento deve ter uma 

importância maior do que o desempenho físico. O produto que se busca é a 

formação de professores ou profissionais e não de atletas e a atividade de ambos é 

eminentemente intelectual e não física. 

Considerando a área de atuação escolar, a formação superior de Licenciatura 

em Educação Física deverá ter por finalidade preparar o professor para desenvolver 

nos alunos o conhecimento e o acesso a este acervo cultural pela prática de 

atividades físicas, recreativas e esportivas, entendidas como manifestação da 

cultura corporal do movimento. Recentemente, o profissional de Educação Física foi 

inserido na área da saúde, todavia, historicamente, sua formação sempre foi 

pautada nos princípios da área de humanas (formação de professores). 

Adicionalmente a pluralidade de expressões e manifestações culturais do movimento 

humano aponta para a compreensão do seu caráter como multidisciplinar, pois, além 

de possuir um corpo próprio de conhecimentos próprio, utiliza-se de conhecimentos 

produzidos no contexto de outras ciências biológicas, humanas e sociais, bem como, 

da arte e da Filosofia. 

Se por um lado, a argumentação do trânsito em diferentes áreas do saber, 

pode insinuar certa falta de identidade, por outro, estrutura-se seu grande privilégio, 

o seu indiscutível mérito no desenvolvimento do binômio saúde-educação, com 
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possibilidades de contribuição, tanto na formação cultural e educacional das 

pessoas e comunidades, quanto na proteção, promoção, manutenção e recuperação 

da saúde, tanto do ponto de vista individual, quanto por sua participação em equipes 

multiprofissionais interdisciplinares.  

O estudo vem contribuir na área de ensino, ampliando o conhecimento da 

promoção da saúde e qualidade de vida, fundamentando o uso de metodologias que 

despertem e construam nos profissionais, estratégias de ensino-aprendizagem que 

os faça aprender a aprender, primando por uma formação crítica, reflexiva e criativa 

engajados no âmbito social, econômico, político, ético e cultural da saúde brasileira. 

Portanto o produto é a primeira experiência para o profissional começar a pensar e 

aplicar esses conceitos na prática. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

Figura 1 - Fluxograma da revisão integrativa da temática 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

1 

Effects of a school-based 
physical activity program 
on physical and 
psychosocial quality of life 
in elementary school 
children: a cluster-
randomized trial.îen 

Testar o efeito de um programa de 
atividade física nas escolas e qualidade de 
vida em 540 crianças do ensino 
fundamental.   2010 

Pouco efeito sobre a qualidade 
de vida em crianças do ensino 
fundamental. 

Hartmann T; 
Zahner l; Pühse U; 
Puder JJ; Kriemler 
S. 

2 

Self-determined motivation 
in physical education and 
its links to motivation for 
leisure-time physical 
activity, and well-being in 
general.  

Testar um modelo trans-contextual em 329 
noruegueses do ensino secundário superior 
baseada na teoria da autodeterminação das 
relações motivação em Educação Física, 
motivação da atividade física no lazer, 
atividade física e bem-estar psicológico  

2010 

As diferenças sexuais indicam 
que são necessárias mais 
pesquisas sobre como motivar 
as meninas a serem fisicamente 
mais ativas no lazer. 

Bagoien TE; 
Halvari H; Nesheim 
H. 

3 
The physical education 
sports and gender in 
school 

Examinar o gênero como uma construção 
nos domínios da Educação Física e do 
desporto. 

2014 
As meninas tendem a ser menos 
ativas e menos envolvidas em 
Educação Física. 

Solmon MA 

4 

Influences del personal y 
social responsibility model 
en la calidad de los school 
life 

Estudar os efeitos da aplicação do modelo 
de responsabilidade pessoal e social na 
qualidade de vida dos 802 alunos do 
primário e do secundário. 

2012 

Uma ligeira diminuição da 
qualidade de vida para os alunos 
do primário, bem como um 
aumento, sem alcançar 
significância estatística, para os 
alunos do secundário. 

Alcaraz Sánchez-
Martinez, 
Bernadino J; 
Marble Gomez, 
Alberto; 
ValeroValenzuela, 
Alfonso; De La 
Cruz Sánchez, 
Ernesto; Luis 
Esteban, Dew| 

Continua... 
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...continuação 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

5 

A participatory physical 
activity intervention in 
preschools: a cluster 
randomized contolled trial 

Avaliar se uma abordagem centrada no pai 
participativo usando como agentes de 
mudança comportamental aumenta a 
eficácia de uma intervenção de atividade 
física pré-escolar.  

2013 

A intervenção pré-escolar 
participativa com foco em pais 
pode ser capaz de promover a 
atividade física e reduzir 
comportamentos sedentários em 
pré-escolares. 

De Bock F; Genser 
B; Raa: H; Fischer 
JE; Renz-Polster H 

6 

Do children´s health 
resources differ according 
to preschool to preschool 
physical activity 
programmes and parental 
behavior? A mixed 
methods study. 

Analisar em que medidas as diferentes 
condições, estruturas e modelos de 
comportamento na pré-escola e da família e 
filhos microssistemas-sociais centrais 
podem conduzir a diferenças nos recursos 
para a saúde das crianças.  2014 

Não houve diferença significativa 
nos níveis de atividade física das 
crianças entre os dois tipos de 
pré-escolas. No entanto os 
dados qualitativos mostraram 
diferenças no design e qualidade 
de programas de promoção da 
atividade física das crianças. 
Triangulação dos dados revelou 
uma forte influência do 
comportamento dos pais.  

Sterdt E; Pape N; 
Kramer S; Liersch 
S; Urban M; 
Werning R; Walter 
U 

7 

Leisure and physical 
education: teaching 
experience in a school of 
the state of MatoGrosso 
teaching 

Relatar uma experiência fundamentada na 
perspectiva da educação para o lazer numa 
escola estadual de Mato Grosso, do ensino 
médio. 

2012 

Nota-se que a educação para o 
lazerpode contribuir no sentido 
de que os alunos possam 
aproveitar, ao longo da vida, de 
seus momentos de lazer com 
qualidade. 

Tenório, Jederson 
Garbin; Silva, 
Cynthia Lopes da 

8 

Knowing the school 
environment for physical 
education lessons: there is 
a difference between 
schools? 

Descrever o ambiente escolar e verificar se 
ele varia de acordo com o tipo de escola 
(regular vs referência) 

2012 

Uma diferença significativa entre 
as escolas em relação ao 
número de aulas de educação 
física ofertadas por semana, com 
maior percentual para escolas de 
referência. 

Tenório, Maria 
Cecília Marinho; 
Tassitano, Rafael 
Miranda; Lima 
Marilia de Carvalho 

Continua... 
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...continuação 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

9 
The role of physical 
education professional in 
public health 

Conhecer as práticas e as possibilidades de 
trabalho desenvolvidas por profissionais de 
Educação Física no contexto do SUS 

2007 

A inserção do profissional de 
Educação Física dá-se de forma 
não estável e que sua formação 
acadêmica não contempla as 
necessidades de conhecimentos 
teóricos e práticos para a 
atuação na área da saúde 
pública. 

Lamb, Paolo 
Porciúncula 

10 
Health promotion, social 
epidemiology and social 
capital 

Elucidar esses conceitos e descrever o 
papel que eles desempenham no campo da 
saúde pública a fim de estimular debates 
futuros. 

2004 

A ideia de promover saúde traz 
novas perspectivas ao campo da 
epidemiologia ao propor uma 
abordagem mais estruturalista ao 
modelo biomédico. Com o 
crescimento da epidemiologia 
social, parecem surgir novos 
caminhos no campo da saúde 
pública em direção a uma 
população mais saudável.   

Souza, Elza 
Mariade; Grundy, 
Emily 

11 
Health promotion: why yes 
and why not! 

Apontar fatos que se analisados 
objetivamente talvez possam colaborar para 
o rompimento entre o conhecimento teórico 
e a prática 

2004 

O grande desafio é resolver um 
problema filosófico e de valores. 
Enfrentar o dualismo e alienação 
e, assim, abrir caminho para a 
adoção de estratégias com 
programa de atividade física que 
privilegiam uma visão ampla e 
equitativa da realidade.    

Bydlowski, Cynthia 
Rachid; Westphal; 
Márcia Faria; 
Pereira, Isabel 
Maria Teixeira 
Bicudo Pereira 

12 

Norms and human 
development: 
philosophical horizons for 
evaluation practices in the 
context of health 
promotion 

Identificar as mudanças e suas 
consequências para a organização das 
práticas de saúde e para os procedimentos 
de avaliação em particular  

2004 

Necessidade de maior adesão e 
avaliação formativa quando se 
trata de reconstruir as práticas 
de saúde na direção da 
promoção da saúde. 

Ayres, José 
Ricardo 

Continua... 
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...continuação 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

13 

Summary of the American 
Heart Association 
scientific statement: 
promoting physical activity 
in children and youth: a 
leadership role for 
schools. 

Recomendar o modelo de saúde escolar 
para a promoção da atividade física por 
meio de uma equipe multidisciplinar 

2008 

Estas recomendações têm 
implicações para todos os 
elementos da sociedade que 
impactuam o desempenho de 
nossas escolas 

Pate RR; O’Neill 
JR 

14 

Academic and 
professional intervention 
of Physical Education in 
the leisure context 

Analisar quais elementos que permitem 
apontar como se dá a formação e 
intervenção do profissional de educação 
física no âmbito do lazer 2009 

Compreende-se que estes 
cursos não conseguem abranger 
todo conteúdo de uma área, e 
que os discentes e profissionais 
devem buscar em 
especializações, extensões, 
workshop, etc.  

Corrêa, Evandro 
Antonio 

15 

The economic benefits of 
reducing physical 
inactivity: an Australian 
example. 

Estimar a saúde e benefícios econômicos 
da redução da prevalência de sedentarismo 
na população adulta da Austrália de 2008 2011 

Uma redução de 10% na 
inatividade física resultaria em 
6000 casos a menos de 
incidentes de doenças, e 2000 a 
menos de mortes 

CadilhacDA; 
Cumming TB; 
Sheppard L; 
Pearce DC; Carter 
R; Magnus A 

16 
Physical activity and 
quality of live 

Focalizar as descobertas recentes de um 
projeto mais amplo sobre o papel da 
qualidade de vida e programa de atividade 
física e promoção da saúde. 

2013 

É bastante claro que a atividade 
física contribui para todos os 
aspectos da qualidade de vida e 
não apenas o físico. De fato os 
benefícios sociais e emocionais 
podem ser os motivadores 
primários para os participantes 
da comunidade 

Gill DL; Hammond 
CC; Refsteck EJ; 
Jeú CM; Williams 
RA; Adams MM; 
Lange EH; 
Becofsky K; 
Rodriguez E; 
Shang YT 

Continua... 
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...continuação 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

17 
Physical education and 
quality of life: reflections 
and perspectives 

Analisar o que efetivamente pode ser 
cientificamente comprovado dessa relação 
e qual a função da ciência e da pesquisa 
científica na busca por ampliar e aprofundar 
o conhecimento humano sobre esses dois 
temas e as suas relações.  

2012 

A delimitação conceitual é 
fundamental na investigação 
científica, tanto no que se refere 
ao termo qualidade de vida 
quanto a termos como atividade 
física, exercício físico, esporte e 
expressões correlatas. 
Frequentemente os estudos das 
práticas corporais estão 
associados a indicadores de 
saúde, que são importantes, mas 
não suficientes para entender a 
qualidade de vida. 

Santos, Ana Lucia 
Padrão dos; 
Simões, Antônio 
Carlos  

18 

Enchancing quality of life 
in older adults: a 
comparison of muscular 
strength and power 
training 

Comparar as alterações em várias medidas 
de qualidade de vida resultante da 
resistência progressiva VS treinamento de 
força de alta velocidade em adultos mais 
velhos. 

2008 

O treinamento de força de alta 
velocidade pode influenciar 
vários níveis de qualidade de 
vida, para além dos benefícios 
obtidos por meio de treinamento 
de força tradicional. 

Katula JÁ; Rejesk 
WJ; Marsh AP 

19 

Effect of supervised 
exercise training on 
walking on walking speed, 
claudication distance and 
quality of life in peripheral 
arterial disease. 

Avaliar os efeitos do treinamento físico 
supervisionado para doença arterial 
periférica na velocidade de andar, a 
distância de claudicação e qualidade de 
vida. 

2012 

O treinamento físico alcançado 
obteve efeitos consideráveis 
sobre a velocidade de 
caminhada e distância de 
claudicação. Não houve 
nenhuma mudança relevante na 
qualidade de vida do paciente. 

Wenkstetten-Holub 
A; Kandioler-
Honetz E; Kraus I; 
Müller R; Kurz RW 

 20 
Physical activity and 
healthy aging 

Evidenciar de que maneira a prática de 
atividade física pode interferir na saúde.  

2004 

A prática de atividade física, 
principalmente em grupo, gera 
benefícios como equilíbrio 
emocional, a autoestima e a 
integração social.   

Jacob Filho, 
Wilson 

Continua... 
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...continuação 

Nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO ANO RESULTADOS AUTORES 

21 
Actividad física; estra de 
promoción de La salud 

Conceitualizar acerca da definição da 
atividade física, sua prevalência e relação 
direta com as estratégias desenvolvidas 
desde a promoção de saúde. 

2011 

Quanto à prevalência de 
atividade física se reportam que 
baixas porcentagens da 
população realizam atividade 
física, o que se converte em 
objetivo de obrigatória 
abordagem relacionada com 
uma prática física e a promoção 
da saúde. 

Vidarte Claros, 
José Armando; 
Vélez Álvarez, 
Consuelo; 
Sandoval Cuellar, 
Carolina; Alfonso 
Mora, Margareth 
Lorena 

 



94 

Apêndice 2 

QUADRO 01- Análise documental do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 
em Educação Física da EEFD/UFRJ 

IDENTIFICAÇÃO 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

PROJETO ELABORADO A PARTIR DA 
REFORMULAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DE MAIO 
2004 TENDO COMO PRESIDENTE O PROF. MS. 
WALDYR MENDES RAMOS E PUBLICADO EM 2006  

CONTEÚDO 

1- APRESENTAÇÃO HISTÓRICA DO CURSO, 
ORIGEM E INSERÇÃO NO CONTEXTO DA 
UNIVERSIDADE 

2- JUSTIFICATIVA, FINALIDADE E IDENTIDADE DO 
CURSO 

3- CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO ADOTADA E 
PROSPECTIVA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
(NÚMERO INICIAL DE VAGAS E DOCENTES, 
TURNOS DE FUNCIONAMENTO, RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS) 

4- OBJETIVOS DO CURSO 
5- ORGANIZAÇÃO E PERIODIZAÇÃO CURRICULAR 
6- EMENTÁRIO  

TIPOLOGIA 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA PUBLICADO NO 
SITE INTRANET DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO 
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QUADRO 02- Análise documental do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Educação Física da EEFD/UFRJ 

IDENTIFICAÇÃO 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

PROJETO ELABORADO A PARTIR DA 
REFORMULAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DE MAIO 
2004 TENDO COMO PRESIDENTE O PROF. MS. 
WALDYR MENDES RAMOS E PUBLICADO EM 2006 

CONTEÚDO 

1- APRESENTAÇÃO HISTÓRICA DO CURSO, 
ORIGEM E INSERÇÃO NO CONTEXTO DA 
UNIVERSIDADE 

2- JUSTIFICATIVA, FINALIDADE E IDENTIDADE DO 
CURSO 

3- CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO ADOTADA E 
PROSPECTIVA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
(NÚMERO INICIAL DE VAGAS E DOCENTES, 
TURNOS DE FUNCIONAMENTO, RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS) 

4- OBJETIVOS DO CURSO 
5- ORGANIZAÇÃO E PERIODIZAÇÃO CURRICULAR 
6- EMENTÁRIO  

TIPOLOGIA 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA PUBLICADO NO 
SITE INTRANET DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO 

 

QUADRO 03- Análise documental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

IDENTIFICAÇÃO LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL 

CONTEXTUALIZAÇÃO LEI Nº5692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971. FIXA 
DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE 1º E 2º 
GRAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

CONTEÚDO DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS  
ART. 7º SERÁ OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DE 
EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E PROGRAMA DE SAÚDE 
NOS CURRÍCULOS PLENOS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE 1º E 2º GRAUS, 
OBSERVANDO QUANTO À PRIMEIRA O DISPOSTO 
NO DECRETO LEI Nº 869, DE 12 DE SETEMBRO 
DE 1969 

TIPOLOGIA LEI DE DIRETRIZES E BASES 
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QUADRO 04- Análise documental do Parecer Homologado CNE/CP 28/2001 

IDENTIFICAÇÃO 
PARECER HOMOLOGADO CNE/CP 28/2001 DESPACHO 
DO MINISTRO EM 17/02/2002, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO DE 18/1/2002, SEÇÃO 1, P.31  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARECER 21/2001, QUE 
ESTABELECE A DURAÇÃO E A CARGA HORÁRIA DOS 
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, EM NÍVEL SUPERIOR, CURSO DE 
LICENCIATURA, DE GRADUAÇÃO PLENA, APROVADO 
EM 02/10/2001 PELOS RELATORES: CARLOS 
ROBERTO JAMIL CURY, ÉFREM DE AGUIAR 
MARANHÃO, RAQUEL FIGUEIREDO A. TEIXEIRA E 
SILKE WEBER, PARECER Nº CNE/CP28/2001 

CONTEÚDO 

1- HISTÓRICO 
O PARECER CNE/CP 9/2001, AO INTERPRETAR E 
NORMATIZAR A EXIGÊNCIA FORMATIVA DESSES 
PROFISSIONAIS, ESTABELECE UM NOVO 
PARADIGMA PARA ESTA FORMAÇÃO. O PADRÃO 
DE QUALIDADE SE DIRIGE PARA UMA FORMAÇÃO 
HOLÍSTICA QUE ATINGE TODAS AS ATIVIDADES 
TEÓRICAS E PRÁTICAS ARTICULANDO-AS EM 
TORNO DE EIXOS QUE REDEFINEM E ALTERAM O 
PROCESSO FORMATIVO DAS LEGISLAÇÕES 
PASSADAS. A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA DEVE 
PERPASSAR TODAS ESSAS ATIVIDADES AS QUAIS 
DEVEM ESTAR ARTICULADAS ENTRE SI TENDO 
COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL FORMAR O 
DOCENTE EM NÍVEL SUPERIOR.  

TIPOLOGIA PARECER CNE/CP 28/2001 HOMOLOGADO 
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QUADRO 05- Análise documental do Parecer Homologado Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação Física 

IDENTIFICAÇÃO 

PARECER HOMOLOGADO DAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPACHO DO 
MINISTRO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO DE 19/3/2004, RETIFICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO DE 05/4/2004  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
APROVADO EM 18/02/2004 PELOS CONSELHEIROS 
ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO (RELATOR) E 
ARTHUR ROQUETE DE MACEDO PARECER Nº 
CNE/CES 0058/2004 

CONTEÚDO 

2- HISTÓRICO 
3- PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES PARA OS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, EM 
NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PLENA 

4- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

5- DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, EM NÍVEL SUPERIOR DE 
GRADUAÇÃO PLENA 

TIPOLOGIA PARECER HOMOLOGADO 

QUADRO 06- Análise documental da Resolução Nº. 2 de 1º julho de 2015 

IDENTIFICAÇÃO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 2 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
RESOLUÇÃO Nº 2 DE 1º DE JULHO DE 2015. DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, BRASÍLIA, 2 DE JULHO DE 2015- 
SEÇÃO 1 –PP. 8-12 

CONTEÚDO 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
DEFINE AS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA A FOMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL 
SUPERIOR (CURSOS DE LICENCIATURA, CURSOS 
DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS 
E CURSOS DE SEGUNDA LICENCIATURA) E PARA 
A FORMAÇÃO CONTINUADA 
DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR  
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

TIPOLOGIA 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENOMINISTÉRIO 
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QUADRO 07 - Análise documental do Centro de Memória Inezil Penna Marinho 

IDENTIFICAÇÃO 
CENTRO DE MEMÓRIA INEZIL PENNA MARINHO, 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A HISTÓRIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO COMEÇA COM A ESCOLA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS FUNDADA EM 
1939 PELO DECRETO LEI 1212  

CONTEÚDO HISTÓRICO 

TIPOLOGIA HISTÓRICO DA EEFD-CEME-EEFD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


