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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Flávio Alves. O Educador Físico e o Parangolé como Dispositivo 

Inventivo para a Promoção da Saúde do Escolar: Estudo Sociopoético. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) – Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

Essa pesquisa tem como objeto a prática do educador físico na promoção da saúde do 

escolar intermediada pela arte. Buscou, utilizando a criatividade, durante os espaços de 

Educação Física, levantar questões sobre a ação do educador físico na promoção da 

saúde do escolar. Uma discussão das possibilidades de trabalho corporal através dos 

conceitos artísticos de Hélio Oiticica, em especial o Parangolé, à luz de Paulo Freire e 

sob as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física. As 

questões norteadoras do estudo são: Como incentivar o potencial criativo das crianças 

através do trabalho com a arte tendo em vista o papel do educador físico na promoção 

da saúde na escola? Como ocorre a desterritorialização pelo escolar na promoção de 

saúde durante as aulas de Educação Física? Tem como objetivo geral propiciar a 

experimentação artística nos espaços de Educação Física escolar na direção do fomento 

da saúde. E como objetivos específicos discutir as possibilidades criativas no processo 

de ensino-aprendizagem com alunos do ensino fundamental durante os espaços de 

Educação Física na direção da promoção da saúde e criar, por meio da produção de 

dados Sociopoética, um dispositivo inspirado na obra Parangolé de Hélio Oiticica, 

capaz de potencializar o incremento da saúde escolar. Trata-se de um estudo 

Sociopoético, com um grupo-pesquisador composto por 12 crianças do ensino 

fundamental, realizado numa escola municipal do Rio de Janeiro, com aprovação no 

CEP segundo parecer 1.886.048. Apresentou como resultados três categorias: 1-Você 

ajuda, eu vou. Você briga, eu travo; 2- Sentimentos: medo de errar, vontade de acertar; 

3- Arte e liberdade: podemos aprender, brincando. Concluiu-se que a arte e a 

inventividade são elementos imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem, e 

que a estreita relação docente-discente, intermediada pelo diálogo, é transformadora. 

Como produto propôs um dispositivo artístico intitulado Parangolé Filosófico, que trata 

da apresentação de produtos de experimentações estéticas promovidas por docentes do 

ensino fundamental.  

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Educação Física, Saúde Escolar. 

 



ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Flávio Alves. The Physical Educator and the Parangolé as an Inventive 

Device for the Promotion of School Health: Sociopoetic Study. Dissertation 

(Professional Master 's Degree in Health Teaching) - Aurora Nursing School of Afonso 

Costa, Fluminense Federal University, Niterói, 2017. 

This research has as its object the practice of the physical educator in promoting the 

health of the scholar intermediated by art. He sought, through creativity, during the 

Physical Education spaces, to raise questions about the action of the physical educator 

in promoting the health of the scholar. A discussion of the possibilities of corporal work 

through the artistic concepts of Hélio Oiticica, especially the Parangolé, in the light of 

Paulo Freire and the guidelines of the National Curricular Parameters of Physical 

Education. The guiding questions of the study are: How to encourage the creative 

potential of children through working with art in view of the role of the physical 

educator in promoting health in school? How does the deterritorialization by the student 

in health promotion during the Physical Education classes occur? The general objective 

is to promote an artistic experimentation in the Physical Education spaces at the 

direction of health promotion. As specific objectives to discuss the creative possibilities 

in the teaching-learning process with elementary school students during the Physical 

Education spaces in the direction of health promotion and create a device inspired by 

the work Parangolé, by Hélio Oiticica, through the production of a Sociopoetic data able 

to potentiate the promotion of school health. It is about a Sociopoetic study, with a 

researcher group composed of 12 elementary school children, carried out in a municipal 

school in Rio de Janeiro, with approval in the CEP according to opinion 1,886,048. As 

results three categories were presented: 1- You help, I will. You fight, I brake. 2- 

Feelings: fear of making mistakes, will to answer correctly. 3- Art and freedom: we can 

learn by playing. The study concluded that art and inventiveness are essential elements 

for the teaching-learning process, and that the close teacher-student relationship, 

mediated by dialogue, is transformative. And as a product, it was proposed an artistic 

device called Parangolé Filosófico, which deals with the presentation of products of 

aesthetic experiments promoted by elementary school teachers. 

Keywords: Health Promotion, Physical Education, School Health. 
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I - INTRODUÇÃO   

 

O problema investigado 

 

O objeto deste estudo é a prática do educador físico na promoção da saúde do 

escolar intermediada pela arte. Uma temática investigativa relevante na problematização 

da inserção do educador físico no contexto escolar. Assunto recentemente discutido no 

âmbito do Ministério de Educação, embora ainda inconclusivo quanto à obrigatoriedade 

da atuação deste profissional nos primeiros anos letivos das crianças. 

A pesquisa é uma defesa da atuação do professor de Educação Física na escola, 

em especial, na promoção da saúde infantil. Deslocou o profissional/pesquisador do seu 

status quo, qualificou a integração professor-aluno através do diálogo, fomentou saúde e 

revelou a capacidade crítica e reflexiva das crianças. 

 O tema reflete as inquietações do pesquisador relacionadas ao seu cotidiano de 

trabalho como educador físico em uma escola de ensino fundamental, além das 

reflexões teóricas empreendidas sobre arte e Sociopoética decorrentes da convivência 

com o Núcleo de Pesquisa Ensino, Criatividade e Cuidado em Saúde e Enfermagem 

(NUPECCSE) da Universidade Federal Fluminense/UFF.  

Reunindo pesquisadores e aprendizes, com arte e sensibilidade, à luz da 

Sociopoética, o NUPECCSE tende a transformar insatisfações e inquietações em 

objetos de investigação. Por meio de estudos coletivos de autores e conteúdos densos, 

auxilia na compreensão de assuntos que seriam inatingíveis de forma solitária. Desse 

modo, o núcleo contribuiu para converter um descontentamento do cotidiano de 

trabalho em produção de dados científicos desveladores da potência do professor de 

Educação Física e de sua inserção no campo da saúde.  

A rotina profissional mencionada se dá numa escola municipal do Rio de 

Janeiro. Com quatorze anos de prática docente de Educação Física aplicada a crianças e 

jovens, ante o fato, não raro, de perceber que a aula desta disciplina é compreendida 

como lazer por professores de outras áreas, intitulada de recreação e não computada no 

processo avaliativo da escola. Experiências que acabaram por incitar a realização do 

estudo.  

Vale salientar que compreendemos como arte o que pode ser produzido no 

encontro entre as crianças e o professor de Educação Física subsidiado pela atividade 

viva. Por exemplo: criação de jogos ou composição de músicas que expandam o 
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potencial criativo de ambos. E que o entendimento de encontro transcende o simples 

fato de estar no mesmo espaço; evidencia uma troca que só se torna possível pelo 

respeito mútuo e carinho entre os envolvidos. 

Com esta premissa a pesquisa está pensada como ferramenta para estudar as 

intervenções do educador físico no âmbito escolar, especificamente como proposta de 

uso de dispositivo artístico que promova a saúde do escolar.  

O Ministério da Saúde (2009) informou que desde os anos 50 até o início dos 

anos 2000 foram muitas as iniciativas e abordagens que pretendiam focalizar o espaço 

escolar, especialmente os estudantes, a partir e/ou dentro de uma perspectiva sanitária. 

E, que em sua maioria, tais experiências tiveram como centro a transmissão de cuidados 

de higiene e primeiros socorros, bem como a garantia de assistência médica e/ou 

odontológica, centrada na apropriação dos corpos dos estudantes, que, sob o paradigma 

biológico e quaisquer paradigmas, deveriam ser saudáveis (BRASIL, 2009). 

Entretanto, este estudo não apresenta o caráter higienista da saúde. Situa entre as 

competências do educador físico a função de capacitar o corpo como organismo 

integrado, vivo, que interage com o meio físico e cultural. Facilitando a consciência de 

que o mesmo sente dor, prazer, alegria e medo. O que propicia uma análise crítica dos 

programas de atividade física e o estabelecimento de critérios para julgamento, escolha 

e realização que regulem as próprias atividades corporais saudáveis (BRASIL, 2010).  

Ainda com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a Educação 

Física não se restringe ao ato de se exercitar, mas fazer com que o indivíduo reflita 

sobre suas possibilidades corporais, organize e interfira no espaço com autonomia, 

respeite as diferenças, adote hábitos saudáveis, desfrute da pluralidade cultural e se 

reconheça como cidadão (BRASIL, 2010). 

A Educação Física escolar atual pode estar estruturada com base em aspectos 

históricos da saúde e da educação. Contudo, fundamentado nos PCN e nas práticas 

diárias com as crianças na escola, com ênfase na promoção da saúde, desenvolvimento 

de empoderamento e estratégias de autoconhecimento que  incitam o respeito mútuo, a 

arte é ofertada e desperta interesse. A partir daí é posta em voga a potencialização da 

relação das crianças com seus próprios corpos.  

 Apresentamos como pressuposto que a arte e a criatividade podem potencializar 

o processo de ensino-aprendizagem e, em especial, na Educação Física, que possam 

transcender as ações historicamente voltadas para estratégias comportamentais 

disciplinares dos corpos e propiciem saúde. 
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Nas escolas, o trabalho de promoção da saúde com os estudantes, e também com 

professores e funcionários, precisa ter como ponto de partida “o que eles sabem” e “o 

que eles podem fazer”. Desenvolvendo em cada um a capacidade de interpretação do 

cotidiano e atuação de modo a integrar atitudes e/ou comportamentos adequados para a 

melhoria da qualidade de vida.  

Nesse processo, as bases são as “forças” de cada um, no desenvolvimento da 

autonomia e de competências para o exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2009). 

A proposta desta pesquisa é encontrar na Educação Física um instrumento de 

conhecimento do corpo e um veículo de inserção no social, superando a expectativa de 

que seja entendida apenas como uma estratégia disciplinar de controle do 

comportamento infantil ou meramente uma atividade recreativa, facilitada pela 

criatividade. 

Problematizar que as aulas de Educação Física, mesmo que não computadas no 

enquadramento de avaliação oficial da escola, possam promover saúde de forma 

dialógica e artística, eis o problema deste estudo.   

Entendendo a dialogicidade como a essência da educação, a prática da liberdade 

(FREIRE, 2011). Liberdade que gradativamente é ampliada, visto que ancorados em 

aulas e encontros de pesquisa com atravessamentos artísticos de cunho sociopoético, ora 

intermediados pelo lúdico, música e arte, ora pela natureza, temos sido sensibilizados, 

convocados a libertarmo-nos de nossas amarras, e, experimentarmos encontros 

dialógicos (ELIAS et al, 2016). 

Embora antiga, uma citação que clarifica a junção dos pontos que dão corpo ao 

problema em análise, os espaços da citada disciplina escolar, o dispositivo artístico e a 

promoção da saúde, referindo-se à aula de Educação Física como, quase sempre e para 

maior parte dos alunos, o momento mais desejado da rotina escolar. É a oportunidade 

para o movimento, o grito, o abraço, o entusiasmo (ANTUNES, 2002).  

Aproveitar o ensejo e promover saúde. Frente à disponibilidade das crianças nas 

aulas, incitar a colaboração de outros atores, familiares, funcionários e professores de 

outras áreas. De forma criativa e libertária potencializar os espaços de Educação Física 

na direção do incremento da saúde, sensibilizando as crianças na autopercepção do 

corpo pensante.  

Utilizando a saúde na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS), que afirma 

ser um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
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universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 2006). 

Para Scliar (2007) saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. 

Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, de 

concepções científicas, religiosas e filosóficas.  

Nessa direção, a promoção da saúde é considerada processo transformador, 

capaz de melhorar as condições de vida e saúde e que só se viabiliza mediante 

profissionais críticos e com capacidade de adaptar-se aos contextos diversos (BITTAR, 

2016). Como Knuth e Loch (2014), consideramos uma contradição os estudos que 

tratam da Educação Física escolar ignorarem as múltiplas possibilidades do movimento 

humano.  A aposta é que a arte amplie tais possibilidades.    

 

Análise das Implicações  

 

Consideramos a necessidade de assumirmos as implicações do pesquisador 

frente ao objeto de estudo. Análise da implicação é a compreensão da interação, da 

interpenetração das organizações, analítica e analisada, enfatizando a parte que cabe à 

intervinda (BAREMBLITT, 2012). 

Desse modo, este trecho do estudo é o único na primeira pessoa do singular e 

cabe dizer que o cenário da pesquisa é também o local de trabalho do pesquisador. A 

investigação está estruturada de modo a enfatizar as “necessidades reais” das crianças  

colocando em pauta suas realidades cotidianas e com especial motivação no desejo de 

descortinar um direcionamento político e educacional voltado para práticas dialógicas. 

Destaca-se ainda o fato de que as citadas necessidades reais refiram-se às ditas 

pelas crianças, explicitadas durante uma aula ou conversa de corredor e não 

necessariamente as dispostas no Projeto Político Pedagógico da escola.  

Tradicionalmente a sala de aula configura o espaço de trabalho do processo de 

ensino-aprendizagem das disciplinas regulares (Português, Matemática...) e o pátio o 

espaço da Educação Física. Contudo, a compreensão do pátio por parte dos demais 

atores da escola como uma área de lazer e não como um espaço de aula/aprendizagem, 

visto se tratar de uma área comum a todos, são afetações que precisam ser enunciadas.  

Por que é tão complexo que o outro compreenda o pátio como a sala de aula do 

educador físico? Como evitar que esse pátio torne-se depósito de lixo, de todos os 

pertences considerados sem valia para a escola? Se entre os profissionais houver 
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dissintonia de questões tão básicas, como isso se dá na relação com o aluno? Questões 

que ressoam. Ora instigam investimento, ora desmotivam o trabalho.  

Identificar que com certa frequência uma criança possa ser estereotipada como a 

que apresenta comportamento inadequado, dito pelos professores, ou considerada 

“burra”, dito pelas demais crianças, e que a construção desses estereótipos não se torna 

insumo para o trabalho, é algo incompreensível.  Aqueles que não acertam os ditados ou 

tem dificuldade em operações matemáticas, mesmo que façam outras associações 

lógicas, e tenham aptidão para o esporte ou artes, tendem à estigmatização.  Segundo 

Goffman (2008), o sujeito estigmatizado, marginalizado, fora rotulado, colocado à 

margem do social, nos faz pensar que ao rotularmos alunos como problemáticos, 

incorremos no risco de marginalizá-los.  

E, como numa escola, lugar de libertação, superarmos tais enquadramentos? 

Como estabelecermos um espaço dialógico entre todos os atores desse espaço? Talvez 

essa seja a questão: infindável, arrebatadora, invasiva, motivadora.  

Questão que atravessa meu cotidiano de trabalho e os devires 

educador/pesquisador, e num recorte se configurou em objeto de estudo apenas no 

momento em que houve a superação da pretensão da neutralidade.  

 

Arte e saúde em diálogo: as questões norteadoras  

 

Segundo Nunes (2009), a arte como atividade produtiva, formadora, não se 

marginalizou com o processo acelerado da civilização técnico-industrial e não se 

limitou apenas a refletir passivamente as transformações operadas na situação do 

homem no mundo.  

Nesse estudo, a apropriação artística culmina com o Parangolé, que são capas, 

estandartes, bandeiras para serem vestidas ou carregadas, feitas com panos coloridos 

(que podem levar reproduções de palavras e fotos) interligados, revelados apenas 

quando a pessoa se movimenta. Para Oiticica (2010) o participante vira obra ao vesti-la, 

ultrapassando a distância entre eles, superando o próprio conceito de arte.  

O Parangolé enaltece a necessidade de apropriação do próprio corpo, e assim, 

numa junção de educação e arte, acreditamos que possamos educar o corpo infantil, e 

consequentemente, promover saúde. Educar o corpo partindo da compreensão 

Sociopoética de que o mesmo é pensante. Oiticica (2010) diz que no Parangolé o corpo 

não é o suporte da obra, se trata da "incorporação do corpo na obra e da obra no corpo".   
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Em síntese, o problema busca convergir educação, arte e saúde através da prática 

do educador físico, numa exploração do potencial do corpo, da autonomia, da 

criticidade e da criatividade. Auxiliar os alunos a conhecerem seus corpos e 

potencializarem a saúde dos mesmos, empoderá-los para que sejam multiplicadores em 

suas famílias e comunidades.  

Sobre isso, Medina (2010) contribui ao afirmar que a atuação do professor de 

Educação Física está para além das quatro linhas de uma quadra e das quatro paredes de 

uma sala. É necessário que estes possuam uma bagagem de conhecimentos científicos e 

saberes para que possam articulá-los no contexto histórico-social da localidade de seus 

alunos.  

 Conforme Gauthier (2009), as crianças devem ser respeitadas em seus desejos e 

ouvidas; devem encontrar dispositivos que os educadores criem para facilitar a 

expressão e socialização dos desejos, bem como a aprendizagem a partir desses desejos 

e de necessidades institucionais. Revelando assim a relação professor-aluno como 

determinante das produções educacionais, de cidadania e saúde.  

Segundo Amaral (2009), o estudante e o professor são agentes do processo, 

coautores. O professor atua fundamentalmente como facilitador, orientador e 

potencializador dos processos criativos. A criação é explorada nos espaços de Educação 

Física pela cooperação, por meio de jogos que ajudem as crianças a se libertarem da 

competição e fomentem o respeito ao outro, incentivando a participação de todos com o 

propósito de uma meta comum.  

Identificar o potencial da criança e a partir dele criar mecanismos para educar 

em saúde. Decerto que são muitos os limitadores para tal identificação, por vezes 

turmas demasiadamente grandes, espaço inadequado, déficit de materiais, mas vale 

ressaltar como um dos fatores marcantes o reducionismo ao qual as crianças já parecem 

acostumadas. É expresso através da solicitação da mesma prática em todas as aulas.  

Consideramos que essa repetição seja desfavorável à criação, mas tal limitação é 

amplamente massificada pela mídia que, exceto em tempos de Jogos Olímpicos, difunde 

o futebol e em menor proporção os demais esportes.  A equidade quanto ao direito à 

educação é um conceito valioso no processo de ensino-aprendizagem. 

Equidade alude ainda à importância de tratar de forma diferenciada o que se 

apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e 

aprendizagem equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação          

(BRASIL, 2010).  
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As crianças, embora divididas por faixa etária, não partem do mesmo ponto. 

Algumas trazem consigo experiências significativas, além de suas subjetividades, 

retratam incentivo familiar, outras, sem essa estrutura, tendem facilmente à repetição de 

um modelo tradicional, que separa meninos de meninas e aguarda o professor 

determinar a tarefa a ser cumprida.  

Discutir a Educação Física no campo da saúde é propor que esta não esteja 

limitada ao exercício físico, assim como imergir na criatividade é buscar por outras 

possibilidades de promoção da saúde.   

É destacável que nem sempre uma prática educativa consegue afetar o sujeito e 

indagamos como agir quando o processo de ensino-aprendizagem não progride. Será 

possível proporcionar saúde sem verdadeiramente afetar o outro? O encontro das 

crianças com seus corpos somente através do “quarteto fantástico”, termo utilizado para 

falar sobre os esportes mais praticados nas aulas de Educação Física escolar: voleibol, 

futebol, basquete e handebol atinge a almejada promoção da saúde?  

 

Desse modo emergem as questões norteadoras deste estudo: 

 

❖ Como incentivar o potencial criativo das crianças através do trabalho 

com a arte, tendo em vista o papel do educador físico na promoção da 

saúde na escola? 

❖ Como ocorre a desterritorialização pelo escolar na promoção da saúde 

durante as aulas de Educação Física?  
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Objetivos 

 

O objetivo geral do estudo é propiciar a experimentação artística nos espaços de 

Educação Física escolar na direção da promoção da saúde.  

 

E os objetivos específicos são: 

 

✓ Discutir as possibilidades criativas no processo de ensino-aprendizagem 

com alunos do ensino fundamental durante os espaços de Educação 

Física na direção da promoção da saúde; 

✓ Criar por meio da produção de dados Sociopoética um dispositivo 

inspirado na obra Parangolé de Hélio Oiticica que potencialize a 

promoção da saúde escolar. 

 

Justificativa  

 

A justificativa está subsidiada em três pilares: o déficit de publicações sobre a 

tendência da Educação Física escolar, apresentado no próximo ponto; a pretensão do 

pesquisador, visto que o desejo baliza as ações humanas, e a oportunidade de afetar 

outros professores da escola, e talvez outros colégios, a partir das publicações oriundas 

do estudo.   

Há também uma questão temporal no que tange à inclusão da atividade física 

como fator determinante da saúde. Embora discutamos há décadas a importância da 

atividade física para o estabelecimento da saúde, apenas recentemente, em 2013, houve 

a alteração da Lei 8.080/90 referindo tal inserção.  

Unem-se a isso ainda dois fatos: no cenário proposto a titulação máxima dos 

professores é a de especialista, e a ausência de outro professor cursando o mestrado. A 

partir do momento em que o estudo amplie a compreensão do tipo de abordagem 

prestada pelo educador físico no âmbito escolar, ressalte o valor dessa atuação na 

promoção da saúde e influencie a realização de novos estudos na escola, a pesquisa 

ganha justificativa. 
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Relevância  

 

A relevância dessa pesquisa ancora-se na possibilidade de acrescer o arcabouço 

teórico da Educação Física escolar dada a atual conjuntura política do país que faz 

objeção à obrigatoriedade do profissional específico no primeiro ciclo da docência. 

Além disso, busca contribuir para experimentações sensíveis das crianças de forma a 

fomentar encontros artísticos e criativos capazes de promover atitudes em prol de 

hábitos saudáveis, estímulo das capacidades cognitivas, domínio corporal,  autonomia e 

cooperação.  

 Segundo as diretrizes dos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física 

(CONFEF, 2015), há um desafio posto aos professores dessa área, legitimar a existência 

da Educação Física Escolar, ou seja, justificar a necessidade das aulas no contexto letivo 

e, desse modo, sustentar sua importância educacional em todas as faixas etárias. Tal 

defesa deve-se às funções exercidas na escola, transcendem as atividades corporais, 

competências associadas às dimensões social, cultural, afetiva, cognitiva, psicomotora e 

biológica.   

 

Revisão Integrativa da Educação Física Escolar 

 

Após a realização de uma busca de artigos científicos por meio dos descritores 

“Educação Física”, “Promoção de Saúde” e “Saúde Escolar” no período de setembro a 

novembro de 2016 foram selecionados estudos nas seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Eletrocnic 

Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana y del Caribe en Ciencias de la 

Salud (LILACS). A questão norteadora da investigação foi: Quais as tendências da 

Educação Física Escolar na promoção da saúde?  

Como critérios de inclusão, artigos completos disponíveis online que possuíssem 

no corpo do texto aderência ao assunto e idiomas inglês, espanhol e português. Pela 

especificidade do objetivo não foi selecionado recorte temporal para a pesquisa. Quanto 

aos critérios de exclusão: artigos online pagos, teses, dissertações e textos afins. 

Totalizando trinta e cinco artigos online, apenas oito apresentaram aderência 

parcial ao objetivo da temática, fomentando a realização dessa pesquisa. Embora, na 

maioria dos casos, os descritores apontassem para a escola e o educador físico, os 

artigos foram escritos por enfermeiros, abordando a promoção da saúde não escolar e 
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relegando o educador físico a uma função pouco clara na composição do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF).  

Para facilitar a demonstração dos achados, optamos pela divisão dos artigos em 

duas categorias: Educador Físico e a Saúde Pública e Pedagogia do Esporte e Promoção 

da Saúde.   

 

1- Educador Físico e a Saúde Pública 

 

No momento em que o conceito de saúde supera a mera ausência de doença e 

avança na perspectiva do SUS como um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação (BRASIL, 2006), o profissional de Educação Física revela-se 

como ator na composição da equipe de saúde, especialmente no NASF.   

Analisando essa inserção, Scabar et al (2012) consideram fundamental que o 

profissional de Educação Física vá além das propostas de adoção de novos 

comportamentos e estilos de vida. Deve atuar também em prol da melhoria das 

condições de vida e das mudanças de atitude dos indivíduos dada a relevância de suas 

funções no SUS por meio do NASF. Contudo, sugere a elaboração de novas pesquisas 

sobre o tema e o incentivo à implementação das ideias da promoção da saúde na área.  

Furtado e Knuth (2015) corroboram com tal necessidade e dizem que a 

Educação Física ainda enfrenta resistências e dificuldades, requerendo dar um passo 

adiante a fim de conquistar um espaço, uma identidade e, sobretudo, um trabalho 

valorizado e reconhecido por tratar-se de uma realidade ainda desconhecida, tanto pelos 

outros profissionais, quanto pela gestão. A definem como uma área em ensaio no saber-

fazer da saúde pública.   

Sobre isso, Scabar et al (2012) pesquisando o referencial teórico de promoção da 

saúde (PS) utilizado no curso de Educação Física em uma instituição privada do Estado 

de São Paulo, concluíram que, embora o projeto pedagógico propusesse a construção de 

habilidades e competências para PS, o curso não estabelecia componentes curriculares 

que o abordassem. Segundo Scabar (2014), a formação do profissional tem sido 

centrada na realização de diagnósticos, avaliação e prescrição de atividades físicas, e 

poucas publicações divulgam como são viabilizadas as propostas da Política Nacional 

de Promoção da Saúde na formação dos profissionais sob a perspectiva das 
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Conferências Internacionais de PS e das principais referências em competências para a 

PS.  

Nessa lógica, Carvalho (2008) conclama aos profissionais de Educação Física 

que se engajem na busca de conhecimento e informação ligados à Saúde 

Coletiva/Promoção da Saúde para que se tornem cada vez mais críticos e possam se 

posicionar neste debate.  

Reconhecemos que um dos limites da nossa pesquisa é não termos nos 

aprofundado no estudo da formação do educador físico, não obstante, como 

mencionado, sabemos da relevância dessa formação para o nosso objeto de estudo.  

De um modo geral os artigos apontaram para a importância do educador físico 

na promoção da saúde, perpassando o fato de não haver um direcionamento especifico 

para sua atuação. Ou até ser reducionista numa busca pela ausência de doença e 

sugerirem a realização de novos estudos.  

 

2- Pedagogia do Esporte e Promoção da Saúde  

  

Nessa categoria evidenciamos o déficit de material associado à temática da PS 

escolar, todavia, os escassos artigos publicados demonstram a convicção da capacidade 

do educador físico em promover saúde no âmbito escolar. Passam da enfatização em 

intervenções comportamentais até o aspecto de enaltecimento dos fatores sociais e de 

cidadania destacados na PS. 

 Segundo Knuth e Loch (2014), a Educação Física Escolar é um espaço potente 

para que a promoção da saúde seja viabilizada a partir de um encontro entre as vertentes 

humanas/sociais e biológicas/saúde, para além de uma abordagem isolada ou 

fragmentada. Quanto à carência de estudos, Lotti e Oliveira (2012) proferem a relação 

latente entre os campos da pedagogia do esporte e a promoção da saúde, solicitando 

estudos futuros para clarificar esse binômio: esporte e saúde.  

Mesmo havendo insuficiência quantitativa de estudos, são destacáveis os 

apontamentos e recomendações da prática de Educação Física Escolar como dispositivo 

promotor de saúde, de acordo com Soares e Hallal (2015), indicam a obrigatoriedade de 

três aulas de Educação Física por semana. Nessa mesma publicação incidem nos 

desafios relativos à infraestrutura das escolas, falta de materiais, baixa valorização da 

disciplina e remuneração dos professores inferior à observada em outros países, mais 

um elemento a reforçar o desenvolvimento dessa pesquisa.   
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Knuth e Loch (2014) anunciam ainda que a compreensão de promoção da saúde 

tem sido tratada com superficialidade teórica, isolada em ações voltadas ao aumento das 

práticas de atividade física e estritamente comportamentais, algo insuficiente para que a 

disciplina opere junte ao ideário de promoção da saúde.  Segundo Furtado e Knuth 

(2015), apesar do termo saúde estar comumente presente nos espaços de Educação 

Física, há controvérsias sobre como esta pode e vem sendo tratada na esfera escolar.  

O artigo explica as razões da contenda a partir de três pontos: a forma teórica 

como os conteúdos são abordados, a superficialidade com que é tratado o conceito de 

saúde e a existência, no âmbito da Educação Física brasileira, de uma epistemologia de 

segregação, que remete a uma dualidade entre Ciências Biológicas e Ciências Humanas.   

Desse modo, se a formação acadêmica não vem oferecendo o preparo adequado 

para a atuação do educador físico na promoção da saúde do escolar, estudos de pós-

graduação tornam-se imprescindíveis.  
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II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Freire e a perspectiva da diologicidade 

 

A compreensão de educação desse estudo está sustentada nos ensinamentos de 

Paulo Freire (2011), especificamente no conceito de dialogicidade apresentado em sua 

obra Pedagogia do Oprimido (2011).  

De um modo geral, Freire sobreleva a narração que situa o educador como o 

sujeito condutor de educandos à memorização mecânica, a narração das “vasilhas”, 

recipientes “enchidos” pelo educador, o que nomeou educação bancária. 

A crítica a essa educação bancária é seguida pela educação libertadora, com todo 

o seu caráter conciliador, uma superação da contradição educador-educandos, de tal 

maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos (FREIRE, 

2011). 

O autor define o ato de ensinar não como mera transferência de conhecimento, 

mas como a criação de possibilidades para a sua produção ou construção. Ressaltando 

que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado (FREIRE, 2015). O elo com a dialogicidade 

transcende as experiências do pesquisador, pois o mesmo conceito inspira a 

Sociopoética, método dessa pesquisa. Freire valoriza a prática e nos apresenta como 

pode dar-se esse diálogo. 

O diálogo como fenômeno humano nos revela sua mais completa extensão, a 

palavra, dotada de duas dimensões, ação e reflexão.  Não há palavra verdadeira que não 

seja práxis. Daí dizer que a palavra verdadeira seja transformar o mundo.  

Transformar as aulas de Educação Física, incorporar criativamente cada diálogo, 

e assim propiciar criticidade, ampliar a capacidade das crianças, o que gradativamente, 

reflete na transformação do mundo. Sem tal crença talvez apenas nos aproximemos de 

“palavreria”. Esgotada a palavra em sua dimensão de ação, a reflexão também se 

transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá. É uma palavra oca, da qual não se 

pode esperar denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem 

compromisso de transformação (FREIRE, 2011).  

Ação e reflexão requerem de cumplicidade, de maneira que faz-se 

imprescindível o investimento contínuo de aprimoramento docente. Se enfatiza ou 
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exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão a palavra se converte em ativismo, que é 

a ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a práxis verdadeira e 

impossibilita o diálogo (FREIRE, 2011).  

Ao explicar a dialogicidade Freire destaca a urgência do posicionamento, uma 

espécie de necessidade humana para a dignidade. Não basta ao educador observar a 

realidade, nesse caso, a das crianças. É essencial uma reflexão e junto aos alunos. A 

existência humana não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-se de falsas 

palavras, mas de expressões verdadeiras com as quais os homens transformam o mundo. 

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. 

Nesse contexto, a escola, palco de muitas transformações, demanda a 

participação de diversos atores, contudo, a pesquisa para efeito de viabilidade, faz um 

recorte, analisa apenas alguns alunos e o professor de Educação Física, acreditando, 

como diz Freire (2011), que o mundo pronunciado se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, exigindo deles um novo pronunciar.  

Esse movimento seria o fator determinante para acreditar que o recorte da 

pesquisa não se trata de reducionismo, uma vez que novos pronunciares poderão ser 

ouvidos, pois a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 

homens (FREIRE, 2011).  

Ainda sob a influência de Freire percebemos que o diálogo é uma exigência 

existencial. O ponto de convergência entre ação e reflexão dos sujeitos com vistas ao 

mundo a ser transformado e humanizado. Assim, não pode reduzir-se a um ato de 

depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias 

a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2011).  

O diálogo possibilita a expressão daqueles que por vezes acreditam não ter o que 

dizer, talvez por descrença em si mesmo, pela falta de estímulo de terceiros ou por 

questões que nos faltam à compreensão. A escola pode ser o cenário profícuo para que 

essas vozes se manifestem.  

Ao dizer que a dialogicidade é um ato de criação, de amor, torna-se evidente que 

onde quer que estejam os oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua 

causa. A causa de libertação. Fazendo as devidas correlações, perceberemos que as 

crianças podem ser consideradas oprimidas se tiverem simplesmente que seguir o 

estabelecido pelos adultos. Para que isso não ocorra o professor precisa se colocar em 

posição de humildade, reconhecer que os alunos têm muito a ensinar.  
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Não há dialogo sem humildade. A pronúncia do mundo, com que os homens se 

recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante (FREIRE, 2011).  

Um questionamento de Freire reforça tal valor: como posso dialogar, se alieno a 

ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? 

A partir dessa indagação sobressai o conceito da autossuficiência que é 

incompatível com o diálogo, pondo que no lugar do encontro não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos, e sim homens que em comunhão buscam saber mais. 

Retoma o diálogo inserindo uma intensa fé nos homens.  Fé no seu poder de fazer e 

refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilegio de alguns 

eleitos, mas direito dos homens. A fé nos homens como um dado a priori do diálogo.  

Fundamentado então o diálogo no amor, na humildade e na fé nos homens. E 

mesmo com tantos sentimentos complexos envoltos num único conceito, torna-se 

essencial a horizontalidade da relação como condutora da confiança. Dizer uma coisa e 

fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança. É 

importante destacar a preocupação em explicar a noção de fé/esperança. Não tratando a 

esperança como gesto passivo, cruzar de braços e esperar. Diz, movo-me na esperança 

enquanto luto e, se luto com esperança, espero (FREIRE, 2011).  

As crianças parecem precisar de liberdade para expressar o que esperam ou 

podem ficar de braços cruzados aguardando. Freire explica o quanto o pensamento 

ingênuo pode chegar a ser normalizado e não alcançar a criticidade. Diz que, para o 

pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a 

transformação permanente da realidade para a perene humanização dos homens.  

Assim, o trabalho com a criatividade minimiza a chance de qualquer grupo de 

permanecer esperando de braços cruzados. Essa esperança é ainda explicada por Freire 

através de seu conceito oposto. Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não 

pode ocorrer na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu quefazer, 

já não pode haver diálogo. O encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso 

(FREIRE, 2011). 

Ao ouvir o desejo das crianças, “as suas verdades”, assumimos o que Freire 

denomina educação autêntica, que não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A 

com B, mediatizados pelo mundo. O que trazem de seus lares, de vivências e sonhos, de 

fato é o que precisa ser incorporado ao diálogo na escola. A ação educativa e política 

não pode prescindir do conhecimento crítico da situação no mundo sob pena de se fazer 

bancária ou de pregar no deserto. 
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Por isso mesmo é que muitas vezes educadores e políticos falam e não são 

entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação concreta dos homens a quem 

se dirigem. E sua fala é um discurso a mais, alienado e alienante.  

Há um enaltecimento da ação reflexiva. Os homens são porque estão em 

situação. E serão tanto mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de 

estar, mas criticamente atuem sobre a situação em que estão. A tarefa do educador 

dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este universo temático recolhido na 

investigação, devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homens de quem 

recebeu (FREIRE, 2011). 

A partir de um curso realizado no Instituto Paulo Freire chama-nos a atenção um 

ponto de seu pensamento que perpassa toda essa pesquisa: o inacabamento gerando a 

prática. Para Freire nascemos num mundo que embora pronto não nos pré-determina, 

podemos mudar as coisas, somos seres inacabados porque estamos sempre nos 

formando, nos educando e educando as pessoas. Logo assumimos a consciência crítica, 

que é uma necessidade do ser humano, ao reconhecermos esse inacabamento,  

realizarmos aprofundamentos, reflexões sobre as coisas, e ao tentarmos promover 

mudanças nas nossas vidas, comunidade e entorno. Isso nos leva à uma ação concreta 

que Freire denomina práxis transformadora.  

Desse modo, produzindo com as crianças suas situações/questões e dividindo-as 

com os demais colegas, professores de outras áreas, tais produções, esse projeto, para 

além de ressignificar a Educação Física no âmbito escolar pode representar uma 

intervenção, uma transformação na perspectiva existencial das crianças, uma práxis 

transformadora.    
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III - REFERENCIAIS TEMÁTICOS 

 

Panorama da Educação Física Escolar no Brasil 

 

Este tópico propõe-se a traçar um panorama histórico da Educação Física 

Escolar. Os primeiros registros surgem no século XIX. O mais antigo documento oficial 

incluindo a Educação Física no sistema de ensino regular é a Carta Régia de 04/12/1810 

que introduziu a Ginástica Alemã na Academia Real Militar (GONÇALVES et al, 

1996). Outros elementos históricos apontam que os inícios da Educação Física nas 

escolas se deu efetivamente através da Reforma Couto Ferraz, em 1851. 

Data de 1882 a defesa de Rui Barbosa acerca da importância da ginástica nos 

currículos escolares, defendendo a sua obrigatoriedade para ambos os sexos (ROCHA et 

al, 1991).  

 Ghiraldelli (1998) apresenta a Educação Física brasileira identificando-as em 

cinco tendências: Higienista (até 1930), Militarista (de 1930 a 1945), Pedagogicista 

(1945 a 1964), Competitivista (1964 a 1985) e Popular (1985 até os dias atuais).  

Explicando essas tendências temos a Higienista com professores que eram da 

área médica, não havendo interação entre alunos e professor, nem sequer com as 

questões pedagógicas da escola, além de que os mais fracos e doentes eram excluídos 

das aulas (SOARES, 1994).  

A Militarista como biologicista, cujos professores de Educação Física passam a 

atuar recorrendo à filosofia da militarização, institucionalizando os corpos de seus 

alunos e renegando o aspecto educacional da prática (GUEDES, 1999). A relação aluno-

professor abandona a postura paciente-médico, como era considerada na tendência 

Higienista e passa a vigorar como recruta-sargento. Não há diálogo entre ambos. O 

nacionalismo exacerbado é reproduzido através de hinos (FERREIRA, 2009). 

Estas etapas são marcadas por sistemas de exclusão, institucionalização dos 

corpos e ausência de crítica. Um completo distanciamento do que apresentamos no 

capítulo anterior com as ideias de Freire.  

Em seguida a tendência Pedagogicista, denominada por alguns como 

biopsicossocial, inspirada no discurso liberal da escola nova e caracterizada por buscar 

efetivar um caráter mais educacional à Educação Física (FERREIRA;  SAMPAIO, 

2013).  
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Nesse momento a saúde passa a ser discutida de forma teórica: primeiros 

socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação saudável são incorporados às 

aulas de Educação Física, porém, ainda não se notava uma preocupação com a saúde 

coletiva, e sim individual (FERREIRA, 2009).  

A Competitivista se dá no período em que os militares tomam o poder, é também 

conhecida por Esportivista ou Tecnicista, e a Educação Física passa a ser sinônimo de 

esportes (FERREIRA; SAMPAIO, 2013).  

Essa tendência, embora historicamente superada pela Popular, é ainda atual. A 

competitividade parece se destacar em muitas ações humanas. Incitar a colaboração ao 

invés da competição é algo que merece ser exercitado no cotidiano com as crianças. 

Dirimir a segregação e competição entre gêneros e evidenciar semelhanças 

colaborativas.  

Conforme Ferreira (2009), há uma exclusão generalizada daqueles que não 

possuem habilidades. A competição passa a ser o objetivo do processo e a relação 

professor-aluno passa a ser técnico-atleta. O que corrobora a ideia de ser a tendência 

mais representativa na Educação Física Escolar. 

 A Educação Física pautada na tendência Popular é dominada pelos anseios 

operários de ascensão na sociedade. Conceitos como inclusão, participação, cooperação, 

afetividade, lazer e qualidade de vida passam a vigorar nos debates da disciplina 

(FERREIRA;  SAMPAIO, 2013). O aluno volta a ser parte do processo, sendo ouvido, 

podendo sugerir e criticar. A saúde é pensada de forma ampliada, além do biológico, 

considerando o social, o cultural e o econômico.  

Para Ferreira e Sampaio (2013), a Educação Física estaria em crise 

epistemológica. Nessa direção questionam: qual a ciência da Educação Física? A que se 

destina? Qual o verdadeiro papel da saúde na Educação Física? Essas reflexões 

promoveram desdobramentos, o surgimento de abordagens dentro da tendência Popular 

e fizeram com que a Educação Física ampliasse seus conteúdos relacionados à saúde. 

A abordagem proposta por este estudo visa a facilitação/mediação de práticas 

propulsoras de vida. Um papel híbrido, que transita entre a docência e a discência, na 

busca por atingir o neologismo de Freire, a dodiscência, que enfatiza o entrelace 

indissociável entre ambos atores, nessa pesquisa, nomeados professor e aluno. A 

instituição, e não institucionalização, de corpos transformadores e transformados pela 

arte e criatividade.  
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Fazendo menção aos conceitos da Análise Institucional, as instituições são 

árvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é 

proibido, o que permitido e o que é indiferente. E toda instituição compreende um 

movimento que a gera, o instituinte, um resultado, o instituído, e um processo, a 

institucionalização (BAREMBLITT, 2012). Ao mencionarmos a instituição de corpos 

transformadores e transformados falamos em romper com o instituído.   

Entretanto, é importante mencionar que nem toda ruptura é profícua. Em 2003 

surgiu uma discussão propagada na mídia. Procedente de pareceres de 2001 

apresentados pela Secretaria Nacional do Esporte do Ministério do Esporte e Turismo,  

Ministério Público da União e pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do 

Distrito Federal encaminhados ao Ministério da Educação (MEC), a polêmica provocou 

um debate sobre a exigibilidade de formação específica em Educação Física para os 

quatro primeiros anos do ensino fundamental, e sobre a pertinência de oferecimento de 

Educação Física em turno diverso do horário normal das atividades escolares (BRASIL, 

2001).  

O documento estabelece que a Educação Física deve ser diferenciada em dois 

conjuntos: um de atividades relativas às dimensões ética, estética e lúdica, mobilidade 

do corpo e manutenção do tônus muscular, da coordenação motora, da higidez... que 

constituem um conjunto de saberes e habilidades que configuram um componente 

curricular da escola básica de outros tipos de atividades físicas como as práticas 

desportivas. Enfatiza que não sejam mutuamente excludentes, mas ressalta a distinção 

entre as atividades e as práticas esportivas de tipo recreativo ou voltadas ao desempenho 

olímpico, de competição, do esporte amador ou profissional. Assim, afirma que o 

primeiro conjunto deve ser objeto de trabalho cotidiano nas escolas; o segundo, sem 

dúvida, exige condições especiais e profissionais especializados (BRASIL, 2001).  

Práticas esportivas do tipo recreativo? Não entendemos o que seria, embora 

saibamos que o questionamento seja pautado na multidisciplinaridade comum na 

educação:  

 A Matemática não é ensinada por matemático, a Língua Portuguesa 

não é ensinada por diplomado em Letras, e assim o é com tantos 

quantos forem os conteúdos curriculares. Certamente cada um de nós 

teve uma professora generalista nas primeiras letras e números e assim 

o foi com nossos pais, avós e bisavós. Esta tradição tem sua raiz legal 

em ato do Imperador D. Pedro I que promulgou, em 15 de Outubro de 

1827, o primeiro estatuto do magistério, data que constitui efeméride 

emblemática em nossos dias. Lá se estipulava a atuação 
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multidisciplinar dos professores das primeiras letras. (BRASIL, 2001, 

p. 9).  

 

O documento conclui que a Educação Física deve estar inserida na proposta 

pedagógica das escolas nos ensinos fundamental e médio, nos cursos oferecidos no 

período diurno. Estratifica o que denomina de quatro primeiros anos da escola, dos 

quatro últimos anos do ensino fundamental, garantindo que no ensino médio as aulas 

devem ser ministradas por profissional legalmente licenciado. Entretanto,  nos primeiros 

quatro anos, o que entendemos pela educação infantil, a decisão ainda não foi tomada.  

A diferença no que tange ao turno diz que diurnamente a carga horária da 

disciplina fará parte das 800 horas anuais obrigatórias, e na parte noturna a carga horária 

não poderá ser contabilizada para efeito do mínimo legal. Determina que, em todos os 

casos, a proposta pedagógica da escola deverá contemplar a Educação Física nos 

ensinos fundamental e médio. E que não se deve confundir o estímulo a práticas 

desportivas com o componente curricular Educação Física de que trata o art. 26 de lei 

9394/96 (MEC, 2001). A referida lei representa um grande marco, momento em que a 

Educação Física ganha status de componente curricular pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (OLIVEIRA, 2010).  

Em síntese, pautado na caracterização da Educação Física Escolar segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2010, p.44), espera-se que os alunos sejam 

capazes de: 

participar de atividade corporais, estabelecendo relações equilibradas 

e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando 

características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem 

discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de 

violência; 

conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de 

manifestações de cultura corporal no Brasil e no mundo, percebendo-

as como recurso valioso para integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais; 

reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, 

relacionando-se com os efeitos sobre a própria saúde e de 

recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva; 

solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, 

regulando e dosando o esforço em um nível compatível com as 

possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento das competências corporais decorrem de 

perseverança e regularidade e devem ocorrer de modo saudável e 

equilibrado; 
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reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de 

crescimento e desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os 

outros, reivindicando condições de vida dignas; 

conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal 

que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua 

inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando 

criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o 

consumismo e o preconceito; 

conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem 

como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais 

de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser 

humano e um direito cidadão.  

   

Desse modo, atuar para o alcance dos objetivos supramencionados, não é tarefa 

fácil. É necessário que as propostas pedagógicas das escolas contemplem as demandas 

locais e de suas clientelas, ao mesmo tempo em que se incorporam os conhecimentos 

científicos que apontam para a necessidade de regularidade no exercício físico ao longo 

de toda a trajetória escolar (BRASIL, 2001). 

 

Educação Física Escolar e a Promoção da Saúde  

 

A pesquisa apresenta dados textuais configurados em objetivos, questões 

norteadoras e pressupostos, embora internamente mova o pesquisador a desafios difíceis 

de caber num só enquadramento. Mesmo defendendo o conceito inicial do tema 

promoção da saúde, o devir professor/pesquisador imbuído de descrença no 

funcionamento, ou seria não funcionamento dos programas existentes, e após sucessivas 

tentativas não exitosas de aproximação com os mesmos, sempre permaneceu a crença 

da saúde dentro dos espaços da escola.  

Por conseguinte, a definição da Educação Física Escolar, considerada 

componente curricular obrigatório em todos os níveis da Educação Básica caracterizado 

pelo ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o 

movimento humano na sua complexidade, nas dimensões biodinâmica, comportamental 

e sociocultural (CONFEF, 2015) explica a sensação descrita.  

A essência da Educação Física Escolar exala saúde. Suas ramificações estão 

congregadas nesse item. E mesmo que outra disciplina também trilhe esse caminho, o 

fato de sermos essencialmente práticos nos distingue:  

Para concretizar seus objetivos a Educação Física escolar se utiliza de uma 

característica que a diferencia dos demais componentes curriculares, que, em 

sua especificidade, assume caráter vivencial. Os conteúdos são abordados 
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por meio de práticas corporais com atividades sistemáticas constantes no 

desenvolvimento de um programa de conteúdos (CONFEF, 2015, p..19).  

 

Assim, de acordo com a faixa etária e as necessidades motoras das crianças e 

jovens, todo o nosso fazer perpassa a saúde. A partir de uma brincadeira de pular 

elástico, andar em linha reta, da proposta de ocupação do pátio ou pique-pega, esconde-

esconde ou o tão clamado jogo de futebol. À medida que observamos a forma como 

deambulam, pisam, interagem, gesticulam, e, acima de tudo, percebendo se estão 

felizes, tristes, irritados, agressivos ou com fome. Identificamos seus estados e traçamos 

metas de trabalho incorporando o diálogo, que se dá com os próprios alunos, mas 

comumente requer ampliação a outros atores, como professores e responsáveis.   

Sobre isso se percebe que a Educação Física transcende as atividades corporais, 

ao desenvolver competências associadas às dimensões social, cultural, afetiva, 

cognitiva, psicomotora e biológica, além de internalizar múltiplos valores que farão a 

diferença na trajetória de vida dos alunos (CONFEF, 2015).  

 Fazer diferença na vida do aluno. Conversar sobre suas angústias. É imperativo 

estar consciente de que as crianças também se afligem com o cotidiano. Falam da 

agressividade no lar, da violência urbana e, mesmo aos dez anos de idade, da falta de 

expectativa de vida. Estimular a criatividade para superação desse cotidiano, encontrar a 

arte e pulverizar afetos, assim também promovemos saúde.  

Ao construirmos um jogo de xadrez com seus próprios corpos infantis 

envolvemos elementos corporais e cognitivos, como o poder de tomada de decisão, 

estratégia e organização do pensamento. Na identificação de suas capacidades, 

tornando-se peças de um jogo, elas fazem também projeções para a vida real. Entram 

em conflito com os colegas ao decidirem seus papéis, negociam as regras com o 

professor, praticam ações da vida na escola e, consequentemente, antecedem situações 

problema e são capazes de realizar novas projeções.  

 

Concentração e participação, fato constatado quando o interesse pela 

atividade se evidencia na motivação da turma, causando pouca 

dispersão e sentimento de autoeficácia no aluno com reflexos no bom 

andamento e participação efetiva nas aulas;  

Prazer no aprendizado, vivenciado em ambiente lúdico que alimenta 

as aulas de Educação Física proporcionando o aprendizado de forma 

prazerosa, contemplando orientações pedagógicas eficientes para o 

ensino, não podendo ser confundida com passatempo ou brincadeira 

(CONFEF, 2015, p. 20-21).  



35 
 

 

 

Quando falamos de prazer associamo-nos mais intrinsecamente à saúde. As 

crianças desejam realizar a Educação Física. Expressam esse desejo verbalmente e 

corporalmente. Embora por meio de brincadeiras as propostas executadas são encaradas 

com seriedade, se incumbidos de tarefas para casa, apresentam-na na data marcada, 

assim como de qualquer outra área de conhecimento. Definitivamente não percebem a 

Educação Física como uma área menor por serem apresentadas e incitadas a praticá-la 

pela brincadeira.  

Desse modo, a escola é o ambiente ideal para a construção de conhecimentos 

relacionados à promoção da saúde na perspectiva do desenvolvimento de um estilo de 

vida ativo, e a Educação Física o principal componente curricular a abordar essa 

temática (CONFEF, 2015).  

Outra passagem corrobora tal importância, Demarzo e Aquilante (2008) dizem 

que a escola tem como missão primordial desenvolver processos de ensino-

aprendizagem, atuar na formação dos alunos em todas as áreas da vida social, na 

percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas. Assim podem 

tornar-se locus para ações de fomento da saúde para crianças, adolescentes, jovens e 

adultos.  

 

Hélio Oiticica e o Parangolé 

 

O Parangolé é uma criação do artista Hélio Oiticica, caracteriza-se como uma 

indumentária viva, substancial, ao revelar a junção de arte e sujeitos, pois somente sobre 

o corpo de alguém torna-se completa. Fazendo menção à essa relação, Figueiredo 

(2008) diz que o ato do espectador com a obra revela a totalidade expressiva da mesma, 

enfatiza que esta requer a participação corporal direta, que implica numa transmutação 

expressiva corporal do espectador.  

A imagem a seguir traz Oiticica nessa junção de sujeito e manto, vivos através 

da troca e do movimento.  
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             Figura 1: Foto de Hélio Oiticica e equipe de trabalho vestindo Parangolé.             

             Fonte: Figueiredo, 2008 

 

Antecedendo a apresentação de Hélio Oiticica, de acordo com Favaretto (2000), 

faz-se necessário atentar para o destino das experimentações radicais, como a dele, 

ocorridas nas artes entre as décadas de 60 e 70, quando se parte do princípio de que as 

atividades da vanguarda tinham chegado ao seu limite; implicando simultaneamente 

certa institucionalização quanto à abertura do contemporâneo em que a indeterminação 

passa a ser a medida de invenção, termo encontrado em tudo o que Oiticica produz.  

Hélio Oiticica (1937 – 1980), pintor, escultor, artista plástico e performático 

brasileiro. Teve como principal característica a experimentação. Desenvolveu sua 

trajetória a partir de 1954 iniciando o curso de pintura no Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores talentos da história da arte brasileira, 

transgrediu os muros dos museus e criou seu próprio conceito artístico, alçando o 

espectador à posição de participador. Dentre suas principais obras encontram-se os 

Metaesquemas, Relevos Espaciais, Núcleos, Penetráveis, Bólides, Cosmococas e os 

Parangolés.  

O auge da carreira ocorre em 1964 quando impressiona críticos e instituições de 

arte com os Parangolés e os passistas da Mangueira. Este sucesso o leva à Europa e, 

progressivamente, a outras partes do mundo. Em 1978 volta para o Rio de Janeiro e em 

1980 falece em decorrência de um acidente vascular cerebral.  
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                    Figura 2: Foto de Oiticica confeccionando um Parangolé.   

                    Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

 

 
Figura 3: Obra de Oiticica, Metaesquema, exposta na Casa França Brasil.                                

                   Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

 

Segundo Favaretto (2000), o interesse de Oiticica ao criar o Parangolé foi levar o 

indivíduo a ampliar suas capacidades artísticas, descobrir seu centro interior criativo e 

espontaneidade expressiva adormecida, condicionada ao cotidiano. Seria por meio dele 

que "cor, estruturas, sentido poético, dança, palavra, fotografia" e as ações do 
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participante se fundem, tornam-se indissociáveis uns dos outros, em prol da "totalidade-

obra”.  

Relacionado à experiência do samba, o Parangolé dá ao artista “a exata ideia do 

que seja a criação pelo ato corporal, a contínua transformabilidade”. O estandarte, que 

funciona com o ato de carregar (pelo espectador) ou dançar, denota a relação da dança 

com o desenvolvimento estrutural da obra, na estrutura-ação (BRAGA, 2013). Segundo 

Figueiredo (2008), a capa é formada por camadas de panos de cores que se revelam na 

medida em que o espectador se movimenta, correndo ou dançando. 

Nos escritos de Oiticica há sempre um processo de transcorporificação, uma 

transformação do corpo, na qual o corpo condicionado é substituído por um corpo 

liberto – não abruptamente, mas após um processo de desaguamento de uma 

consequência em outra (BRAGA, 2013).  

Além do Parangolé, esta pesquisa aborda outro termo de Oiticica: o 

“transobjeto”. Trata-se da designação dos “objetos” construídos com materiais 

preexistentes. Os materiais que integram os transobjetos adquirem uma “estrutura 

autônoma” em relação ao condicionamento utilitário a que estariam submetidos. Os 

potes de vidro, por exemplo, ainda servem para acondicionar algo, mas agora recebem 

substâncias com apelo sensorial: pigmentos em pó, terra, líquidos, tecidos transparentes.  

(OITICICA, 1986).  

De acordo com Cícero (1995), nos transobjetos, os mais variados materiais 

(plástico, panos, esteiras, cordas...) “parecem se esquecer do sentido de suas 

individualidades originais ao se refundirem na totalidade da obra”.  

Oiticica defende a ideia, vivencia a proposta, de que a arte não é o que se cria, e 

sim, o que se inventa. Revela o trabalho do artista como algo dependente de elementos 

preexistentes. 

 

Quanto a minha arte tenho a dizer: artistas não são criativos. Que mais 

se desejaria criar? Tudo já está aqui. Criar não é tarefa do artista. Sua 

tarefa é a de mudar o valor das coisas. Criação remete à gênese, a um 

deus criador, que do nada cria algo bem acabado. A invenção, ao 

contrário, baseia-se em outras invenções e gera outras invenções, 

reordena e desestabiliza os signos; não cria, pois tudo já está aqui 

(OITICICA in Braga, 2013, p.92).  

 

Importava acima de tudo que a arte incitasse a uma transformação ético-

comportamental. Buscar uma unidade estilística, isto é, amarrar a obra a uma sequência 
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coerente sufoca a invenção com uma repetição rala, uma soma de obras. Para o artista, 

“ir para frente” não supõe movimento em linha reta, mas numa trama. No lugar da 

“sequência”, usa “consequência” com o sentido de ciclo (BRAGA, 2013).   

Em uma entrevista Oiticica é perguntado pela origem do nome Parangolé.  

 

Um dia eu estava indo de ônibus e na Praça da Bandeira havia um 

mendigo que fez uma espécie de coisa mais linda do mundo: uma 

espécie de construção. Eram quatro postes, estacas de madeira de uns 

dois metros de altura, que ele fez como se fossem vértices de 

retângulo no chão. Era um terreno baldio, com um matinho e tinha 

essa clareira, que o cara estacou e botou as paredes feitas de fio de 

barbante, de cima a baixo. Bem feitíssimo. E havia um pedaço de 

aniagem pregado num desses barbantes, que dizia: “aqui é...” e a única 

coisa que eu entendi, que estava escrito, era a palavra Parangolé. Ai eu 

disse “é essa a palavra”. (FIGUEIREDO, 2008, p.264-265).   

 

Nessa pesquisa o Parangolé é o elemento artístico que evidencia o elo entre 

professor-aluno, o diálogo, a criação e a produção da saúde.  
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IV – METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa na perspectiva do 

método Sociopoético.  

Segundo Minayo (2008), o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da 

história, das relações, representações, crenças, percepções e opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.  

Ainda abordando o método qualitativo a autora diz que, além de permitir 

desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, este 

sistema propicia a construção de novos conceitos e categorias durante a investigação 

(MINAYO, 2008).  

A Sociopoética, conforme Gauthier (2012), é uma abordagem de pesquisa em 

ciências do ser humano e da sociedade, enfermagem e educação com possibilidades de 

aplicação no ensino e na aprendizagem que segue cinco orientações básicas: 1- A 

instituição do grupo-pesquisador; 2- A valorização das culturas dominadas e de 

resistência; 3- A pretensão de pensar, conhecer, pesquisar, aprender com o corpo 

inteiro; 4- Privilegiar formas artísticas na produção de dados; 5- Reafirmar a 

responsabilidade ética e política do grupo-pesquisador.   

De um modo geral a abordagem produz dados de forma coletiva, o pesquisador 

facilita a pesquisa, mas os sujeitos tornam-se copesquisadores. A produção é feita de 

forma artística, por meio de jogos, desenhos, dança, experimentações estéticas. Um 

método que tem por princípios valorizar as fontes de conhecimento emocionais, 

intuitivos e sensíveis, buscar interação dialógica, empoderar os envolvidos na pesquisa e 

valorizar o pensar, conhecer, pesquisar e aprender com o corpo inteiro (GAUTHIER, 

2012).  

Reflexões fomentadas através da participação no Núcleo de Pesquisa Ensino, 

Criatividade e Cuidado em Saúde e Enfermagem (NUPECCSE) da Universidade 

Federal Fluminense/UFF.  
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Cenário da Pesquisa 

 

Uma Escola Municipal do Rio de Janeiro, situada no bairro da Penha na Zona 

Norte, fundada há cinquenta anos, com aproximadamente quatrocentos alunos, entre 

quatro e quinze anos de idade inseridos em turmas de educação infantil, ensino 

fundamental e classe especial.  

A média é de aproximadamente trinta alunos por professor, com fator diferencial 

apenas para as turmas com alunos portadores de necessidades especiais e que recebem 

auxílio de um estagiário.    

A unidade escolar está composta por três pessoas na direção, nove funcionários 

entre os setores da secretaria, cozinha e limpeza, dezenove professores, sendo dois de 

Educação Física. O funcionamento acontece em dois turnos. Pela manhã das 07h30min 

ao meio-dia e à tarde das 13h às 17h30min com intervalo de vinte minutos para o 

recreio em ambos os turnos. Ao final de cada bimestre, aos sábados, acontecem as 

reuniões com os responsáveis, previamente agendadas pela Secretaria Municipal de 

Educação desde o início do ano letivo.  

Segundo o Ministério da Saúde (2009), a escola é espaço de grande relevância 

para promoção da saúde, principalmente quando exerce papel fundamental na formação 

do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o 

controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais 

saudáveis.  

O Conselho Nacional de Educação diz que as escolas que ministram o ensino 

fundamental deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz 

de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura 

imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade                    

(BRASIL, 2010).  

 

Participantes da Pesquisa  

 

O grupo-pesquisador foi composto por doze crianças cursando o quinto ano do 

ensino fundamental.   

Os critérios de inclusão foram: estar devidamente matriculado na escola no 

quinto ano do ensino fundamental, ter lido e aceito os termos de participação dispostos 

no Termo de Assentimento,  ter responsáveis que aceitem os termos dispostos no Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e no Termo de Cessão de Direito de 

Imagem (TCDI). 

Como critérios de exclusão: alunos suspensos ou afastados da escola na ocasião 

da produção de dados, alunos cujos responsáveis não aceitassem os termos dispostos no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e no Termo de Cessão de Direito 

de Imagem (TCDI). 

Assim, doze crianças compuseram o grupo, já que dentre as trinta e duas 

matriculadas no quinto ano, apenas os responsáveis destas assinaram os termos 

necessários.  

Faz-se importante ressaltar que, para lidar com os riscos relacionados ao estudo, 

como poderiam ser lembranças afetivas ou dificuldades iniciais de aceitação do próprio 

corpo, expressas através de sentimentos como raiva, irritabilidade e/ou agressividade, 

em caso das crianças sentirem-se desconfortáveis, elas poderiam desistir da participação 

e receberiam acolhimento individualizado pelos facilitadores da pesquisa em espaço 

reservado.  

Nas situações em que os facilitadores avaliassem que as intervenções utilizadas 

não estariam surtindo efeito benéfico sobre o participante, procederiam ao 

encaminhamento do mesmo para o serviço de psicologia do SUS, assegurando a 

referência. Contudo, nenhuma situação demandou tal procedimento.  

 

Critérios Éticos 

 

Por se tratar de pesquisa com seres humanos o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UFF, respeitando desta forma os princípios éticos que 

cabidos, como disposto na Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012), com aprovação 

segundo parecer número 1.886.048.  

Destacamos que, antecedendo o envio para o CEP via Plataforma Brasil a 

direção do cenário selecionado foi consultada, informada e esclarecida sobre os 

objetivos da pesquisa, o que resultou na assinatura da carta de anuência à realização da 

pesquisa anexada na plataforma. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética, a direção da escola e os responsáveis 

das crianças foram comunicados da liberação do estudo. Em seguida a pesquisa foi 

apresentada aos estudantes com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas existentes e 

proceder com a solicitação das assinaturas do Termo de Assentimento pelos alunos, 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Cessão de Direito 

de Imagem (TCDI) pelos responsáveis.  

 

Técnica de Produção e Análise de Dados 

 

A Sociopoética proposta por Gauthier (2012) foi utilizada para a produção e 

análise dos dados, por privilegiar as formas artísticas e as capacidades criadoras que 

mobilizam o corpo inteiro, revelando fontes não conscientes de conhecimento.  

Tavares (2016) sugere as seguintes fases para a produção de dados: 

planejamento, articulação do grupo-pesquisador, preparo do ambiente e instalação do 

grupo-pesquisador e desenvolvimento da pesquisa. Deste modo, seguindo tal 

orientação,  realizamos:  

1-Planejamento da experimentação: reservamos junto à escola um espaço para a 

realização das oficinas, escolhemos os materiais: tintas, pincéis, lápis de cor, canetinhas, 

giz de cera, massinha, papel A4, lápis, canetas e borrachas. As duas facilitadoras 

escolhidas, além de iniciadas na Sociopoética, compõem o mesmo núcleo de pesquisa 

do pesquisador, o que favoreceu o debate e o ensaio das técnicas de produção, assim 

como o teste dos materiais de áudio e vídeo;  

2-Articulação do grupo-pesquisador: contato com os responsáveis das crianças para 

apresentação da pesquisa e convite aos alunos devidamente autorizados através de 

cartas convite com local e data do encontro. Assinados os termos de livre 

consentimento;  

3-Preparo do ambiente: eleito um local da escola com poucos estímulos, sem a 

circulação de outras pessoas além dos participantes da pesquisa;  

4-Instalação do grupo-pesquisador e desenvolvimento da pesquisa: o mediador pediu às 

facilitadoras e participantes que se apresentassem, em seguida foram lidos e assinados o 

Termo de Livre Assentimento e a autorização para gravação. Posteriormente foi 

realizado o relaxamento através do esgotamento, uma técnica que, segundo Gauthier 

(2012), aplicada com crianças e adolescentes favorece a aceitação imediata dos 

conteúdos que surgem à mente. Os dois encontros de produção foram encerrados com 

um lanche. E durante esses momentos de descontração outros dados acabaram sendo 

produzidos espontaneamente. Seguidamente os facilitadores se reuniram para estudar os 

dados produzidos e planejar o momento de contra-análise, que se deu com a validação 

das hipóteses apresentadas.  
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Quanto à análise dos dados produzidos, atualmente existem quatro maneiras de 

perscrutar os estudos Sociopoéticos: (1) categorização, (2) estudos transversais, (3) 

estudo filosófico e (4) disseminação ou surrealista (GAUTHIER, 2012).  

Gauthier (2012) diz que no momento da categorização examinam-se as 

semelhanças e oposições, confluências e divergências da produção grupal. No estudo 

transversal ligam o que a análise opôs, obrigando a pensar junto o que fora produzido 

como oposto. No estudo filosófico os dados produzidos são colocados em diálogo com 

a teoria, referências intelectuais do facilitador e/ou copesquisadores. E no estudo 

surrealista, os facilitadores, após terem estudado as diferenças apresentadas pelos 

copesquisadores, propõem criar uma composição original enfatizando o inesperado.  

Optamos pelo estudo filosófico e prevemos publicar os resultados, visto que a 

etapa de socialização do estudo é prevista com o consentimento dos coparticipantes. 
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V – RESULTADOS 

 

Nesse capítulo apresentamos os dados produzidos pelo grupo-pesquisador, 

intitulado: “O encontro dialógico-libertador”. Refere-se ao primeiro momento, a 

instituição do grupo, fase ancorada pelo diálogo, onde todos expuseram suas questões 

livremente. O segundo encontro, nomeado pelos próprios participantes, tornou-se “O 

dia da Educação Física Especial”, justificado pelo fato de acontecer em dia diferente da 

aula regular e com grupo reduzido de alunos.  

Salientamos que o grupo foi informado sobre os aspectos éticos da pesquisa, por 

isso a importância do anonimato dos sujeitos. Desse modo, solicitamos que escolhessem 

como gostariam de ser descritos. Conversaram e coletivamente estabeleceram o 

reconhecimento através da temática comida, surgindo os seguintes codinomes: Miojo, 

Canjica com Paçoca, Alcatra, Macarrão, Carré, Bife, Purê de batata, Gelatina, Sopa de 

letrinha, Panqueca e Lasanha.  

  

O encontro dialógico-libertador 

 

Onze crianças comparecem ao primeiro encontro para produção dos dados. Uma 

criança enviou recado pelos colegas, justificando a ausência devido à uma consulta 

médica.  

O pesquisador apresentou as duas outras facilitadoras da produção e seguiu 

pedindo a todos que se apresentassem. Euforia inicial, “tias novas”, frase dita por 

muitos antes mesmo que dissessem seus nomes.  

O encontro se deu no pátio, e no momento não havia outras crianças e/ou 

professores, contando apenas com a presença do zelador da escola, que observava o 

movimento de forma atenta.  

A proposta inicial foi de dividi-los em dois grupos de forma aleatória, grupo 

verde e grupo azul. Para proceder à partilha, os facilitadores vendaram os olhos dos 

participantes com TNT felpudo e ofereceram um saco com papéis coloridos 

representando a cor de cada grupo.  

Frente a proposta de terem os olhos vendados as crianças manifestaram susto e 

alegria. Tocavam uns nos outros, dizendo:  

 

“Nossa... vou ficar com medo!” 



46 
 

 

“Quem está ao meu lado?” 

“Quem é essa pessoa?”  

“De olho fechado é tudo muito legal, assim fico criativo”. 

 

À medida que as crianças pegavam um papel, a venda dos olhos ia sendo 

retirada, e, gradativamente, os grupos foram formados por aqueles que possuíam 

papel/grupo verde e papel/grupo azul.  

A venda nos olhos cumpria dois objetivos, dificultar que as escolhas do grupo 

acontecessem por afinidade entre os participantes e criar uma ambientação de fantasia e 

expectativa. Todos estão de olhos fechados, o que está acontecendo?  

Grupos formados, os facilitadores explanaram a atividade, cada grupo ocupou 

um lado da quadra. A orientação foi invadir a área contrária, sem ser capturados pelo 

adversário, resgatar as peças de um quebra-cabeças dispostas no extremo oposto desse 

espaço e trazê-las para o seu lado.  

Prontamente questionaram se a atividade era parecida com pique bandeira, e 

indagaram as regras:  

“O que pode, tio?” 

“Tem que pegar uma peça por vez?” 

“Pode colar?” 

 “Parece pique bandeira!” 

“Tio, podemos começar? Estou animada!” 

 
  Figura 4: Copesquisadores durante relaxamento do 1º encontro. 

  Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 
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O pesquisador esclareceu as questões e a atividade foi iniciada. Ressaltamos que 

a brincadeira assumiu o papel do relaxamento na pesquisa Sociopoética. Relaxamento 

pelo esgotamento. Gauthier (2012) incide sobre a utilidade desta técnica aplicada a 

crianças e adolescentes, para aceitação imediata de conteúdos que surgem a mente.  

Com as peças em mãos o grupo foi conduzido a um espaço mais reservado da 

escola. Ainda respeitando a divisão dos times, a recomendação foi sobre a montagem 

dos quebra-cabeças. Os facilitadores confeccionaram os jogos em material EVA, com 

uma imagem simbolizando um corpo humano, trazendo a seguinte pergunta: “O que 

você quer saber sobre o seu corpo e sempre teve vergonha de perguntar?”  

Os dois grupos tiveram um espaço confortável com colchonetes dispostas no 

chão e a oferta de água fresca. Assim, coletivamente, a montagem começou.  

 

             Figura 5: Quebra-cabeça com a questão disparadora da pesquisa.    

             Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

 

 

Grupo Verde  

 

Composto por cinco participantes: Miojo, Canjica com Paçoca, Alcatra, 

Macarrão e Carré.  

Miojo apressa o grupo: “Senta, senta, vamos montar!” 
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Prontamente Canjica com paçoca responde: “Não adianta ter velocidade e não 

ter raciocínio. Eu tenho criatividade para todo mundo!” 

Dos cinco participantes apenas Miojo não compôs a montagem, ele olhava o 

movimento dos colegas e dizia: “Se eu tivesse um quebra-cabeça em casa, eu ia 

demorar umas 5 horas para montar”. Em seguida todos riem do colega.  

Alcatra coloca a peça que apresentava a cabeça próxima à parte com imagem da 

perna e Miojo rapidamente corrige: “Isso não é perna, o cara está aleijado? Que peça é 

essa? Isso é inglês?”  

Após 2 minutos de tentativa concluem: “estamos um bando de lesados”, e dão 

risadas.  

Macarrão pede atenção e diz em tom alto: “A palavra é água! Beber água! 

Beber água! Beber água! Essa é a mensagem do quebra-cabeça.”  

Alcatra diz: “Tia, ajuda!! Você é o cérebro da nossa equipe.”  

Em 18 minutos montam o quebra-cabeças e, como numa disputa, comemoram 

ter finalizado antes do grupo azul. Leem coletivamente a frase formada: o que você quer 

saber sobre seu corpo e sempre teve vergonha de perguntar? 

Nessa etapa de introdução da questão geradora da pesquisa os facilitadores 

ajudaram a cada participante na formulação de sua pergunta sobre o próprio corpo. Para 

isso foram oferecidos materiais lúdicos como: tintas, pincéis, lápis de cor, canetinhas, 

giz de cera, massinhas, papel A4, lápis, canetas e borrachas.  

A proposta foi que liberassem seus imaginários, se sentissem à vontade para 

manusear o material, aguçados pela imagem do quebra-cabeça, pela conversa com os 

colegas e elaborassem suas questões mais íntimas.  

Os facilitadores percorreram o espaço de forma a captar e registrar as questões. 

Canjica com paçoca referindo-se ao próprio corpo, diz:  

“Foi Deus que criou tudo, mas não sei quem criou Deus. O que sei é 

a história de Adão e Eva. Deus colocou Adão com o seu negócio no 

buraco, na hora que saiu do buraco puxou, aí ficou pra fora, Adão 

ficou com negócio grande e Eva não tem.”  

 

A facilitadora questiona o que seria o “negócio” e Macarrão prontamente diz: 

“O corpo dos homens é diferente das mulheres. Meu pai quando entrou para o quartel 

teve que cortar o cabelo para não ficar igual às mulheres.” 
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Carré interrompe a colega e pergunta: “Por que nosso corpo se mexe? Por que 

o nosso corpo fica rápido? O coração bate “bumbumbum” na aula do Tio Flávio. Você 

sabia que a massa do corpo pega comendo?” 

A facilitadora questiona como seria essa massa? O grupo ri. E Carré continua: 

“Não... massa do corpo. Massa que você pega comendo. Comendo coisas saudáveis: 

espinafre, alface, cenoura.”  

“Eu comia chiclete de manhã, agora não como mais”, comentou Canjica com 

paçoca.  

“É verdade que se a gente não beber água e não comer à noite a gente morre? 

O corpo sai da gente?”, indagou Carré.   

Miojo comenta: “Ah... esse negócio de sonâmbulo é do corpo, né? Eu sou 

sonâmbulo! Meu corpo sai de mim?” 

Macarrão de forma incisiva diz: “O nosso corpo é igual!”  

Em resposta Carré afirma: “A aparência é a nossa é diferença. A sua aparência 

é uma, a minha é outra”; Macarrão continua: “O osso é que faz a diferença. O corpo 

do animal é igual ao nosso.” 

Carré: “O osso do animal é diferente!”(risos) 

Alcatra se dirige à facilitadora e pergunta: “Você sabe tudo isso?” (referindo-se 

às perguntas elaboradas e a conversa do grupo). “Você sabe contar do corpo? No ano 

passado aprendemos a coluna vertebral!” 

Foi proposto então que sintetizassem suas perguntas numa folha de A4, e dito 

que poderiam usar a criatividade para esta elaboração, como segue nas imagens dos 

vulcões:  

 
             Figura 6: Vulcões produzidos durante grupo-pesquisador.    

             Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 
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Canjica com paçoca: “Fiz um vulcão, numa ilha, com mar e pessoas. Mas o 

que eu comecei a fazer foi um bumbum (risos), mas aí não ficou bom e virou um 

vulcão.” 

Em seguida Carré diz: “Fiz um olho. Tem um amigo meu na rua que tem um 

olho azul. O meu não é assim. O dele é bonitão.”  

 

 
                            Figura 7: O Olho azul. Desenho produzido por copesquisador. 

                                          Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

 

 

Miojo lamenta: “Eu não consegui fazer. Eu já disse que sou burro. Não deu 

certo meu desenho.”  

A facilitadora questiona o que teria acontecido.  

Miojo responde: “Não sei, eu sou burro. Por que eu sou tão burro?”    

Macarrão interrompe e diz: “É porque você não estuda e fica batendo carta. 

Você não é burro, até pode chegar na faculdade. Você é mais inteligente que sua avó!” 

Miojo sorridente, completa: “Sim, minha avó fez até a quinta série também.” 

Alcatra diz: “Eu também vou fazer um vulcão”, nesse momento se isola para 

produzir sua imagem.  

 

Além das perguntas expressas verbalmente, outras foram escritas.  

Miojo: 

“Eu queria ver meu cérebro.”  

“Queria poder ver minhas tripas.” 

Canjica com paçoca: 

“Por que eu sinto um nervoso que me dá vontade de morder as coisas?” 
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“Eu queria tocar em “horgãos” (órgãos) humanos.” 

“Se Deus criou o universo, quem criou Deus?” 

“Por que a parte interna dos homens é diferente da das mulheres?” 

Alcatra: 

“Eu posso ver o meu “celebro” (cérebro)? Não sei se ele existe.”  

“Qual o sentido da vida?” 

Macarrão:  

“Como pode ser o nosso corpo?” 

“Como pode ser o corpo de um animal?” 

Carré: 

“Eu queria ver o meu “selebro” (cérebro) e a parte do meu corpo todo.”  

“Eu quero ver o meu osso (dos) meus pés.”  

“O batimento do meu corpo?” 

“Eu quero “sabe” (saber) por que o nosso corpo se mexe.” 

 

Grupo Azul  

 

A composição foi: Bife, Purê de batata, Gelatina, Sopa de letrinha, Panqueca 

e Lasanha que espalharam as peças e, rapidamente, perceberam que se tratava de dois 

corpos. Entretanto, precisaram de ajuda para montar o quebra-cabeça.   

 

 
             Figura 8: Copesquisadores durante montagem do quebra-cabeça.   

             Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 
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No momento em que o Grupo Verde terminou, disseram coletivamente: “O que 

importa não é o tempo”, e após 25 minutos afirmaram com a leitura das questões:  

“O que você quer saber do seu corpo humano?”  

“O que você quer saber sobre o seu corpo e tem vergonha de perguntar?”  

Em seguida, recorreram aos materiais disponibilizados, como massa e cola 

colorida e foi iniciada a fase de perguntas.  

Após manusear a massinha, Bife cria pêndulo, pulseira e bola e, posteriormente, 

sai para escrever isoladamente. Gelatina manuseia a massinha por um tempo, faz 

algumas modelagens e vai escrever em um lugar afastado (dentro de uma casa de 

plástico). O desenho foi um “Romero Britto”, ao que qualificou: “é um organismo.” 

 

Nesse grupo as perguntas foram logo escritas: 

Bife:  

“Como o nosso corpo da canibra(cãibra). Por que o coração bate? Por que as 

pessoas tem fome? E se a pessoa é gorda e tem vergonha...”  

Purê de batata: 

 “O nosso cansaço é o cérebro ou as pernas que ficam cansadas? Por que de 

nós termos cabelo e nem todos os animais tem?”   

“Todos os movimentos que o cérebro possui.” 

Gelatina:  

“Por que meu corpo não me “possibaliso”(possibilita) de respirar no “espaso” 

(espaço) e nem na água? Por que quando acabo de jogar bola sinto dores nas pernas? 

Eu sempre como, mas quando como muito “comesso”(começo) a passar mal.”  

Sopa de letrinha: 

“Por que meu cabelo é castanho escuro? Por que eu sou tão grande?”  

Panqueca:  

“Por que eu sou tão morena e não tenho olhos azuis? Por que eu sou tão feia? 

Por que eu não sou como as outras meninas bonitas?” 

Lasanha:  

“Por que meu cabelo é preto? Por que eu não “em gordo” (engordo)? Por que 

eu sou tão alta?” 

Finalizando o encontro, no momento do lanche, em que os dois grupos estavam 

juntos, Alcatra diz espontaneamente: “hoje foi o melhor dia da minha vida!” 
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 E em seguida outros vão se manifestando:  

Canjica com paçoca: “Melhor dia da minha vida? Eu quero fazer faculdade de 

arte. Eu ia ficar em casa sem fazer nada à tarde com meu pai. Eu não queria que esse 

dia terminasse nunca!”  

Gelatina: “Maravilhoso! E no fim a gente ainda comeu!”  

Miojo: “Hoje foi muito bom, porque a Tia X (professora da turma) é assim: 

Você quer tomar advertência? Quer tomar? Ela só ameaça! É muito chato! Ela só quer 

saber de ler e escrever.” 

Bife recorda o pique e comenta: “Eu brinquei, pensei...”, quase em coro o grupo 

ri e pergunta: “Pensou?” 

Bife completa: “Fiz muitas coisas, por isso foi muito bom!”  

 

 

O dia da Educação Física Especial 

 

 

 
                        Figura 9: Copesquisadores vestidos com os Parangolés produzidos pelos grupos.    

                        Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017 

 

As crianças abrem o dia perguntando ao pesquisador se outros encontros 

ocorreriam. Pedem que toda terça-feira haja Educação Física especial.  

O relaxamento, como no primeiro encontro, se deu pelo esgotamento. Os 

participantes foram orientados a permanecer em círculo, em seguida receberam um 

carretel de barbante e a explicação para que formassem uma teia.  
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Mostrando-se totalmente disponíveis as crianças rapidamente entendem a 

proposta e se organizam. Começam a jogar o carretel de barbante umas para as outras, 

sempre anunciando previamente o nome do receptor, como orientadas, para evitar que 

se machuquem. 

 

 
Figura 10: Copesquisadores durante relaxamento por esgotamento do 2º encontro.  

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

 

O coletivo anunciou: “é meio que cai não cai...quanto mais embolado melhor”. 

Por conseguinte, uma vez que a teia estava construída e todas as crianças tinham 

as mãos ocupadas, os facilitadores iniciaram a segunda fase. Colocaram sobre o 

emaranhado várias bexigas contendo no interior papéis com as perguntas elaboradas 

previamente pelos participantes.  

Seguindo o ritmo da música Brincadeira de menina (MC Soffia), as crianças 

foram sacudindo a teia e cada uma agarrou uma bola ao final da canção. Em seguida, os 

facilitadores recolheram a teia e orientaram os alunos a se deslocarem até um espaço 

mais reservado.   

Para melhor compreensão do ocorrido, abaixo a letra da referida música:  

 

Brincadeira de menina (MC Soffia)  

 

Dizem que menina não empina pipa no sol 

Quem criou a regra que ela não joga futebol 

Que negócio é esse 
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Brincadeira de menina 

As minas fazem tudo, até mandar umas rimas 

 

De menino, de menina 

Vamos brincar 

Somos crianças, temos que aproveitar 

Ser criança é muito bom 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 

Pra guardar no coração 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 

Pra guardar no coração 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 

Pra guardar no coração 

Ser criança é muito bom 

 

Esconde-esconde, peteca 

Bolinha de gude e pega-pega 

Menino e menina podem brincar de boneca 

Hey, hey, hey, ho, ho, ho 

Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol 

Quanta brincadeira, quem diria 

Sem preocupação 

O negócio é alegria e diversão 

 

Vamos aproveitar esse lindo momento 

Depois que você cresce 

Não volta mais o tempo 

 

Ser criança é muito bom 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 
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Pra guardar no coração 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 

Pra guardar no coração 

Bom, bom, bom 

Ser criança é muito bom 

Pra guardar no coração 

Ser criança é muito bom 

 

 
            Figura 11: Copesquisadores durante relaxamento por esgotamento do 2º encontro   

            Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017 

 

A proposta foi que estourassem as bexigas e logo guardassem os papéis. Para 

isso teriam ampla liberdade de usar o corpo, excetuando pés e mãos, na hora de explodir 

as bolas. Risadas, gritos, correrias, um ritmo de diversão acompanhou o processo.  

Em seguida tiveram material lúdico disponível: TNT, fitas, tintas, papéis 

coloridos, paetês, cola e tesoura. E a orientação para a construção de um personagem 

para responder às perguntas.  

“Personagem? Como assim? Ah...podemos fazer qualquer coisa?”, questionam. 

Previamente fixado em uma parede um painel aguardava a etapa seguinte. As 

perguntas encontradas nos papéis eram lidas, coladas no mural pelas facilitadores, e 

assim, preparado o debate. 
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Na fase posterior o grupo foi dividido em três, a formação se deu aleatoriamente 

através da distribuição de chocolate ao leite nas cores verde, vermelha e azul. O objetivo 

era responder as perguntas e atuar por meio de equipes. Grupos formados, material 

lúdico em mãos. Todos prontos para a confecção de seus Parangolés, seus personagens.  

Para essa construção o facilitador fez uma explanação da temática, perpassando 

a história de Helio Oiticica, sem mencionar objetivamente o termo Parangolé. A 

proposição foi alcançar um figurino capaz de simbolizar o grupo e empoderá-lo e, 

publicamente, responder as questões. 

Como muitas perguntas já haviam sido formuladas no encontro anterior, cada 

grupo, já incorporado do seu Parangolé, elegia a questão que iria responder.  

 

Essas foram as perguntas e respostas: 

 

Grupo Azul  

 

Por que o órgão interno dos homens é diferente das mulheres? 

“Para diferenciar e os homens conseguirem ter filhos com as mulheres”. Todos 

concordam. 

Por que as pessoas sentem fome? 

“Porque a fome é como se fosse energético.” 

“Energia! Não é energético!” 

“Energético é uma bebida. É como se fosse uma substância.” 
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                                          Figura 12: Confecção do Parangolé do grupo Azul.  

                                              Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017.  

 

Grupo Amarelo 

 

Por que as pernas doem e ficam cansadas depois de jogar bola ou correr? 

“Porque ficou muito tempo fazendo exercício. Corpo já está cansado de tanto 

fazer a mesma coisa.” 

“Vou resumir a pergunta deles (participante de outro grupo): Porque elas 

trabalharam muito o corpo. Quanto mais cansado você fica, mais recuperação você 

tem na próxima.” 

Se Deus criou o universo, quem criou Deus? 

“O pai e a mãe de Deus!” 

“Deus não tem pai! Ele sempre existiu!” 

“Ele nasceu de onde? Da árvore?” 

“A fada madrinha?” 

“Eu vou na igreja!”  

“Vou perguntar os crentes que passam no sábado de manhã na minha rua.”  

“Vou pesquisar no Google!” 

“Vou perguntar meus pais.” 
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       Figura 13: Confecção do Parangolé do grupo Amarelo.  

       Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

 

Grupo Verde 

 

Por que o ser humano não pode respirar na água, nem no espaço? 

“A água e espaço não têm ar suficiente, o oxigênio é mínimo, não tem árvores 

para ajudar, por isso que as pessoas têm árvores e plantas em casa.” 

Por que as pessoas passam mal, se comerem rápido? 

“Porque pode engasgar e até chegar à morte.” 

“Porque dá uma preguiça depois, né?” 

“Se as pessoas ficassem sem comer, fica fraco, não consegue fazer nada.” 

“O que fortalece é o feijão!”  

“Pode comer uma alface, tomate, fica forte.”  

“Algumas mães colocam feijão no pote de sorvete.” 
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          Figura 14: Confecção do Parangolé do grupo Verde.  
          Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2017. 

           

  

Ao final Bife pergunta: “Nós podemos falar sobre a nossa fantasia?”  

 

E as respostas se dão:  

“Está parecendo aquela mulher que fica no quartel.”  

“No quartel não tem roxo. Parece que ela vai para o circo.” 

“Na marinha tem um negócio igual na cabeça.” 

“Quero ser médica da Marinha.”  

“Eu estou me preparando para ir para a Marinha.”  

“Tá parecendo uma tartaruga ninja.” 

“As duas ficaram muito criativas”, comenta uma participante com Parangolé 

falando dos outros Parangolés. 

“Índio? O nome da nossa tribo é Cupuati!” 

“Cupuaiti!”, é dito em seguida.  

Então Cupuati e Cupuaiti são as designações expressas pelo grupo. Nesse 

momento as crianças começam a dançar e emitir sons representativos de suas tribos 

indígenas.  

“Parecendo mendigo com índio.” 

“Parece macumba misturada com índio e funk”.  
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VI-  A Análise e Discussão dos Dados 

 

Analisar os dados requer do pesquisador o estudo aprofundado do dito e do não 

dito, percepção daquilo que foi expresso pelo corpo, incorporando o direcionamento 

teórico do corpo pensante. Uma escuta sensível dos dados gravados, observação atenta 

das imagens, leitura e releitura de todos os registros. Inicialmente ordenados por 

encontros, toda a produção do primeiro dia catalogada e posta em paralelo com o do 

segundo dia. Assim, olhamos para os dados produzidos, consolidamo-los por meio de 

nossas conclusões hipotéticas, retornamos ao grupo para a contra-análise, que é o 

momento em que o grupo-pesquisador estuda criticamente as hipóteses dos facilitadores 

sobre seus pensamentos (Gauthier, 2012).  

Com a sensação de conflito recorrente nas falas, ora vista pelo incentivo, ora 

pelo impedimento dos próprios atores da escola, compilamos os dados referentes a esse 

enfrentamento na categoria: Você ajuda, eu vou. Você briga, eu travo.  

A segunda categoria: Sentimentos, medo de errar, vontade de acertar. Muitos 

sentimentos atravessaram a produção de dados. Algumas crianças revelaram que 

aqueles foram os melhores dias de suas vidas, evidenciando a energia do grupo. No 

entanto, o medo merece destaque, pois conversou com tudo o que fora expresso, mesmo 

felizes ou em conflito, temem errar e desejam acertar.  

A terceira, Arte e liberdade: podemos aprender brincando, agrega o 

progresso e solidificação do grupo-pesquisador, empoderados dizem, quanto ao que são 

capazes e o quão disponíveis estão para a inovação.  

 

Ao tomarmos nossas conclusões como hipóteses, mantemos a ética da 

Sociopoética, que quer impedir os jogos instituídos de poder no seio 

do grupo-pesquisador – sendo o jogo dos facilitadores, diplomados da 

academia, o mais óbvio. Metodologicamente, reforçamos a 

dialogicidade e amenizamos os riscos subjetivos tomados na 

elaboração do modelo (Gauthier, 2012, p. 94).  

 

É destacável recordar que o grupo-pesquisador validou as categorias 

apresentadas mas, além de pontuarem observações no que tange às diversas formas de 

brigar, consideraram que faltava uma categoria que corroborasse o quanto haviam 

gostado da atividade. Sugerimos que esse aspecto havia atravessado todas as 

classificações e o grupo considerou pertinente tal observação.  
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No que faz menção às desavenças, expressaram a certeza de que os professores 

brigam porque assumem os papéis de seus pais na escola, e não atribuem a isso 

conotação negativa, por entender que “todos os professores querem o melhor para os 

alunos”. Ressaltam que a dificuldade encontrada refere-se aos professores que só 

brigam e gritam demais, deixando-os “sem vontade de estudar e nervosos, com 

dificuldade de aprender”.   

Indagamos a forma como os professores assumem esses papéis. O fato das 

crianças identificarem pais e professores com as mesmas funções, acreditamos se 

justificar pelo vínculo afetivo, amor, acalanto, respeito, dentre outros atributos que 

permeiam os dois espaços. E vale salientar o quão regozijante é perceber tal 

identificação. Contudo, o questionamento em voga é a similaridade atribuída às 

limitações não reflexivas, as proibições não explicativas, que conduzem à desmotivação 

e dificuldade de aprendizado. 

Não tratamos aqui de criticar a forma como os pais educam seus filhos, e se essa 

tem sido demasiadamente formatada, considerando as diferenças como marginalização, 

e exigindo das crianças todos os enquadramentos às regras.  

O que pretendemos ressaltar é a função libertadora da escola. O desafio de 

incitar à crítica, de fomentar o respeito, de ampliar as oportunidades, de auxiliar o 

desenvolvimento de potências, de autorização ao novo, de questionamento às 

informações. E a imprescindibilidade dos professores se aproximarem dessas funções.  

A partir das categorias realizamos um estudo filosófico, que se trata de colocar 

os dados em diálogo com teóricos cujas obras são consideradas referências intelectuais 

(Gauthier, 2012).  Esse diálogo se deu com a perspectiva educativa de Paulo Freire, com 

as diretrizes dispostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física e com 

as ideias de Hélio Oiticica.  

 

1- Você ajuda, eu vou. Você briga, eu travo 

 

“Nossa... vou ficar com medo!” 

“Quem está ao meu lado?” 

“Quem é essa pessoa?”  

 

A produção de dados foi iniciada com as frases acima descritas. Entendemo-las 

como a primeira problematização do grupo. Dependendo de quem esteja ao lado e como 
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é percebido, uma multiplicidade de sensações pode ser manifesta. Excitação, 

insegurança, ansiedade, temor... E com medo em que direção se caminha?  

Tememos que a direção apresentasse apenas o cunho religioso, pois Deus, como 

figura onipotente, tende a aparecer no discurso de muitos como a explicação de tudo, 

minimizando as possibilidades de quaisquer problematizações e elaboração de questões.  

Todavia, enquanto alguns sujeitos seguiram esse caminho, outros não depositaram na 

religião, como diz Alves (2014), a única trajetória condutora a pensar a realidade.  

“Deus criou tudo, mas como assim? Quem criou Deus?”  

Para algumas crianças parecia bastar a justificativa religiosa. Outras não, 

desejavam mais, e o grupo-pesquisador assumiu o dispositivo capaz de propiciar tal 

discussão.  

“Foi Deus que criou tudo, mas não sei quem criou Deus. O que sei é a história 

de Adão e Eva. Deus colocou Adão com o seu negócio no buraco, na hora que saiu do 

buraco puxou, aí ficou pra fora, Adão ficou com negócio grande e Eva não tem”.  

Fazendo menção aos órgãos genitais, as crianças explicaram com gestos que 

levaram as mãos à altura dos órgãos, entre risos tímidos e gargalhadas, que os homens 

possuem pênis porque Adão, ao sair do buraco onde Deus o esculpiu, deixou parte dele 

no mesmo, e ao puxar, algo proeminente teria ficado entre as pernas. E as mulheres não 

o possuem, pois não ficaram presas no buraco.   

O tema emerge com espontaneidade por parte do grupo-pesquisador, embora 

algumas crianças demonstrem certa insegurança e irritação, temendo que ao falar sobre 

o assunto estejam fazendo algo incorreto. Sobre isso Freire (2011) nos diz ter 

encontrado pessoas que manifestam medo da liberdade, como se a consciência crítica 

fosse anárquica e conduzisse à desordem. Evidenciamos que não consideramos que a 

desordem assuma sempre uma função desagregadora e incapacitante e, sim, que por 

vezes, contribua para os processos criativos.   

Consideramos que algumas crianças reproduzem na escola um discurso religioso 

associado à forma como são criados pelos responsáveis. Outras, mais desinibidas, ou 

empoderadas, profanam certezas e põem em dúvida o medo das outras, contudo, todas 

autorizadas pelo coletivo, expuseram seus pensamentos.  

Fazemos objeção às certezas impeditivas de novas reflexões que afetam os 

sujeitos, e quando essas atingem crianças tão novas, assumimos ressoar com maior 

preocupação. Todavia, concordamos com Freire (2011) em que a conscientização 



64 
 

 

possibilita a inserção no processo histórico como sujeito, evita os fanatismos e as 

inscreve na busca de sua afirmação.   

Ainda no que tange ao corpo humano atravessamos a seara de um discurso 

sexista. 

 “O corpo dos homens é diferente das mulheres. Meu pai quando entrou para o 

quartel teve que cortar o cabelo para não ficar igual às mulheres.” 

“Tem homem que usa brinco e barba... mas não é certo!” 

Num outro contexto, mas que também expressa a impossibilidade de 

agrupamentos, Freire (2011) afirma que a sectarização é sempre castradora pelo 

fanatismo de que se nutre, levando os sujeitos a assumir posições fechadas e rechaçar o 

diálogo. Essas questões aparecem frequentemente durante as aulas, como o considerado 

“coisa de meninos” como jogar futebol, ou “coisa de meninas”, a brincadeira de 

queimado, e precisam ser trabalhadas pelo professor.  

Ressaltamos a diferença entre o momento da pesquisa e a prática docente 

cotidiana. Nesta, com turmas compostas por 30 alunos em média, a demanda para 

romper com o instituído sexista assume uma conotação mais árdua, intentando que 

ninguém escape à reflexão durante a pesquisa, com um grupo-pesquisador restrito, a 

própria divisão de grupos para a produção dos dados se deu sem margear a temática que 

apareceu em momentos pontuais e que apresentaremos na próxima categoria.  

Elementos que reafirmam o quão importante é a presença de alguém mediando 

as relações, inferências e ações das crianças em formação. “Sim, você ajuda, eu vou”, é 

numa unidade dialética que gera um atuar e pensar certos na e sobre a realidade para 

transformá-la (Freire, 2011).  

Essa dialética ganha escopo na medida em que as questões assumem outras 

estruturas para além do corpo, como a indagação filosófica:  

“Qual o sentido da vida?” 

Explicando-a, Freire (2011) afirma que os homens descobrem que pouco sabem 

de si, de seu posto no cosmos e se inquietam por saber mais. Indagam, respondem e 

suas respostas os levam a novas perguntas. E sim, muitas outras perguntas se deram. 

“É verdade que se a gente não beber água e não comer à noite a gente morre? 

O corpo sai da gente? Ah... esse negócio de sonâmbulo é do corpo, né? Eu sou 

sonâmbulo! Meu corpo sai de mim?”  

Permitir que o corpo nos escape. Talvez seja esse o ideário do 

pesquisador/professor. Embora um escape alcançável, mas distante o suficiente para 
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permitir o estranhamento dos atos cotidianos e dificultar a cristalização das ações. A 

pesquisa permite essa saída do corpo, provoca novas ocupações. Como não desejar 

ofertar algo novo a cada encontro, após vislumbrar a disponibilidade dessas crianças? 

Como não desejar que nosso corpo saia de nós?  

Indagações oriundas de um encontro dialógico e partindo da premissa 

mencionada por Freire (2011) de que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho, os homens se libertam em comunhão. Crianças ouvindo umas as outras, atentas 

ao que o colega experimenta e partilha, disponíveis a aprender com o próximo e quiçá, 

rever seus comportamentos e posturas a partir do vivenciado em grupo.   

Superado o estranhamento de produzir arte com o professor de Educação Física, 

ainda que dito por eles, “a melhor aula de artes que já tiveram”, atendendo à solicitação 

de ouvir a fala do outro, assumir as próprias dúvidas, transcendendo as vergonhas, 

distanciando-se assim das certezas, expondo-se e entendendo a capacidade dos colegas 

de sanar aquilo que aparecia coletivamente, neste momento de aceitação foi instituído o 

grupo-pesquisador.  

Esta sinergia ocorre quando uma criança apresenta-se como burra, incapaz de 

realizar uma atividade e, prontamente, parte do grupo ri. Até a reação ser confrontada 

por uma criança que questiona essa burrice e fomenta a reflexão coletiva do significado 

de ser burro, recordando que, em relação a algum assunto, todos são burros.  

Ou quando o grupo rapidamente se defende da fala de que todos sejam burros e 

outra criança diz que devem pensar, pois se soubessem tudo, não estariam na escola. E 

em especial quando uma criança conclui que, ouvindo os outros, entendeu que cada um 

sabe um pouco e juntos podem formar uma tribo.  

Nessa direção dialética Freire (2011) nos convoca à reflexão sobre a opressão, 

diz que o medo da liberdade, de que se fazem objeto os oprimidos tanto podem conduzi-

los a pretender serem opressores, quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos. 

Assim, o questionamento a seguir retrata uma posição oprimida: 

 “Eu não consegui fazer. Eu já disse que sou burro! Não deu certo meu desenho. 

Por que eu sou tão burro?” 

Há a necessidade de superação da situação opressora e isso implica o 

reconhecimento crítico, a razão desta situação, para que através de uma ação 

transformadora que incida sobre ela se instaure outra, que possibilite a busca do ser 

mais (Freire, 2011). Essa busca do ser mais rege a prática docente e orienta o 

pesquisador. Estranhar que uma criança assuma uma postura tão oprimida e participar 
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da construção de um caminho libertador é, no mínimo, um dos frutos dessa pesquisa, 

que engrandece o pesquisador enquanto humano.   

Freire (2011) alega que a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é 

um quefazer, isto é, quando também não se dicotomiza da reflexão. Diz ainda que a 

reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. Consideramos que a presença do 

professor, facilitador do estudo, e a forma como esse se apresenta às crianças, 

disponível ao diálogo, tenha propiciado a aparição das questões opressoras e a reflexão. 

Ainda que na condição de pesquisador não esperássemos perceber a prática, entendendo 

que essa requer um tempo maior para enunciação, faz-se importante mencionar que 

após a produção dos dados muito se pode recolher nesse sentido, crianças retraídas, 

pouco comunicativas, atualmente se apresentam falantes e demandantes de diálogo. 

Assim, o encontro do grupo-pesquisador dispara outros movimentos que estão 

sendo apreendidos no cotidiano docente. Carré a cada semana apresenta um novo 

desenho de sua produção, pediu aos responsáveis um caderno novo e consolida nele 

suas obras. Sopa de letrinha, como quem rompe uma barreira, passa a olhar o professor 

e se autoriza a conversar, tendo uma história nova a cada aula. Segundo Freire (2011), 

se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis, se o saber dela resultante se 

faz objeto da reflexão crítica. Desse modo, temos mais um resultado da pesquisa, pois 

novos encontros reflexivos têm sido instituídos.  

Encontros que podemos comparar ao que Freire (2011) intitula por engajamento, 

dada a relação educador-educando, anunciada pela recriação do conhecimento, que 

condiz com a troca estabelecida, visto que, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem 

aprende, ensina ao aprender.  

Tamanha ênfase dessa relação entre a docência e a discência conduz ao 

neologismo criado pelo próprio Freire (2015), a dodiscência que, de certa forma, 

representa o engajamento que esse grupo vem apresentando, inclusive convocando 

outros atores da escola a apresentar. 

 “Os outros professores tinham que fazer que nem você. Hoje foi muito bom, 

porque a Tia X (professora da turma) é assim: você quer tomar advertência? Ela só 

ameaça! É muito chato! Ela só quer saber de ler e escrever.”   

Sobre isso Freire (2011) salienta que as relações educador-educandos 

apresentam um caráter fundamentalmente narrativo, dissertador.  
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Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou 

a fazer algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da 

realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito – o narrador 

– e objetos pacientes, ouvintes – os educandos. Há uma quase 

enfermidade da narração. A tônica da educação é preponderantemente 

esta – narrar, sempre narrar (Freire, 2011, p. 57).   

 

O grupo-pesquisador ora rompe essa narrativa, ora denuncia que a escola 

caminha à luz da mesma. E assim incita a questão: como fazer para que mais grupos-

pesquisadores sejam instituídos na escola? Essa indagação atravessa a pesquisa de 

forma a tornar-se o produto da mesma, que será apresentado no próximo capítulo.  

A relação com as crianças de forma horizontal confere um novo significado para 

o processo de ensino-aprendizagem. Os sujeitos que compuseram o grupo têm 

requisitado o pesquisador em momentos diversos, durante e fora dos espaços de 

Educação Física. Querem dividir conquistas pessoais, desavenças familiares, planos 

futuros, tristezas e alegrias, dentre outros, querem falar de si. Segundo os PCN (Brasil, 

2010), a Educação Física considera fundamentais as atividades culturais de movimento 

com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afeto e emoções e com 

possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde.  É notório como isso 

os organiza, tanto quanto os distancia da passividade.  

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 

os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo 

educador. Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus depósitos 

tanto melhor educado será. Quanto mais se deixem docilmente encher, 

tanto melhores educandos serão (Freire, 2011, p. 58).    

 

Precisam do professor para avançar, para desnudarem-se do estereótipo de 

vasilhas docilmente preenchíveis. Mas para isso requerem também um professor 

disposto a descobrir-se, a ressignificar sua prática. Os dados mostram a possibilidade de 

fazer Educação Física pela via da arte. Nesta jornada evolutiva o professor que vos 

escreve também precisou encontrar-se com a arte, despir-se dos seus instrumentos 

cotidianos e encarar novos desafios.  
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2- Sentimentos: medo de errar, vontade de acertar 

 

 “O que pode, tio?” 

“Tem que pegar uma peça por vez?” 

“Pode colar?” 

 

O não lançar-se prontamente pode estar associado ao medo, que por sua vez 

pode estar relacionado ao novo, à insegurança, à exposição, e a outras incontáveis 

possibilidades singulares e coletivas mas, faz-se necessário atentar para a armadilha do 

profissionalismo da Educação Física. É fundamental que haja uma clara distinção entre 

os objetivos da Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da dança, da ginástica 

e da luta profissionais, pois, embora seja uma referência, o profissionalismo não pode 

ser a meta almejada pela escola (Brasil, 2010).  

Contribuirmos para a formação de cidadãos, e não necessariamente de atletas. 

Cidadãos na perspectiva de inserção na vida harmoniosamente, de cultivo do bem, de 

relação respeitosa com a natureza, de práticas colaborativas com todos. Assim, 

direcionar as indagações das crianças do que podem ou não fazer para aquele quefazer 

do Freire, que gera reflexão, ancorado no trabalho da autonomia, torna-se um 

distanciamento desse padrão de profissionalismo.  

O conceito de autonomia que permeia toda a estrutura da pesquisa e ganha 

ênfase nesse capítulo, é proposto como dispositivo gerador de criticidade e, 

consequentemente, promotor de saúde. Criticidade no sentido de discernimento, 

liberdade para realizar escolhas, inovar, criar, burilar... tomada de decisão e não 

reducionismo da aceitação pela imposição. A autonomia como processo de ensino-

aprendizagem evidenciada nas fragilidades, “eu sou burro”, na autoavaliação, “estamos 

um bando de lesados” e no desejo iminente em realizar, “tio, podemos começar? Estou 

animada!” 

No stricto senso autonomia significa a faculdade de se governar por si mesmo; 

direito ou faculdade que tem uma nação de se reger por leis próprias (Ferreira, 2014). 

Seguimos o regido pelos PCN (2010) ao afirmar que a prática da Educação Física na 

escola poderá favorecer a autonomia dos alunos para coordenar as próprias atividades, 

regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e limitações, e 

sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem se prejudiciais (Brasil, 

2010). 
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Esse conceito aparece intermediado pela dialogicidade, na qual as dúvidas 

enunciam interesse, curiosidade, horizontalidade e dignificam a construção do 

conhecimento. “Se eu tivesse um quebra-cabeça em casa, eu ia demorar umas 5 horas 

para montar”. Clarificar que há mais valia na busca pelo conhecimento e pela 

autossuperação do que no tempo atribuído à execução de determinada tarefa. A 

Educação Física escolar deve dar oportunidade a todos os alunos para que desenvolvam 

suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento 

como seres humanos (Brasil, 2010).  

Esse trabalho da autonomia que busca dirimir a seleção e aprimorá-los enquanto 

humanos é contínuo, visto que é comum que as crianças debochem umas das outras ao 

apontar aquilo que desconhecem. O que tende a reafirmar a divisão dos grupos, como os 

que supostamente sabem jogar bola daqueles que não o sabem, ou dos que são corajosos 

dos que são medrosos.  Dualismos que cercam a nossa existência e reduzem as nossas 

possibilidades. Falamos em liberdade e frequentemente vemo-nos presos a assumirmos 

esse ou aquele papel. A questão de ordem a partir desse mergulho na pesquisa será 

adotar uma multiplicidade de papéis, transitar em tudo aquilo que a ética e a estética 

apresentarem, ou melhor, estar disponível para, com ética e estética, ser afetado e 

promover afetações.     

Uma passagem expressiva do deboche supracitado é vista no comentário: “Isso 

não é perna... (risos), o cara está aleijado? Que peça é essa? Isso é inglês?”  

A atitude da criança ao vir o colega montar o quebra-cabeça, exige a 

compreensão de que a ação da Educação Física não poderá se limitar à técnica de 

montagem, mas ressalta todos os aspectos éticos, morais, críticos, reflexivos, estéticos, 

criativos... Isso é a Educação Física, que pode ser corroborada com a citação abaixo:  

 

A partir de um jogo ou uma dança, o aluno deve aprender para além 

das técnicas de execução, a discutir regras e estratégias, apreciá-las 

criticamente, analisá-las esteticamente, avaliá-las eticamente, 

ressignificá-los e recriá-los (Brasil, 2010, p. 28).  

 

Essa imputação ética, crítica, estética e criativa da Educação Física escolar pode 

ainda ser compreendidas com os seguintes questionamentos:  

“Por que eu sou tão morena e não tenho olhos azuis? Por que eu sou tão feia? 

Por que eu não sou como as outras meninas bonitas? Por que meu cabelo é preto? Por 

que eu não engordo? Por que eu sou tão alta?” 
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As questões disparadas durante a conversa sobre o corpo humano não se 

restringem ao processo de crescimento e desenvolvimento, a eficácia ou não de uma 

atividade. As crianças apresentam dúvidas existenciais, falam de como se percebem e 

inserem no mundo, seria minimalista focar apenas na técnica. A criança que questiona a 

aparência, o faz demonstrando pesar por não ter olhos azuis e, frequentemente nas aulas, 

busca se esconder. Por que será que se esconde? Será que se sente feia por não ter olhos 

azuis? A menina que questiona a altura, evita atividades em que se torne evidente a 

diferença de estatura entre ela e as outras crianças. Prefere ficar sentada e até isolada. 

Será apenas a questão da estatura, visto que de fato é a maior da turma?  

Decerto que as razões para os perceptíveis distanciamento e isolamento podem 

sequer passar pelas hipóteses sugeridas; há uma gama de fatores capazes de levar a tais 

condutas mas, prestar atenção, é o mínimo que podemos fazer nesse momento.  

Sobre isso, ainda fazendo menção aos PCN (Brasil, 2010), os conhecimentos 

construídos na Educação Física devem possibilitar a análise crítica dos valores sociais, 

tais como os padrões de beleza e saúde que se tornaram dominantes na sociedade. Desse 

modo, as atividades físicas e lúdicas podem contribuir essencialmente com o fomento 

da saúde e bem-estar coletivo através da vivência de situações de socialização e à 

medida que questionem esses conceitos midiáticos de beleza. 

São destacáveis também, em muitas das questões enunciadas pelas crianças, as 

percepções quanto ao medo de errar e a vontade de acertar. Com o consequente gesto de 

caçoar do outro, como supracitamos.  

 “Por que as pessoas sentem fome?” 

“Porque a fome é como se fosse energético.”   

“Energia! Não é energético! Energético é uma bebida. É como se fosse uma 

substância”.  

O diálogo acima se deu entre crianças de gênero opostos. Assim como: 

“Deus não tem pai! Ele sempre existiu!” 

“Ele nasceu de onde? Da árvore?” 

“Da fada madrinha?” 

Mais do que a rapidez nas respostas ou a impaciência peculiar a algumas 

crianças, a oposição de gênero nesse cenário parece ser decisiva para travar uma 

disputa. Essa lógica pode estar relacionada ao ambiente em que vivem, seja familiar e 

até mesmo na escola. Segundo os PCN (Brasil, 2010), as aulas mistas de Educação 

Física podem proporcionar oportunidades para que meninos e meninas convivam, 
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observem-se, descubram-se e, possam aprender a ser tolerantes, a não discriminar e a 

compreender as diferenças, de forma a não produzir estereotipadamente relações sociais 

autoritárias. 

Essa convivência é apresentada por meio dos jogos, onde os participantes, 

interagindo com os adversários, aprendem e desenvolvem respeito mútuo, reafirmam 

ações de lealdade e solidariedade, trabalho em equipe e minimizam ações violentas. 

Ressaltam o quão válida é a presença de um árbitro na vivência da capacidade de 

julgamento e justiça. 

Identificamos durante a produção de dados para a pesquisa ou na realização das 

ações da Educação Física escolar, que as crianças, ao se sentirem percebidas e 

valorizadas enquanto seres humanos, assimilam esta assistência presencial como 

estímulo. Despertando a vontade de acertar e distanciando-se do medo do erro. Um 

encontro onde o vínculo professor-aluno sai fortalecido. 

 

3- Arte e liberdade: podemos aprender brincando 

 

Partiremos de dois pontos nodais para a discussão desta categoria: as 

experimentações e os sentimentos baseados nas citações das crianças: “De olho fechado 

é tudo muito legal, assim fico criativo” e “Hoje foi o melhor dia da minha vida!” 

As experimentações se deram num transbordo de sentimentos que puderam 

conversar com aquilo que Oiticica nos apresentou em suas obras, experimentações 

radicais, afirmando o devir como movimento da obra em direções movediças, a 

existência de um grande mundo da invenção (Figueiredo, 2008).  

A expressão inventiva das crianças, provocada pelo encontro com elementos 

artísticos e a dialogicidade do grupo, as conduziu a um novo mundo, de capacidades, 

possibilidades, realizações próprias, e também incitaram sentimentos no pesquisador, 

expressos por meio da seguinte poesia crítica: 
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Por mais encontros como esse 

 

Aquilo que me toca 

transborda, preenche.  

Por quê? De que forma? 

simplesmente toca.  

 

Desloca o meu eixo 

Desequilibra... equilibra... reequilibra. 

Dança, imagem, gritaria e poesia, 

Educação Física? Sim, Educação Física! 

 

Corpos em movimento, um transbordo de sentimentos, 

Travessia, alegria, ruptura e liberdade. 

Encontramos a arte! Viva Oiticica! 

Viva a imagem, a fantasia!  

 

Fantasia que faz sonhar, 

Borrar a pintura e chorar. 

Cantarolar, harmonizar, 

Crianças e adultos a dialogar.  

 

Segundo Deleuze (1998), um criador só faz aquilo que de tem absoluta 

necessidade. É preciso que haja uma necessidade, do contrário não há nada.  Dessarte, a 

necessidade do facilitador em expressar o sentimento vivido em formato de arte, poesia. 

Arte no sentido mais libertário, aquela que desata nós e propicia novos caminhos.  

Caminhos que, segundo as crianças, exigem criatividade: “não adianta ter 

velocidade e não ter raciocínio. Eu tenho criatividade para todo mundo!” 

 Oiticica diz que criar não é tarefa do artista, e sim mudar o valor das coisas. 

Nesse sentido, a criatividade expressa pelas crianças dirige-se a um novo valor dado ao 

aprendizado, distinto, capaz de promover  transformações através da arte.   

As invenções de Oiticica procuram desvelar o estímulo vital surgido a partir do 

momento em que sujeito e obra se unificam. Um instante puro, criador e libertário.  O 
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sujeito em contato com a obra cria suas vivências, de modo a liberar seus contrários, 

seus temores e anseios reprimidos (Braga, 2013).  

Liberar e transformar, reconfigurar valores: “Fiz um olho. Tem um amigo meu 

na rua que tem um olho azul. O meu não é assim. O dele é bonitão”. Questionado por 

que apenas o olho do amigo seria bonito, a via de mediação foi abordar a singularidade 

dos aspectos e conceitos de beleza, características diferenciadoras de cada pessoa e 

incitar a dúvida quanto aos padrões. Por conseguinte,  fora do encontro da produção de 

dados, dias depois, essa criança entregou outro desenho, novamente um olho, mas não 

mais azul.  

Assim como o novo olho deste participante não apareceu prontamente, outra 

parte do corpo também precisou de subterfúgio: “Fiz um vulcão, numa ilha, com mar e 

pessoas. Mas o que eu comecei a fazer foi um bumbum (risos), mas aí não ficou bom e 

virou um vulcão”.  

O que poderíamos compreender meramente como um pretexto para explorar 

uma parte do corpo comumente encoberta por roupas e significados próximos à 

sexualidade, aqui podemos afirmar que esse vulcão compõe nossa discussão sobre o 

Parangolé. A fantasia quando é invenção gratuita e improvisação trivial, é o que mais se 

aproxima do que pode vir a ser o Parangolé (Figueiredo, 2008).  

Todas essas fantasias e invenções caracterizam o corpo dessas crianças que, em 

movimento, suplicam liberdade. Desejam falar de si. Demandam compreender melhor 

suas características e potencialidades: “Quero saber todos os movimentos que o cérebro 

possui.” Uma totalidade que se apresenta de forma sensível, sem dicotomiza mente e 

corpo. “Eu quero fazer faculdade de arte. Eu não queria que esse dia acabasse nunca.”  

O tempo para Oiticica é estético. Sendo assim, o nunca manifesto pela criança 

assume um valor quase indescritível para o pesquisador. 

Validando essa categoria as crianças exemplificaram que uma avaliação 

diferente, sem a pressão da prova, propicia a possibilidade de estudar melhor. E que, 

como nas aulas de Educação Física, “brincando, aprendem tudo o que é importante.”  

Segundo Tavares (2016), a experimentação é um movimento de improvisação 

contínua, que implica em se jogar numa experiência, arriscar e criar uma nova forma de 

ser, sentir, inventar e forçar limites de existência. A partir do experimentado podemos 

associar o espaço da Educação Física fora do enquadramento habitual da sala de aula e 

o trabalho fora do formato de prova. Um caráter de experimentação do novo, capaz de 

transcender limites.  
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VII - PRODUTO  

 

O Parangolé Filosófico: O dia da Educação Física Especial 

 

Concluímos que todas as afetações promovidas pelo estudo conformaram este 

produto. As provocações para que as aulas se transformem em especiais e, 

essencialmente, os novos encontros, ancorados na busca e movimento dos alunos após a 

produção de dados em solicitação de mais vivências com a arte foram determinantes. 

Mas, tratando-se de uma pesquisa de mestrado profissional, desvela-se o anseio por 

construir algo capaz de atingir outros professores. O pesquisador eticamente precisa 

preocupar-se com a publicização de seus dados para que gerem impacto na sociedade.  

Assim, surge a proposta de um produto-processo. A partir do desenvolvimento 

de uma técnica referida como estratégia inovadora de ensino nesse estudo intitulado: A 

Educação Física Especial culmina com O Parangolé Filosófico, uma apresentação das 

produções de encontros dialógicos/ artísticos.  

A Educação Física especial trata de um encontro dialógico entre professores e 

alunos, disparado por meio de elementos artísticos, uma experimentação. Segundo 

Tavares (2016), o uso da experimentação estética na construção do conhecimento 

permite valorizar a subjetividade do participante, a partir do grau perceptivo em que ele 

se encontra, rompendo a dualidade subjetivo/coletivo, propiciando ajuda mútua para 

acessar devires e intuições, expressar emoções, pensar com o corpo inteiro e 

desenvolver autoconhecimento.  

Decerto que realizar o projeto requererá apoio dos demais professores, assim 

como da direção e coordenação pedagógica. Para tal, a priori, será oferecida a estes 

membros uma experimentação como sensibilização/apresentação do projeto. Para 

pensarmos essa execução importa contextualizar a organização da escola, que possui a 

constituição das disciplinas do ensino fundamental dividida em aulas regulares 

(Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais), Educação Física, Artes e Inglês, e 

a cada ano é definido um tema, o projeto anual da escola, que rege o trabalho a ser 

desenvolvido por todos os envolvidos.  

Esse tema é eleito no coletivo da escola no momento do planejamento anual, 

como exemplos ocorridos: O amor ao próximo; Integração, interação e cooperação; Rio 

de Janeiro: 450 anos de lutas e glórias.  
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O projeto Parangolé Filosófico propõe uma apresentação artística para a escola, 

composta pela junção de quatro experimentações estéticas. Teríamos então, pautado 

nesse tema anual como a questão geradora dos encontros: A Educação Física Especial, 

O Inglês Especial, A Arte Especial e A Aula Regular Especial realizando uma 

experimentação, e a união dos produtos dessas, conferindo a apresentação final.  

Ao pensar no produto das experimentações, não teremos de antemão como 

prever o formato, tampouco é o desejado. Supomos que a sua constituição estará 

atrelada à inspiração e disponibilidade artística enunciada por cada professor e aluno do 

grupo. Mas, independentemente do que venha a ser produzido, o projeto sugere que a 

leitura desses produtos seja realizada à luz dos conceitos de Paulo Freire. Desse modo, a 

conversa entre as quatro experimentações, para além do tema gerador em comum, terá o 

olhar docente inspirado pela sabedoria do pensador Freire.  

 

Objetivos do Parangolé Filosófico:  

 

Sensibilizar os professores quanto à aproximação da arte e da dialogicidade; 

Propiciar aos professores encontros artísticos e dialógicos; 

Envolver os responsáveis em atividades culturais; 

Promover junto à direção e coordenação pedagógica discussões que conduzam à 

reflexão crítica da produção/conhecimento dos alunos. 

 

Público alvo: 

 

Professores, alunos, direção, coordenação pedagógica e os responsáveis dos 

alunos. 

 

Construção da apresentação: 

 

Quatro (4) encontros de 2 horas cada, sendo:  

 

1º Bimestre – Encontro da Aula Regular Especial 

2º Bimestre – Encontro da Educação Física Especial 

3º Bimestre – Encontro da Arte Especial 

4º Bimestre – Encontro do Inglês Especial 
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Estrutura dos encontros:  

 

Deverão ser iniciados com uma técnica de relaxamento; 

Deverão ter à disposição dos alunos materiais diversos como: livros, tintas, 

 massinhas, lápis de cor, papéis, tesouras, colas, elementos de cunho artístico 

 livre. 

Deverão elaborar um produto artístico pautado no tema gerador do encontro. 

 

Duração da Apresentação Final: 

 

Trinta minutos 

 

Metodologia de avaliação e acompanhamento: 

 

O coordenador do projeto avaliará:  

 

A capacidade crítica e reflexiva dos professores envolvidos, para isso será 

 solicitado um relatório crítico da experimentação dialogado com os conceitos de 

 Freire; 

A disponibilidade em participar da construção;  

Os produtos propostos para a apresentação, mensurando a aproximação com o 

 tema gerador; 

Autoavaliação por parte dos alunos. 

 

Corpo docente e gestão do projeto: 

 

O coordenador do projeto deverá ser um professor capacitado para 

 experimentações estéticas, cabendo à direção e coordenação pedagógica da 

 escola a gestão do mesmo.  

 

Periodicidade das atualizações: 

 

Proposto que o projeto seja avaliado pelos atores da escola em encontros já 

 instituídos no calendário municipal, o Centro de Estudos, que são quatro ao ano, 
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 cuja proposta é assegurar períodos reservados a estudos, planejamento e 

 avaliação do trabalho escolar, e garantir a formação continuada dos professores 

 (RIO DE JANEIRO, 2007).   

 

Sugerimos como proposta de aprofundamento e reflexão do grupo a leitura ou 

releitura das obras de Freire, que serão organizadas em partes pelo coordenador do 

projeto.  
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VIII-  CONCLUSÃO  

 

Curioso o termo conclusão, ora provoca o imaginário de término, ora a nítida 

sensação de início. Os dados produzidos neste estudo impulsionam para um começo, ou 

seria recomeço? Para um novo caminhar, que antes de sua realização tinha uma 

magnitude, mas finaliza numa dimensão infinitamente ampliada, totalmente desejante 

de olhar para outros alunos e professores.   

Na introdução trouxemos como questão deflagradora do estudo o fazer da escola 

um lugar de libertação e, assim, o fizemos. Dentro de um recorte, com um grupo-

pesquisador delimitado, exitosamente, superamos alguns enquadramentos. Encontramos 

na escola um espaço profícuo para a manifestação de vozes, como nos ensinamentos de 

Freire.   

Em síntese, transcorremos um percurso que atravessou as rodas de conversa, o 

diálogo, a educação, a criatividade e a transformação. Evidenciamos o engrandecimento 

do potencial infantil enquanto sujeitos, deste modo, pensamos a promoção da saúde. 

Nas rodas de conversa despertamos para as possibilidades do diálogo, demonstrando 

que a educação se faz na horizontalidade e através da criatividade atingimos a 

transformação com leveza, poesia.  

Incitamos a conversa sobre o corpo, surgiu o discurso da religião. Insistimos na 

conversa sobre o corpo, surgiram vulcões.  Vulcões em erupção, ávidos por deslocarem-

se de seus lugares comuns, mesmo que ainda sem saber para onde apontar. Mas isso não 

é um problema! Descobrimos coletivamente que há mais valia em desejar caminhar, do 

que esperar saber a direção a seguir.   

Comprovamos o que sabíamos na teoria, que o corpo inteiro pensa. As crianças 

demonstraram isso. Seus corpos em movimento, suas tribos indígenas, seus Parangolés. 

Tais comprovações se deram por meio das categorias que afirmaram a importância da 

cumplicidade: Você me ajuda eu vou! Você briga, eu travo! Que valorizaram a 

expressão dos afetos-sentimentos: Medo de errar, vontade de acertar. E demonstraram o 

caminho criativo do processo de ensino-aprendizagem, Arte e liberdade: podemos 

aprender brincando.  

Mas chegamos também à questão ensaiada, mas não plenamente respondida. 

Qual o sentido da vida? Enquanto buscamos essa resposta, seguimos o percurso do 

diálogo. Dialogamos com nossos pares e também com atores estranhos ao nosso 
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contexto, e a sensação prazerosa do diálogo sempre esteve presente. Todos 

compreenderam a importância de inventar no processo de ensino-aprendizagem.  

E já que falamos de inventar, criamos um Parangolé Filosófico. Depositamos 

nossas crenças no potencial criativo e libertador da arte para alcançar o aprendizado. As 

crianças se expressaram e perceberam o quanto é possível aprender brincando, 

subliminarmente, deixando a convocação: brinquem mais, professores!  

Consideramos que essa pesquisa tenha alcançado o seu auge devido ao método 

escolhido. Caso percorrêssemos caminhos mais tradicionais, dissociados da 

Sociopoética e quiçá do Parangolé, teríamos apenas dados superficiais. Talvez as 

crianças não tivessem se libertado e produzido questões tão existenciais.  

Concluímos que o professor é profundamente afetado no ato de ensinar. Que 

aprende na mesma proporção em que ensina, desde que esteja disponível ao diálogo. 

Que a arte rompe barreiras e cria possibilidades inimagináveis. E que as crianças 

representam vida, transformação.  

Entendemos que os espaços de Educação Física foram potentes para a promoção 

da saúde, porque abarcaram a reflexão das crianças sobre o conhecimento do corpo, 

cidadania, autonomia e criticidade. As crianças saíram mais saudáveis deste estudo. E, 

sim, um professor/pesquisador entrou no estudo, e outro professor/pesquisador saiu 

dele. Mais sensível, atento e disponível.  

A potência do estudo pode ser lida também como uma limitação. O grupo-

pesquisador que tão profundamente produziu dados, representa um percentual ínfimo do 

cenário da escola. Novas pesquisas se fazem necessárias, conclamamos por mais 

Parangolés.  

Finalizamos com o compromisso de tornar público o aqui produzido, por meio 

de artigos e a apresentação em eventos científicos, com a defesa do Parangolé Filosófico 

na escola cenário da pesquisa e no horizonte da instituição de novos Parangolés 

Inventivos.  
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E, de forma poética sentimos: 

 

Nunca ... nunca acabar,  

Como uma obra a se transformar. 

Inventar e reinventar,  

Sempre ressignificar.  

Nunca, sempre 

Contradições, incitações... inovações. 

Nunca, sempre 

O professor a se encontrar. 

 

Nunca mais apenas a bola 

Nunca mais apenas o apito 

Sempre diálogos inventivos 

Parangolés imaginativos.  
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APÊNDICES    

Apêndice A  TERMO DE ASSENTIMENTO  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

Título do projeto: O educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo para a 

a promoção da saúde do escolar: estudo Sociopoético 

Pesquisador Responsável: Mestrando Flávio Alves de Oliveira e Profª Drª Cláudia 

Mara de Melo Tavares 

Instituição dos Pesquisadores: Universidade Federal Fluminense – Departamento de 

Enfermagem Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF 

 

Nome do Voluntário (a): ___________       Idade do voluntário: _____ anos        

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “O educador físico e o Parangolé 

como dispositivo inventivo para a promoção da saúde do escolar: estudo 

Sociopoético” e seu responsável permitiu que você participasse. Quero com esse estudo 

fazer das aulas de Educação Física, usando a arte, um espaço para promover saúde. As 

outras crianças que irão participar dessa pesquisa são os seus colegas de turma. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, e não terá nenhum 

problema se desistir. A pesquisa será feita na escola e construiremos Parangolés (como 

se fossem fantasias) com tecido, cola, tesoura, lápis de cor, canetinha e papel, em 

encontros na sala de leitura. Serão encontros divertidos, começaremos com um 

relaxamento, depois conversaremos sobre seu corpo, sua saúde, e ao final faremos um 

lanche. A pesquisa é segura, mas tudo que fazemos tem riscos, e caso você não goste, 

sinta raiva ou fique chateado durante os encontros, pode falar e desistir de participar da 

pesquisa. Os pesquisadores cuidarão de você.  Ninguém saberá que você está 

participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as 

informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem 

identificar as crianças que participaram da pesquisa. Qualquer dúvida que você tenha 

pode perguntar.  

Pesquisador: Flávio Alves de Oliveira  

E-mail: flaviooliveira@rioeduca.net  

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “O 

educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo para a promoção da 

saúde do escolar: estudo Sociopoético”. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que 

podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores 

tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia 

deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Rio de Janeiro,  ______ de ________________ de 201___.   

 

________________________________________________________  

Assinatura do voluntário   

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 

Antônio Pedro Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo   

    Centro - Niterói / Rio de Janeiro  CEP 24.030-215      Tel. (21) 26299189         

 E-mail: etica@vm.uff.br        Site: www.cep.uff.br 

mailto:flaviooliveira@rioeduca.net
http://www.cep.uff.br/
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Apêndice B  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 

Título do projeto: O educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo para a 

promoção da saúde do escolar: estudo Sociopoético 

Pesquisador Responsável: Mestrando Flávio Alves de Oliveira e Profª Drª Cláudia 

Mara de Melo Tavares 

Instituição dos Pesquisadores: Universidade Federal Fluminense – Departamento de 

Enfermagem Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF 

 

Nome do Responsável: ___________________________________________________  

Nome do Voluntário (a): ________________________________________________  

Idade do voluntário: _____ anos               Idade do responsável: _____ anos                

 

O (A) senhor (a) está sendo convidado a autorizar a participação do aluno acima citado 

no Projeto de Pesquisa “O educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo 

para a promoção da saúde do escolar: estudo Sociopoético” de responsabilidade do 

pesquisador Flávio Alves de Oliveira. A seleção do aluno ocorreu por estar 

devidamente matriculado no quinto ano do ensino fundamental. O objetivo desse estudo 

é potencializar as aulas de Educação Física escolar intermediada pela arte de forma a 

promover saúde. É importante ressaltar que toda pesquisa tem riscos, e consideramos 

que lembranças afetivas ou dificuldades iniciais de aceitação do próprio corpo, 

expressas através de sentimentos como raiva ou irritabilidade poderão emergir, caso o 

aluno se sinta desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa e 

receberá acolhimento individualizado de suas emoções pelos coordenadores da pesquisa 

em espaço reservado. E, na busca pela minimização de possíveis danos emocionais, as 

oficinas ocorrerão em ambiente calmo, com temas negociados e escolhidos pelos 

participantes, em um momento previamente agendado para que disponham de tempo 

para produzirem e desvelarem as questões emergidas com tranquilidade. As oficinas 

serão gravadas através de MP3, e serão apagadas após a transcrição das mesmas. E 

ainda, a identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise, discussão e 

publicação dos dados obtidos. Esclarecemos que a autorização do estudo é voluntária e 

que este consentimento pode ser retirado a qualquer tempo. A participação nesta 

pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros e a qualquer momento o (a) 

Sr/Srª poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.  

Pesquisador: Flávio Alves de Oliveira  

E-mail: flaviooliveira@rioeduca.net  

Eu, _________________________________________, RG nº. ___________________ 

declaro que entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa 

acima descrita e concordo em autorizar a participação do voluntário (a).  

Rio de Janeiro,  ______ de ________________ de 201___.   

_________________________________________________________  

Assinatura do responsável   

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 

Antônio Pedro Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo        

Centro - Niterói / Rio de Janeiro CEP 24.030-215      Tel. (21) 26299189         

 E-mail: etica@vm.uff.br        Site: www.cep.uff.br 

mailto:flaviooliveira@rioeduca.net
http://www.cep.uff.br/
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Apêndice C TERMO DE CESSÃO DE DIREITO E USO DE IMAGEM 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: O educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo para a 

promoção da saúde do escolar: estudo Sociopoético 

Pesquisador Responsável: Mestrando Flávio Alves de Oliveira e Profª Drª Cláudia 

Mara de Melo Tavares 

Instituição dos Pesquisadores: Universidade Federal Fluminense – Departamento de 

Enfermagem Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF 

 

Nome do Responsável: ___________________________________________________  

Nome do Voluntário (a): _______________________________________________  

Idade do voluntário: _____ anos               Idade do responsável: _____ anos                

 

Eu,_____________________________, RG nº________________, CPF nº 

_____________________, cedo voluntária e gratuitamente ao pesquisador Flávio Alves 

de Oliveira, meus direitos sobre as imagens encaminhadas por mim para a participação 

na Pesquisa “O educador físico e o Parangolé como dispositivo inventivo para a 

promoção da saúde do escolar: estudo Sociopoético”.  

Declaro-me titular de todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta 

cessão.  

Declaro estar ciente de que o material fotográfico encaminhado poderá ser utilizado em 

todo o material de divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada a 

identificação do voluntário, ou de qualquer pessoa que esteja na fotografia. 

É importante ressaltar que toda pesquisa tem riscos, e consideramos que lembranças 

afetivas ou dificuldades iniciais de aceitação do próprio corpo, expressas através de 

sentimentos como raiva ou irritabilidade poderão emergir, caso o aluno se sinta 

desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa e receberá 

acolhimento individualizado de suas emoções pelos coordenadores da pesquisa em 

espaço reservado.  

E, na busca pela minimização de possíveis danos emocionais, as oficinas ocorrerão em 

ambiente calmo, com temas negociados e escolhidos pelos participantes, em um 

momento previamente agendado para que disponham de tempo para produzirem e 

desvelarem as questões emergidas com tranquilidade.  

A identidade dos participantes será de total sigilo durante a análise, discussão e 

publicação dos dados obtidos. 

 

Pesquisador: Flávio Alves de Oliveira  

E-mail: flaviooliveira@rioeduca.net  

 

Rio de Janeiro,  ______ de ________________ de 201___.   

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 

Antônio Pedro Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo       

Centro - Niterói / Rio de Janeiro  CEP 24.030-215      Tel. (21) 26299189          

E-mail: etica@vm.uff.br        Site: www.cep.uff.br 

mailto:flaviooliveira@rioeduca.net
http://www.cep.uff.br/
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Apêndice D CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Etapas de desenvolvimento 

da Dissertação 

2º 

Sem. 

2015  

1º Sem. 

2016 

2º 

Sem. 

2016 

1º 

Sem. 

2017 

Definição do tema X    

Levantamento bibliográfico em biblioteca e 

nas bases de dados 
X  

  

Revisão Bibliográfica X X   

Produção de artigo reflexivo   X   

Elaboração do desenho metodológico  X   

Aprofundamento no Referencial teórico-

metodológico 
 

 

 

 

X 

 

Defesa do projeto junto ao Programa de 

Pós- graduação para encaminhamento ao 

CEP  

  

 

X 

 

Encaminhamento do protocolo de pesquisa 

ao Comitê de Ética em Pesquisa  
  

 

X 

 

 

Produção de Dados    X 

Análise preliminar dos dados    X 

Qualificação da Pesquisa    X 

Análise e interpretação dos dados    X 

Publicação    X 

Elaboração das conclusões    X 

Redação do trabalho final    X 

Defesa da Dissertação     X 

Entrega da Dissertação ao Programa de 

Mestrado após as revisões 
  

 X 
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Apêndice E  ORÇAMENTO  

 

INSUMO QUANTIDADE VALOR 

TOTAL 

Resma de papel A4 (500 folhas) 03  R$ 60,00 

Cartuchos de Impressora 03 R$ 450,00 

Notebook 01 R$ 2000,00 

Pen drive  01 R$ 15,00 

Mídia CD-R 05 R$ 7,50 

Caixa de grampo para grampeador (2.000 

grampos) 

01 R$8,00 

Encadernação 08 R$ 160,00 

Gastos com publicação 02 R$ 4.000,00 

Serviços de formatação e correção linguística  01 R$ 500,00 

Eventos científicos  02 R$ 2.600,00 

Despesas com sujeitos da pesquisa  04 encontros  R$ 250,00 

TOTAL 
 R$ 10.050,50 
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Apêndice F DECLARAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

Eu, Flávio Alves de Oliveira, declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, 

que a pesquisa intitulada O Educador Físico e a Promoção de Saúde do Escolar: 

Corporeidade e Criatividade recebe contribuição por um período de doze meses para sua 

realização via Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado pela 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e que comunicarei qualquer fato 

impeditivo ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto ao 

financiamento.  

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2016.  

 

 

 

__________________________________ 

Flávio Alves de Oliveira 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: O Educador Físico e a Promoção da Saúde do escolar: corporeidade e 

criatividade 

Pesquisador: FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 62135316.0.0000.5243 

Instituição Proponente:Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 1.886.048 

Apresentação do Projeto: 

Projeto de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino da Saúde do Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF. Tem 

como objeto a prática do educador físico na promoção de saúde do escolar intermediada pela 

arte. Busca, utilizando a corporeidade e a criatividade, durante as aulas de educação física, 

levantar questões sobre a contribuição do educador físico na promoção da saúde do escolar e 

sua interface com o Sistema Único de Saúde (SUS). Discutirá as possibilidades de trabalho 

corporal através dos conceitos artísticos de Hélio Oiticica, em especial o Parangolé. Trata de 

um estudo de campo, com abordagem qualitativa e inspiração Sociopoética. Propõe como 

produto, a elaboração de um dispositivo com inspiração sociopoética imbricado no Parangolé 

associada às experimentações oriundas da produção de dados. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Potencializar as aulas de educação física escolar intermediada pela arte de forma a promover 

saúde. 

Objetivo Secundário: 

1. Analisar a prática do educador físico no que se refere à arte e corporeidade com alunos 

do ensino fundamental;  
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2. 2Discutir as possibilidades criativas no processo de ensino-aprendizagem e promoção 

de saúde dacriança durante as aulas de educação física; 

3. Criar por meio da produção de dados Sociopoética um dispositivo inspirado na obra 

Parangolé deHélio Oiticica que potencialize a promoção de saúde escolar. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Lembranças afetivas ou dificuldades iniciais de aceitação do próprio corpo, expressas através 

de sentimentos como raiva, irritabilidade e/ou agressividade. Caso as crianças se sintam 

desconfortáveis com isto, poderão desistir de participar da pesquisa e receberão acolhimento 

individualizado pelos facilitadores da pesquisa em espaço reservado. 

E, se os facilitadores avaliarem que as intervenções utilizadas não tiveram efeito benéfico 

sobre o participante, procederão ao encaminhamento do mesmo para o serviço de psicologia 

do SUS, assegurando a referência. Pretendemos minimizar os riscos promovendo as oficinas 

em ambiente calmo, em data e horário previamente combinados. 

Benefícios: 

• Ampliação da capacidade crítica das crianças; 

• Aproximação com o lúdico e potencialização da criatividade; 

• Evidenciar a capacidade infantil para a produção artística; 

• Exploração do corpo e autoconhecimento; 

• Motivação a realização de outras pesquisas na escola; Valorização das aulas de educação 

física escolar. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é pertinente, de interesse para a saúde pública e trata de uma temática relevante 

no que diz respeito à atuação do professor de educação física na área da saúde em especial da 

saúde do aluno com problemas comportamentais e baixo rendimento escolar. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A carta de anuência da escola municipal está adequada e devidamente assinada e carimbada 

pelo responsável pela instituição. . Os TCLE TALE e Termo de Cessão de Direito de Uso Imagem 

estão em linguagem adequada e em condições de serem aplicados. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: O tema é relevante à pesquisa torna-se 

de muito interesse para a saúde pública e não tendo considerações e nem pendências o 

Colegiado deste CEP considera o projeto aprovado.  
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_792755.pdf 

04/11/2016 

14:03:26 

 Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 01/11/2016 

21:44:28 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

Outros direitoimagemflavio.doc 05/10/2016 

23:52:49 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TALEFlavio.doc 05/10/2016 

23:51:22 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEFLAVIO.doc 05/10/2016 

23:50:55 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

AnuenciaFlavio.pdf 14/09/2016 

20:20:19 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

ProjetoCompleto.doc 14/09/2016 

20:18:26 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

Orçamento orcamento.doc 14/09/2016 

20:17:53 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

Cronograma CronogramaFlavio.doc 14/09/2016 

20:14:40 

FLAVIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não  

 

NITEROI, 21 de Dezembro de 2016  

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 
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ANEXO 2 – TERMO DE ANUÊNCIA DO CENÁRIO DA PESQUISA 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação40 

 Subsecretaria de Ensino io2016 

4a Coordenadoria Regional de Educação 

Escola Municipal Ariosto Espinheira 

Endereço Praça Caí, s/n0 - Penha — Rio de Janeiro - RJ 
CEP 21020140 
Telefone:2573-5675 - emariosto@rioeduca.net 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos o pesquisador Flávio Alves de Oliveira, a 

desenvolver o seu projeto de pesquisa O Educador Físico e a Promoção da 

Saúde do Escolar: Corporeidade e Criatividade, que está sob a orientação da Professora 

Cláudia Mara de Melo Tavares cujo objetivo é identificar a relação que o educador físico 

mantém com o corpo no processo de ensino-aprendizagem e a promoção da saúde da 

criança na escola, nesta Instituição. 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento do pesquisador aos requisitos da 

Resolução 466/12 e suas complementares, comprometendo-se o mesmo a utilizar os dados 

pessoais dos sujeitos da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo 

e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas elou das 

comunidades. 

Antes de iniciar a coleta de dados o pesquisador deverá apresentar a esta Instituição o 

Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Etica em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Rio de Janeiro, 27 / 07 / 2016. 

 
 

 

Instituição 


