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RESUMO 

 

O envelhecimento populacional acontece de forma acelerada no Brasil. O idoso é o sujeito 

que mais sofre com esta mudança na pirâmide etária brasileira, pois sua identidade social está 

atrelada as relações sociais traçadas. Como nossa sociedade presa mais a produtividade e a 

jovialidade, o velho torna-se alvo de preconceitos, estereótipos e torna-se um problema social. 

Compreendendo a relevância de este assunto ser discutido em diferentes ramos sociais, a fim 

de romper alguns mitos e falácias acerca do envelhecimento, modificar a visão pejorativa 

associada ao velho e estimular um envelhecimento com qualidade de vida, a escola se faz um 

bom lugar de reflexão e aprendizagem. Neste sentido, esta monografia, de caráter qualitativo, 

apresenta como objetivos investigar se a temática do envelhecimento vem sendo abordada 

durante as aulas de Educação Física do CIEP Bizolão 298- Manuel Duarte e da Escola 

Municipal Santa Tereza, discutir o fenômeno da transição demográfica na sociedade 

contemporânea, compreender como se dá o processo de envelhecimento e refletir sobre a 

inserção do tema na escola. Para isto foram realizadas entrevistas com os professores de 

Educação física escolar, análise de ementas e grades curriculares dos mesmos, além da 

aplicação de um questionário ao coordenador de Educação Física escolar do Município de Rio 

das Flores. Após a coleta dos dados foi feita análise de conteúdo. Como resultado desta 

análise, foi observado que a temática do envelhecimento ainda está distante da realidade das 

aulas de Educação Física escolar deste município. Os professores que abordam o tema 

seguem uma perspectiva biológica e buscam melhorias na qualidade de vida destes alunos. 

Todavia, ainda deixam de lado outras questões que podem contribuir para discussões e 

quebras de paradigmas acerca da velhice, a fim de proporcionar relações mais amistosas e 

solidárias com as pessoas idosas e se prepararem para passar por este processo com qualidade 

de vida. 

 

Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Escola. Educação Física Escolar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Population aging happens in an accelerated way in Brazil. The elderly are the most affected 

by this change in the brazilian age pyramid, because their social identity is linked to the social 

relations traced. As our society stuck to productivity and joviality, the old man becomes a 

target of prejudice, stereotypes and becomes a social problem. Understanding the relevance of 

this subject to be discussed in different social branches, in order to break some myths and 

fallacies about aging, to modify the pejorative vision associated with the old and to stimulate 

an aging with quality of life, the school is a good place to reflection and learning. In this 

sense, this qualitative monograph aims to investigate whether the issue of aging has been 

addressed during the physical education classes of CIEP Brizolão 298 - Manuel Duarte and 

the Santa Tereza Municipal School, to discuss the phenomenon of demographic transition in 

contemporary society, to understand how the aging process takes place and to reflect on the 

insertion of the theme in school. For this, interviews were conducted with teachers of physical 

education, analysis of menus and curriculum grades of the same, and the application of a 

questionnaire to the coordinator of School Physical Education of the municipality of Rio das 

Flores. After the data collection, a content analysis was performed. As a result of this analysis, 

it was observed that the theme of aging is still far from the reality of the School Physical 

Education classes in this municipality. Teachers who approach the subject follow a biological 

perspective and seek improvements in the quality of life of these students. However, they still 

leave aside other issues that may contribute to discussions and paradigm shifts about old age 

in order to provide more friendly and supportive relationships with older people and prepare 

to go through this process with quality of life. 

 

Keywords: Old man. Aging. School. School Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Proveniente do fenômeno da transição demográfica, um novo ator social começa a ter 

destaque nos dias atuais: o “velho”. Contudo não significa dizer que tal destaque seja 

considerado positivo, pois a velhice e o envelhecimento aparecem no século XX como um 

problema social, principalmente em sociedades que valorizam a jovialidade e a produtividade. 

Por conseguinte, direta ou indiretamente a velhice e o velho, acabam sendo desprezados 

(ALVES JÚNIOR, 2011). 

Embora os significados atribuídos ao envelhecimento e ao “ser velho” sejam marcados 

por contradições ao longo da história, “hoje, testemunhamos ser bastante comum recorrer-se 

ao uso da palavra ’velho’ para uso mais pejorativo do que lisonjeiro” (ALVES JÚNIOR, 

2011, p. 39). 

Eu mesma, assim como a maioria das pessoas, possuía uma imagem sobre velhice que 

beirava o senso comum. Acreditava que, assim como minha avó, todos os idosos teriam 

indubitavelmente uma fase marcada pela dependência nos membros da família, e caso não os 

possuíssem, de solidão. Embora também considerasse a velhice como uma fase de sabedoria, 

o fato de ter visitado um asilo durante uma disciplina escolar, acabou reforçando ainda mais a 

ideia da velhice dependente ou solitária. Contudo, o que eu não era capaz de levar em 

consideração, ainda, era o fato de o envelhecimento ser um processo heterogênio, 

multifatorial e multidimensional, e que por isso, poderia ocorrer de outras maneiras que não 

aquela vivenciada por mim e corroborada pelo senso comum.  

Esta visão pejorativa só me foi mudada durante a graduação em Licenciatura em 

Educação Física, na Universidade Federal Fluminense. A disciplina optativa “A escola 

preparando para o envelhecimento saudável”, que contribuiu para tal fato, pois discutimos e 

refletimos sobre o processo de envelhecimento ser inexorável, multidimensional, e 

multifatorial, dentro das suas características biológicas, psicológicas e sociais. As discussões 

englobaram, também, preconceitos e estereótipos que dificultam o trabalho com idosos e 

aposentados; a intergeracionalidade; e alternativas as propostas de intervenção que vem sendo 

realizadas nos dias atuais.  

Deste modo, se estes conhecimentos fossem não só compartilhados, mas discutidos e 

refletidos em diferentes ramos sociais, mais pessoas poderiam ser sensíveis aos 

acontecimentos provenientes do envelhecimento e evitar posteriores problemas financeiros e 

de saúde pública capazes de intensificarem os preconceitos que esta parcela da população já 

sofre. 
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Porém, assim como existe uma deficiência de políticas públicas para esta faixa etária 

com 60 anos ou mais, a escola, aparece, a meu ver e de autores como Whitaker (2010) e Alves 

Júnior (2011), como possibilidade para se abordar o tema de modo mais abrangente e até 

menos assistencialista. Assim, torna-se mais um meio de proporcionar trocas intergeracionais, 

amenizar o medo do envelhecimento, preparar e informar sobre a possibilidade de um 

envelhecimento ativo e reduzir os estereótipos acerca da velhice. 

Nesta perspectiva, este trabalho surgiu da inquietação em saber se conteúdos voltados 

ao envelhecimento já vem sendo abordado nas escolas, mais especificamente nas aulas de 

Educação Física. Para isto, resolvi buscar informações em duas escolas públicas, escolas estas 

em que eu estudei, do município de Rio das Flores. A escolha da cidade está muito 

relacionada a eu ter passado toda a minha infância e boa parte da adolescência nela, os jovens 

também possuírem uma visão pejorativa sobre o envelhecimento, assim como eu tinha e 

existir certa deficiência de políticas públicas destinadas aos idosos. Aliado a estes fatos, sua 

população, atualmente é constituída de 12,65% pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 

de idade (IBGE, 2010), mas, assim como a população mundial, também terá seus idosos 

aumentados no decorrer dos anos e precisará de uma preparação para tal transição.  

O presente estudo teve como objetivo geral investigar se a temática do envelhecimento 

vem sendo abordada durante as aulas de Educação Física do CIEP Brizolão 298- Manuel 

Duarte e da Escola Municipal Santa Tereza. Como objetivos específicos, o mesmo, visa: 

discutir o fenômeno da transição demográfica na sociedade contemporânea; compreender 

como se dá o processo de envelhecimento; e refletir sobre a inserção do tema acerca do 

envelhecimento na escola. 

Logo, as hipóteses do presente estudo são: compreender que a transição demográfica 

acarretará no aumento do número de idosos, e se a sociedade contemporânea não estiver 

preparada para enfrentar este fenômeno podem ocorrer diversos problemas de cunho social, 

econômico e de saúde pública; entender o processo de envelhecimento como multifatorial e 

heterogênio, desmistificando mitos e falácias; constatar a relevância da temática do 

envelhecimento nas escolas, mais especificamente na Educação Física escolar. 

Deste modo, este estudo apresenta caráter descritivo, tendo como forma de abordagem 

do problema, uma pesquisa qualitativa, na qual se baseia na investigação de problemas de 

determinados indivíduos (motivações, valores e crenças) relacionados à realidade social num 

determinado contexto (MINAYO, 2009). A pesquisa foi realizada no período entre o segundo 

semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017. 
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Os participantes do estudo são professores de educação física das escolas públicas do 

município de Rio das Flores, todos convidados oralmente. Um dos convidados se negou a 

participar do estudo. Desta forma, participaram do mesmo, 05 professores de educação física 

das redes estadual e municipal, além do coordenador de educação física da rede municipal.  

Quanto ao cenário de atuação dos professores convidados, são as escolas públicas 

CIEP Brizolão 298- Manuel Duarte e Escola Municipal Santa Tereza. Ambas estão 

localizadas no interior do estado do Rio de Janeiro, na área urbana do município de Rio das 

Flores, no centro da cidade e atendem alunos de todas as classes sociais, uma vez que não 

possui escolas particulares. As escolas de cunho particulares mais próximas ficam localizadas 

no município vizinho, Valença, a 17 quilômetros de distância. 

A Escola Municipal Santa Tereza, atende um total de 647 alunos, distribuídos desde a 

modalidade da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Atende também a Educação de 

Jovens e adultos para o Ensino Fundamental I. 

Quanto ao CIEP Brizolão 298 Manuel Duarte, atende ao todo 322 alunos entre o 

Ensino Fundamental II, já em processo de municipalização, o Ensino Médio Regular, o Curso 

de Formação de Professores- Modalidade Normal e a Educação de Jovens e Adultos para o 

médio Regular. 

Referente aos turnos de funcionamentos, os dois colégios, funcionam em 03 turnos 

(manhã, tarde e noite), sendo o ensino noturno voltado aos alunos que estão fora da faixa 

etária ou que trabalham durante o dia. 

No que toca ao Projeto Político Pedagógico, O CIEP 298 está com sua última versão 

atualizada datando o ano de 2016. Já a Escola Municipal Santa Tereza está com o seu Projeto 

Político Pedagógico em processo de atualização, uma vez que a última versão do mesmo foi 

atualizada em 2005. Enquanto isto, a escola, segue o Regimento Escolar Rede Municipal de 

Ensino de Rio das Flores/RJ, de 2016 (3° edição). 

Para a investigação e coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, 

combinando perguntas abertas e fechadas (MINAYO, 2009). A entrevista foi aplicada a 05 

professores de Educação Física das escolas já mencionadas. Foi explicitado que a mesma 

serviria como base de um Trabalho de Conclusão de curso cuja temática é a abordagem do 

processo de envelhecimento nas escolas, sem induzir a alguma resposta às perguntas a serem 

realizadas, sob a forma de um roteiro. Este roteiro encontra-se nos anexos. 

Em seguida, foi realizado um questionário com o coordenador de educação física do 

município. Este questionário foi aplicado após perceber a necessidade de compreender como 
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os conteúdos da Educação Física escolar do município se organizam e como foram pensados. 

O referido questionário pode ser encontrado nos anexos deste trabalho.  

Também foi realizada uma pesquisa na internet a fim de verificar as grades 

curriculares dos cursos de graduação de cada entrevistado. Contudo, somente uma das 

universidades, disponibilizava as ementas das disciplinas em seu site 

(http://www.foa.org.br/cursos/educacao-fisica), por isto, foram enviados e-mails aos 

coordenadores dos demais cursos. Estes e-mails não foram Respondidos. 

Depois de realizada a etapa de levantamento de dados, todo o material foi transcrito na 

íntegra para a análise dos dados. Nesta etapa foi realizada a análise de conteúdos proposta por 

Bardin (2006), na qual a “intenção é a interferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção, interferências estas que recorre à indicadores” (BARDIN, 2006, p.38). As etapas 

desta técnica são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A pré-análise se resumo a organização do material a ser analisado. A 

exploração do material consiste na exploração do material por meio de categorias, que irá 

proporcionar riqueza de interpretações e interferências. A terceira fase é destinada ao 

tratamento dos resultados, nela ocorrerá a condensação e o destaque das informações para 

análise, culminando em momentos críticos e reflexivos de interpretações e inferenciais 

(BARDIN, 2006). 

Quanto à organização do trabalho, no primeiro capítulo serão apresentados alguns 

conceitos e dados relevantes para compreender o processo de envelhecimento como um todo; 

quando surgiu a preocupação com mudança demográfica; porque o fenômeno da transição 

demográfica deve ser estudado mais profundamente e a importância de políticas públicas e 

promoção da saúde no contexto atual. O segundo capítulo, intitulado Envelhecimento e 

Educação Física escolar, visa discutir como o assunto do envelhecimento vem sendo 

trabalhado nas aulas de Educação Física e apresentar os resultados e discussões da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foa.org.br/cursos/educacao-fisica
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2 CAPÍTULO I: ENVELHECIMENTO ATIVO E ESCOLA 

 

Este capítulo servirá como base de reflexão teórica sobre os principais assuntos que 

justificam a importância de se estudar o envelhecimento, afinal a transição demográfica e 

epidemiológica que o país vem passando altera as características da população e evidência um 

novo ator social, que assim como todos os outros, merecem e têm seus direitos a serem 

respeitados. Para tanto é relevante conhecer um pouco mais sobre o idoso e suas 

representações e como se dá o processo de envelhecimento, tanto no cunho biológico, quanto 

social e psicológico (neuropsicológico), além de conhecer como a população e o Estado têm 

agido com a finalidade de garantir a dignidade, saúde e qualidade de vida para estas pessoas. 

Outro ponto a ser tocado neste capítulo é a escola e a aula de Educação Física como 

possibilidade de preparação para o envelhecimento, seja alertando sobre a importância do 

envelhecimento ativo ou contribuindo para trocas intergeracionais e atitudes de compreensão 

e respeito ao outro. 

 

2.1 PORQUE ESTUDAR ENVELHECIMENTO- EPIDEMIOLOGIA E TRANSIÇÃO 

DEMOGRÁFICA 

 

O Brasil, mesmo que tardiamente, está passando por uma transição demográfica desde 

a década de 50, ou seja, sofre com a “passagem de um regime demográfico de alta natalidade 

e alta mortalidade para outro, com baixa natalidade e baixa mortalidade” (LEBRÃO, 2007, p. 

136). Com isto, sua pirâmide etária começa a assumir forma de “barril”, na qual a presença 

dos jovens está cada vez menor enquanto a de pessoas com 60 anos ou mais cresce 

constantemente. 

Além disto, juntamente com a transição demográfica, acontece uma transição 

epidemiológica, com mudanças na mortalidade e morbidade. Estas mudanças estão 

relacionadas às alterações no padrão de saúde, na qual há diminuição da mortalidade e o 

aumento das doenças crônicas. O aumento das doenças não infecciosas, como doenças do 

coração, câncer, diabetes e depressão, podem causar incapacidades e reduzir a qualidade de 

vida dos idosos. Deste modo, há necessidade de ações de promoção da saúde, programas e 

políticas de “envelhecimento ativo” e mudanças de hábitos na população para reduzir 

consequências negativas provenientes das mesmas e que ajudem na melhora da saúde, 

participação e segurança da população idosa (OMS, 2005).  
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Entretanto, nos países em desenvolvimento, o acelerado processo destas transições, 

demográfica e epidemiológica, em meio a economias frágeis, automaticamente, acarretam em 

mais desigualdades, tanto no campo econômico como social, e podem restringir o acesso a 

serviços públicos como os de saúde (LEBRÃO, 2007), pois os gastos já escassos devem 

atender concomitantemente ao crescente número de doenças crônicas, devido ao aumento da 

expectativa de vida, e ainda, aos resquícios de doenças infecciosas. Por tais motivos, o 

planejamento e políticas destinadas à promoção da saúde são questões de necessidade nesses 

países, para que as pessoas com mais de 60 anos possam se manter ativas e saudáveis e, 

quando necessário, usufruir dos cuidados públicos, sem ter prejuízos, já que não tiveram 

tempo de se preparar para as mudanças provenientes do envelhecimento etário. Este fato não 

aconteceu nos países desenvolvidos da Europa, que tiveram 200 longos anos para isto, pois 

após se estabilizarem economicamente, deram a sua população padrões elevados de vida e 

garantiram, pelo menos, um bom acesso aos serviços de saúde (LEBRÃO, 2007).  

 

2.2 CONCEITO DE ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento é um processo, diferente da velhice que é um estágio da vida. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, este estágio, inicia-se ao indivíduo completar 60 

anos de idade. O processo do envelhecimento é algo natural do organismo do ser humano que 

ocorre “por meio de alterações biológicas, psicológicas e sociais, que variam de indivíduo 

para indivíduo, já que essas alterações são influenciadas pelas características genéticas, os 

hábitos de vida e o ambiente em que vive” (PAULA, 2010, p.25).   

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento, está intimamente relacionado às falhas 

e perdas de funções e capacidades dos órgãos devido à degeneração da função e estrutura dos 

sistemas orgânicos e das células (PAULA, 2010). Por isto, na sociedade contemporânea 

ocidental o envelhecimento acaba sendo associado à incapacidade, à inutilidade, à castração e 

“descrito como corrosivo que conduz ao término da vida, ligado à perda” (SANTOS e 

SOUZA, 2011, p. 10), ou ainda, é associado a algumas patologias e doenças. Contudo: 

 

É importante que a diferença entre processo de envelhecimento e as perdas 

parciais, e naturais, das funções seja separada da ideia de doença, já que as 

duas partes possuem organizações distintas. Qualquer indivíduo está sujeito 

a doenças, mas com o envelhecimento o organismo deixa de produzir as 

substâncias necessárias para o bom funcionamento do corpo físico, o que 

pode aumentar o surgimento de doenças. Devido à baixa imunidade o sujeito 

fica mais vulnerável as doenças em geral, especialmente as nomeadas 
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“doenças da velhice”, como: pressão alta, diabetes, entre outros. Entretanto, 

envelhecimento não é sinônimo de doença, e alcançar a velhice não implica, 

necessariamente, que o sujeito ficará doente (SANTOS e SOUZA, 2011, 

p.10). 
 

 

Apesar dos estereótipos que rondam este processo, ele ainda é inerente aos seres vivos. 

Portanto, a fim de explicar os motivos pelos quais todas as espécies tendem a envelhecer, 

cientistas e especialistas produziram teorias, principalmente com base em testes com animais, 

a fim de tentar explicar como este processo ocorre. Mota et. al. (2004) e Teixeira e Guariento 

(2007), explicam algumas das 300 teorias já recenseadas por Medvedev (1990 apud MOTA 

ET. AL. 2004) desde o século XVIII, que por razões operacionais podem ser divididas em 

Genéticas e Estocásticas. 

As Teorias Genéticas tem participação determinante dos genes, embora não se negue o 

fato de sofrerem influências do ambiente. As Teorias Estocásticas vão sugerir que a 

acumulação de lesões aleatórias, juntamente com a ação ambiental, causará às perdas de 

funcionalidade do envelhecimento e o progressivo declínio fisiológico. Das primeiras, 

encontra-se a Teoria da Velocidade de Vida, a do Envelhecimento molecular, a do Telómero, 

a da Multagênese intrínseca, a Neuroendócrina e a Imunológica. E já das segundas destacam-

se a das Mutações Somáticas, a do Erro-catástrofe, a da Quebra de Ligações, a da Reparação 

do DNA e a do Stress Oxidativo. 

Em síntese, independente das teorias biológicas do envelhecimento, o organismo passa 

por alterações fisiológicas diversas decorrentes do uso e do desgaste do organismo e seus 

componentes (PAULA, 2010). Como também, passa, por alterações sociais e 

neuropisicológicas, que serão discutidas no próximo tópico. 

 

2.3 ALTERAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

Conforme explanado anteriormente, são diversas as alterações que os indivíduos 

passam no decorrer de seu envelhecimento, sendo elas de cunho fisiológico, neuropsicológico 

e social. Portanto, cada um de seus ramos deve ser evidenciado e compreendido a fim de 

desmascarar e desmistificar o processo do envelhecimento como um todo. 

 Neste caso, algumas alterações fisiológicas advindas do processo de envelhecimento 

são: aumento de peso, maior quantidade de massa gorda, diminuição da taxa basal metabólica, 

diminuição da massa muscular (5% a cada década a partir dos 40 anos), diminuição do 

número e tamanho de fibras musculares (principalmente as fibras de contração rápida), 
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diminuição da massa óssea (1% ao ano a partir dos 45 anos), perda da elasticidade das 

artérias, diminuição do consumo máximo de oxigênio, diminuição da capacidade cardíaca, 

perda da força muscular, hipotrofia do cérebro e diminuição da memória e diminuição da 

potência aeróbia (MATSUDO et al, 2000). As alterações relacionadas à composição corporal 

podem interferir diretamente no surgimento de doenças crônicas como arteroesclerose, 

hipercolesteromia, diabetes tipo II e hipertensão, pois também podem interferir na tolerância 

que o corpo tem para suportar a atividade física (THOMPSON, 2002), e a inatividade física, 

sendo um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e para o 

desenvolvimento da incapacidade funcional, pode, por consequência, diminuir a qualidade de 

vida no idoso.  Problemas como: “instabilidade postural, insuficiência cognitiva, imobilidade, 

iatrogenia, incontinência urinária e fecal” (PAULA, 2010, p.33) são “diretamente 

relacionados à capacidade funcional” (...). Ser independente, poder tomar suas decisões e 

poder se deslocar sem auxílio de terceiros para onde quer e quando quer, irá estabelecer uma 

melhor condição de vida a um indivíduo que não é capaz das mesmas coisas (PAULA, 2010). 

Neuropsicologicamente, o organismo humano também sofre com o declínio de 

algumas habilidades, como: memória de trabalho, velocidade de pensamento e habilidades 

visuoespaciais; enquanto a inteligência verbal, a habilidade de cálculo e a maioria das de 

linguagem e a atenção básica, tendem a serem inalteradas (MORAES et. al. 2010). Contudo, 

devido a resquícios de um modelo de saúde mais voltado para medicalização, a maioria da 

população ainda acaba associando estas alterações naturais com algum tipo de patologia, 

como as demências ou alzheimer, por exemplo. Entretanto, como estas perdas são pertinentes 

do processo de envelhecimento e não geram significativo prejuízo nas tarefas do cotidiano e 

nem restringem o convívio social, não devem ser associadas a doenças. Elas podem até gerar 

estranheza entre os idosos e seus familiares por falta de conhecimento sobre o que essas 

alterações podem interferir em suas vidas, como: precisarem de explicações mais detalhadas, 

prestar atenção em menos tarefas ao mesmo tempo, dentre outras, mas isto não quer dizer que 

o indivíduo mais velho não consiga realizar tarefas e ser independente e autônomo, ainda mais 

se o mesmo for ativo, pois sofrerá menos com estas alterações (MORAES et. al. 2010). 

Por conseguinte, o idoso, passa também por um processo de envelhecimento social, 

em que há “progressiva diminuição dos contatos sociais; o distanciamento social; a 

progressiva perda de poder de discussão; o progressivo esvaziamento dos papéis sociais; a 

gradativa perda de autonomia e independência, alterações nos processos de comunicações 

entre os outros” (MOTTA, apud, PAULA, 2010, p.35). Tal fato pode gerar ansiedade, 

insônia, depressão, diminuição de motivação e também pode auxiliar no valor pejorativo 
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associado ao envelhecimento e no medo que o adulto assume em se tornar velho. Ainda neste 

processo, verificam-se mudanças de papéis sociais, pois é socialmente e historicamente 

construído que o idoso tem comportamentos e papéis típicos desta fase da vida. Assim sendo, 

devem mudar seu estilo de roupa, linguagem, enfim, o modo de agir, para se enquadrarem na 

categoria que agora se encontram (NERI e FREIRE, 2003). Nesta perspectiva, pode-se dizer 

que a cultura irá interferir bastante neste aspecto, afinal ela definirá como determinada 

sociedade enxergará o idoso, o velho, e, assim, a maneira que ele deve se “comportar” a partir 

de então. 

Todavia, mesmo que as alterações fisiológicas, neuropsicológicas e sociais acima 

mencionadas, ocorram no decorrer do envelhecimento dos indivíduos é importante ressaltar 

que elas estão diretamente relacionadas a fatores como estilo de vida, ambiente em que vive e 

danos acumulados. Sendo assim, 

 

O envelhecer não pode ser encarado de forma linear e unidimensional - que 

ignora as contradições nas condições de existência e que prega uma 

homogeneidade entre os indivíduos idosos. A busca da reflexão acaba por 

combater certos mitos em torno deste processo: a velhice como declínio e 

doença; velhice com sabedoria e saúde; velhice sem sexualidade; velhice 

com morte, entre tantos outros (SANTOS e SOUZA, 2011, p. 11). 

 

Logo, é relevante estar ciente de que cada pessoa passa por características distintas no 

decorrer deste processo e não generalizar de modo indiscriminado a velhice, pois, deste modo, 

acaba-se reforçando preconceitos aos indivíduos idosos. 

 

2.4 DIFERENTES PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO 

 

Diante de todos os fatos, cabe dizer que a saúde já assumiu inúmeros conceitos 

durante os séculos até chegar ao mais atual, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde 

como “completo bem estar físico, mental e social” (OMS, 2003), ou seja, não é mais a 

ausência de doenças, um estado clínico do indivíduo, mas algo mais amplo e que leva em 

consideração aspectos globais das pessoas. Porém, mesmo sendo criticado por não comentar 

sobre a influência do meio sociocultural e ambiental, é bastante utilizado no meio acadêmico, 

mas levando em conta as variáveis referidas. 

Contrariando um modelo de medicalização, no qual a medicina é a área mais 

valorizada, encontra-se, hoje, um modelo de saúde que considera fatores físicos, culturais, 



18 
 

 

psicológicos, sociais e ambientais, e que, por isto, valoriza o trabalho interdisciplinar e 

educacional, sendo ele o campo da promoção da saúde (ALVES JÚNIOR e PAULA, 2008). 

Este campo pode ser definido como “o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle do processo” (FERREIRA JÚNIOR apud ALVES JÚNIOR e PAULA, 2008, p.125). 

A promoção da saúde pode ser então, considerada um processo também educacional, mas fora 

dos moldes tradicionais de ensino, no qual uns transmitem saberes e os outros acumulam, e 

sim, um modelo com participação ativa de todos os envolvidos e fortalecimento da ação 

comunitária (ASSIS, 2005). Deste modo, tem como foco ampliar a atenção nas diversas 

dimensões da saúde e não apenas no controle de doenças. Pode atuar em um campo mais 

individual por meio da promoção de hábitos saudáveis, ou ainda, num campo mais coletivo, 

que engloba as políticas públicas e o fortalecimento da população no que tange ao seu poder 

político (BUSS, 2003 apud ASSIS, 2005). 

Sendo assim, com o aumento da população idosa e com a fragilidade dos recursos 

financeiros nos países em desenvolvimento, os programas de promoção da saúde tornam-se 

cada vez mais necessários, pois, pensando em envelhecimento ativo, estes programas 

caracterizam experiências positivas na longevidade e na prevenção do potencial de 

desenvolvimento e de capacidades do indivíduo, reduzindo problemas associados à saúde 

pública (ASSIS et. al. 2004).  

Quanto ao formato, estes programas podem variar, oferecendo atividades de cunho 

educativo em nível coletivo, ou promovendo ações preventivas individuais. As coletivas vão 

desde grupos pequenos até eventos maiores, podendo contar com grupos de educação em 

saúde, palestras, atividades práticas com exercícios, sessões de controle do estresse, lanches 

ou grupos de caminhadas. No campo individual há instrução sobre autocuidado (ASSIS et. al. 

2004). 

Porém, pensando a promoção da saúde com o mesmo intuito da Educação em Saúde, 

ela pode ser aplicada aos idosos de modo a favorecer reflexões acerca do envelhecimento em 

suas múltiplas determinações e estimular uma participação efetiva na vida (ASSIS et al., 

2000). 

Isto pode ser feito: 

 

A partir da construção de encontros, espaços que vinculem afetivamente as 

pessoas e valorizem suas trajetórias de vida e seus saberes, busca-se garantir 

o direito à informação e ao debate sobre temas que articulem saúde e 

cidadania. São eixos temáticos: a dimensão positiva da saúde, a prevenção e 



19 
 

 

o controle de doenças e agravos comuns, os direitos sociais dos idosos. A 

pretensão é que tais eixos possam ser estratégicos na capacitação e na 

promoção da autonomia dos idosos para neles potencializar a condição de 

sujeito político na luta pela dignidade do envelhecer (ASSIS, 2005, p.8). 

 

 Diante disso, deve haver uma preocupação sobre as atividades realizadas não serem apenas 

uma ocupação do tempo livre, ou seja, refletir sobre a relevância social de cada atividade, se atende 

aos interesses desta faixa etária e se são capazes de desenvolver novos conhecimentos (VERAS e 

CALDAS, 2004). Também é importante que os profissionais que atuarão diretamente com esse 

público saibam proporcionar reflexões não apenas acerca do autocuidado, mas que venham trazer ao 

debate questões políticas, sociais e econômicas que aparecem como barreiras, ou ainda, dificuldades 

durante este processo educacional que pode ser a promoção da saúde (ASSIS, 2005). 

 

2.5 CONCEITO DE ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

Assim como mencionado anteriormente, o envelhecimento acontece distintamente em 

cada indivíduo, pois existem fatores como: estilo de vida, classe social, nível de escolaridade, 

gênero, histórias pessoais e profissão, que o influenciam diretamente. Entender e compreender 

o que pode levar a um envelhecimento com qualidade de vida é primordial para determinar o 

padrão de velhice que se almeja, pois viver mais nem sempre significa viver bem, ainda mais 

quando a imagem da velhice é frequentemente associada a perdas, sofrimento, declínio 

funcional, maior dependência física, depressão e improdutividade.  

Quanto aos padrões da velhice, são classificados em velhice normal, na qual não há 

patologias, apenas as perdas e alterações biológicas, psicológicas e sociais provenientes do 

envelhecimento; velhice ótima, sustentando padrões compatíveis aos mais jovens; e velhice 

patológica, com a presença de patologias e síndromes pertinentes da velhice, ou ainda do 

agravamento de doenças já existentes. Como se percebe, tais padrões estão muito 

relacionados às condições de saúde e da qualidade de vida do indivíduo (BALTES e 

BALTES, 1990, apud NERI e CACHIONI, 1999).  

Assim, para se ter um envelhecimento com uma vida longeva e boa qualidade de vida, 

o indivíduo pode vir a adotar o que a Organização Mundial da Saúde chama de 

“envelhecimento ativo”, o qual:  

 

Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, 

social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da 

sociedade de acordo com as necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo 

tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados, quando 

necessários (OMS, 2005, p. 13). 
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Nesta perspectiva o envelhecimento ativo não está relacionado apenas em estar 

fisicamente ativo ou com a força de trabalho inalterável, refere-se também à contínua 

participação em aspectos sociais, econômicos e culturais, ou seja, ser e manter independência 

e autonomia do indivíduo no decorrer deste processo. 

Assim, são os hábitos e influências de cunho social, cultural, econômico e psicológico 

da juventude que determinarão a velhice de cada indivíduo. A qualidade de vidas dos futuros 

idosos “depende não só dos riscos e oportunidades que experimentem durante a vida, mas 

também da maneira como as gerações posteriores irão oferecer ajuda e apoio mútuos, quando 

necessários” (OMS, 2005, p. 13). 

 

2.6 ENVELHECIMENTO E ESCOLA 

 

Conforme referido anteriormente, a pirâmide etária da população de forma geral vem 

mudando e sendo constituída cada vez mais por indivíduos idosos. Porém, ela ocorreu 

distintamente entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, na qual os primeiros tiveram 

tempo para uma boa estruturação e preparação da população e os segundos não, pois como 

este processo está acontecendo de forma acelerada, o despreparo e falta de estrutura para lidar 

com tal situação está presente, ocasionando certo sofrimento e privação por parte da 

população idosa desses países (LEBRÃO, 2007). Embora no Brasil exista um Estatuto próprio 

para esta faixa etária, que deveria garantir direitos, como saúde, alimentação, educação, 

cultura, vida, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência, tanto comunitária como 

familiar (BRASIL, 2003), esta realidade ainda é bem falha e distante, gerando e afirmando 

preconceitos a acerca do processo do envelhecimento e desamparando este grupo da 

sociedade que acaba se tornando marginalizado (WHITAKER, 2010).  

Por conseguinte, infelizmente, “não basta o Estatuto do Idoso. Embora seja uma 

grande conquista, é pouco conhecido e o estabelecimento dos direitos sociais dessa 

‘crescente’ categoria sociológica exige mudanças profundas nas atitudes da população, face 

ao seu envelhecimento” (WHITAKER, 2010, p. 182). Assim sendo, a escola pode ser uma 

forte aliada na preparação da sociedade quanto ao processo de envelhecimento. Como já 

mencionado, não só ela, pois devemos ter diversas políticas públicas estimulando este grupo 

para um envelhecimento ativo, mas ela servirá como aliada no combate da imagem que a 

velhice foi assumindo ao longo dos anos, na qual passa o idoso de um arrimo de família e 
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detentor de bens para alguém improdutivo e dependente financeiramente do Estado e da 

família (WHITAKER, 2010).  

Além da imagem associada a gastos para o governo, há características diversas como 

esquecimento, maldade, rabugice, feiura, que muitas vezes lhes são atribuídas devido à 

cultura de massa, livros de histórias infantis e filmes, e que, inúmeras vezes não são 

contestadas ou desmistificadas pela família ou pela escola.  

Por isto, “está na hora da educação escolar trabalhar no sentido de formar novas 

atitudes, novos paradigmas para uma sociedade menos competitiva e mais sensível ao 

sofrimento” (WHITAKER, 2010, p. 182). Afinal, as propostas críticas e contra-hegemônicas 

da educação, não se preocupam mais somente em transmitir os saberes científicos e 

institucionalizados. Por exemplo, numa concepção histórico-social: 

 

(...) a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. 

A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte 

da prática social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos 

ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma relação 

fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas 

postos pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do método 

identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), 

dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução 

(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes 

da própria vida dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2005, p. 26). 

 

 

O fundamental é fazer o aluno refletir sobre questões pertinentes na sociedade de 

forma geral, e porque não sobre o envelhecimento e a velhice? Assim como já mencionado 

existem inúmeros fatores a serem explorados pelos professores em suas aulas a fim de fazer o 

aluno compreender melhor este processo e suas implicações sociais, econômicas e culturais. 

Especificamente na Educação Física, o docente pode mostrar os benefícios do exercício na 

saúde do idoso, no convívio e na participação social e na mudança da imagem da velhice.  

Numa perspectiva de Educação Intergeracianal, as aulas de Educação física podem 

trazer relatos e experiências de pessoas idosas argumentando sobre os benefícios do exercício 

físico no envelhecimento ativo, ou ainda, denunciando possíveis preconceitos. Assim: 

 

 

Através da Educação Intergeracional e dos programas intergeracionais se 

ocupa um novo espaço na educação social, que trabalha visando facilitar a 

compreensão das novas exclusões e ao mesmo tempo, abordando questões, 

não só em função de uma só categoria ou setor- os idosos- mas sim, 

pensando em todos os grupos sociais que ainda permanecem nessa situação, 
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por qualquer fator que seja, e que desejam reincorporar-se ou juntar-se a 

construção de novos vínculos sociais (CARRERAS, 2002, p. 33). 

 

 

Ainda sobre o convívio entre gerações distintas: 

 

(...) é uma iniciativa que pode ajudar na superação de preconceitos, 

incentivar o respeito mútuo e o reconhecimento entre as gerações, o que 

ocasiona uma melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. Esta iniciativa 

proporciona trocas interpessoais que podem ser positivas para todos, pois 

contribuem para a adaptação à vida em sociedade, aspecto importante para 

os diferentes ciclos da vida. Na verdade, é um ganho para a sociedade em 

geral, que ganha cidadãos que aceitam e respeitam as diferenças (GOLVEIA 

e SILVA, 2015, p. 151). 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que convida o professor 

para trabalhar de forma intergeracional uma vez que atende um público com faixas etárias 

bem heterogenias, ao tentar assegurar o direito à educação, ou garantia de permanência na 

escola, dos que tiveram este direito negado de alguma maneira (VENTURA e CARVALHO, 

2013). Esta heterogeneidade se torna cada vez maior e está associada ao processo de 

juvenilização da Educação de Jovens e Adultos, atendendo desde jovens de 15 a 17 anos até 

idosos (GOUVEIA e SILVA, 2015). 

 Contudo, a formação dos professores ainda apresenta uma defasagem nos assuntos 

referentes à Educação de Jovens e Adultos (VENTURA e CARVALHO, 2013). Logo, esta 

troca geracional, muitas vezes não acontece e a intergeracionalidade acaba tornando-se um 

grande desafio para o professor. 

No que toca a Educação Física escolar, estes desafios intergeracionais também estão 

presentes. Muitas vezes observamos aulas em que apenas os jovens praticam alguma 

modalidade esportiva e os demais são excluídos, ou um ensino restrito à alongamentos e 

recuperação para o trabalho. Aliado a este fato, o componente curricular obrigatório no 

Ensino Básico, ainda é facultativo na Educação de Jovens e Adultos para quem cumpra 

jornada de trabalho igual ou superior a seis horas, tenha mais de trinta anos, quem estiver 

prestando serviço militar, ou em situação similar, por aqueles amparados pelo Decreto-Lei n° 

1.044, de 21 de outubro de 1969, ou quem tenha prole (BRASIL, 2003). 

Deste modo, acaba-se negando uma Educação Física crítica e além da prática pela 

prática. Nega-se, também, o contato com a cultura corporal de movimento, e por isso, a 

informações, valores e vivências sobre a história de práticas corporais, conhecimentos de 

promoção da saúde, adoção de estilo de vida ativo, utilização e apropriação de tempo de lazer, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm
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expressão de afetos e sentimentos no contexto social e incentivo a criatividade na utilização 

das práticas corporais, sendo um instrumento de inserção social e exercício da cidadania 

(VENTURA e CARVALHO, 2013). 

Mesmo que na Educação para Jovens e Adultos, seja a primeira vista mais fácil 

proporcionar um encontro intergeracional, devido à presença de alunos de diversas faixas 

etárias em uma mesma turma, ainda vale a pena se pensar na proposta de Educação 

Intergeracinal na visão apresentada por Carreras (2002) em todo os ciclos de ensino. 
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3 CAPÍTULO II: ENVELHECIMENTO E EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR 

 

A temática do envelhecimento ainda está distante das escolas (CACHIONI e 

TODARO, 2016; TODARO, 2009, CARVALHO e HORIGUELA, 2007), consequentemente 

das aulas de Educação Física escolar. Quando o tema é abordado, se restringe a práticas 

pontuais (TODARO, 2009).  

Ainda é escassa a literatura que se proponha a discutir como a temática vem sendo ou 

pode ser abordada nas aulas de Educação Física escolar, embora alguns autores afirmem a 

relevância do tema estar presente nas escolas, tais como Alves Júnior (2011), Todaro (2009) e 

Whitaker (2010).  

No que toca a Educação Física escolar, o envelhecimento é um assunto pouco 

discutido. Quando trabalhado, a sua discussão é mais voltada aos aspectos biológicos, 

seguindo a lógica da atividade física como um aliado ao bem envelhecimento, como será visto 

a seguir. 

 

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a organização e exploração do material de análise, emergiram categorias que 

embasarão as discussões aqui presentes. As categorias são: Formação e atuação profissional; 

Compreensão sobre envelhecimento; A temática do envelhecimento nas aulas de educação 

física escolar; Intergeracionalidade e escola; De que forma a temática do envelhecimento está 

presente nas aulas de Educação Física escolar. 

 

3.1.1 Formação profissional e atuação 

 

Quanto à formação profissional dos entrevistados, observa-se que não existe uma 

homogeneidade na instituição em que se formaram, bem como nas especializações realizadas. 

A formação inicial se deu nas seguintes instituições: Centro Universitário Volta Redonda, em 

Volta Redonda; Centro Universitário Geraldo Di Biase, em Barra do Piraí; Universidade 

Santa Cecília, em Santos; Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro; Universidade Federal 

de Juiz de Fora, em Juiz de Fora. Nota-se que a maioria das universidades cursadas pelos 

entrevistados são particulares e ficam situadas no Estado do Rio de Janeiro. 

Ao investigar mais profundamente a formação dos entrevistados, foi analisado se os 

mesmos cursaram alguma disciplina abordando a temática do envelhecimento. Ao serem 
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questionados sobre sua formação, parte dos entrevistados não se lembra de nenhuma 

disciplina específica abordando o processo de envelhecimento durante a graduação. Os que se 

recordaram enxergaram esta abordagem nas disciplinas: ”Embriologia, Fisiologia e até 

Treinamento” (ENTREVISTADO 01); “Hidroginástica e Educação Física para grupos 

especiais” (ENTREVISTADO O2) e “Educação Física para o público da Terceira Idade” 

(ENTREVISTADO 03). Acaba-se inferindo que os licenciandos, em sua formação, não 

tiveram nenhuma disciplina que se propusesse a discutir, como temática central, o processo de 

envelhecimento. Cachioni e Todaro (2016) afirmam esta ausência ou escassez de disciplinas 

tematizando a velhice e envelhecimento no ambiente das graduações. Em outro estudo 

relativo à formação curricular, Neri e Jorge (2006) pontuam que em cursos como 

Enfermagem, Educação Física e Medicina existem disciplinas que abordam a temática do 

envelhecimento, porém, proporcionando conhecimentos predominantemente ligados aos 

aspectos fisiológicos. Este apontamento justifica o fato do entrevistado 01 associar o 

envelhecimento apenas as disciplinas de cunho biológico em sua formação, impactando a sua 

visão acerca do envelhecimento.  

Ainda sobre a formação acadêmica dos entrevistados, no que toca as ementas das 

disciplinas ofertadas pelos cursos citados, só foi possível acessar as ementas do Centro 

Universitário de Volta Redonda, que continham duas disciplinas referentes a práticas 

corporais para idosos, Atividades Aquáticas e Cineatropometria e Avaliação Funcional.  

Todavia, ambas as disciplinas apenas citam o idoso, não descrevendo como será a abordagem 

acerca do processo de envelhecimento. Segundo a ementa de Atividades Aquáticas, a 

disciplina tem como pontos principais: 

 

Histórico dos aspectos institucionais da Natação. Conceitos, objetivos, 

conteúdos e evolução metodológica. O movimento humano na água. A 

natação, a conservação do meio ambiente e a qualidade de vida. Discussão 

de metodologias para o ensino da natação. Experimentação prática de 

atividades de adaptação ao meio líquido. Técnica dos nados crawl, costas, 

peito e borboleta. Saídas, viradas e chegadas; aspectos biomecânicos e 

regulamentação internacional. Atividades aquáticas: bebês, hidroginástica, 

natação para pessoas com deficiência, natação para gestantes e natação para 

idosos. 

 

 

Assim como os pontos principais da disciplina Cineantropometria e avaliação 

funcional são os seguintes: 

 

 
Cineantropometria. Conceito. Contexto histórico. Objetivos. Relevância e 

aplicabilidade no contexto da intervenção do professor de Educação Física. 
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Avaliação antropométrica em diferentes grupos populacionais e diferentes 

contextos (escola, desporto, academia, etc.)- somatotipo (endomorfia, 

mesomorfia e ectomorfia). Avaliação funcional. Testes e medidas aplicados 

para avaliação de diferentes capacidades funcionais (capacidade aeróbia, 

força, potência de membros superiores e inferiores, agilidade, coordenação 

motora, flexibilidade, velocidade) em diferentes populações (criança, 

jovens/adultos e idosos de ambos os gêneros) e em diferentes contextos 

(escola, academia, esporte de rendimento, treinamento personalizado). 

 

 

No que toca a formação continuada, apenas três dos cinco entrevistados realizaram o 

curso de pós-graduação Latu Senso, sendo que nenhum destes na área escolar, mas sim, em 

Treinamento desportivo, Futebol, Fisiologia do Exercício e Treinamento resistido. Isto pode 

remeter a um despreparo destes professores para atuarem no meio escolar e com assuntos tão 

diversos, tais como o envelhecimento. Além disto, percebe-se, por meio da análise do tempo 

de formação e de atuação dentro da escola, na qual os entrevistados, em sua maioria, 

trabalham na área escolar apenas nos anos mais recentes se comparados ao ano em que se 

formaram.  Este fato pode ser observado nas fala dos entrevistados 03 e 04. O entrevistado 03 

que afirma ter se formado em:  

 

“2009, na Universidade Santa Cecília, em Santos [...] em 2010 eu lecionei 

aqui em Rio das Flores, cerca de seis meses, mas logo me afastei por 

trabalhar no setor privado. E agora retornei ao setor público, devido ao 

concurso, aqui em Rio das Flores, do qual eu fui efetivado em julho do ano 

passado, de 2016, mas eu não assumi a escola ainda, por estar em cargo e 

agora em fevereiro eu assumi as atividades como professor. E aqui no 

município eu estou no Santa Tereza e em mais duas escolas 

(ENTREVISTADO 03).” 

 

Já com entrevistado 04, este fato fica ainda mais evidente, uma vez que o mesmo se 

formou em 1987 pela universidade Gama Filho e só começou a lecionar na área escolar há 03 

anos, relatando ter trabalhado primeiramente com a natação: “principalmente, basicamente, na 

natação. Este tempo todo eu já comecei, eu já me formei, já tinha uma identificação por ter 

sido atleta e já entrei direto” (ENTREVISTADO 04). Nota-se, portanto, que a maioria dos 

entrevistados atuou por mais tempo em área não escolar, o que explicaria o fato das 

preferências na formação continuada. 

 

3.1.2 Compreensão sobre envelhecimento  
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A maioria dos professores entrevistados compreende o envelhecimento como algo 

natural, processual, ligado ao desgaste e consequência da vida, conforme se observa na 

seguinte fala: 

 

O envelhecimento, ele é um processo natural que acontece com todo mundo 

e que há um desgaste fisiológico no organismo, do funcionamento. Você vai 

perdendo a capacidade de funcionar bem o seu organismo, e isso é natural. 

Acontece com o tempo mesmo (ENTREVISTADO 02).  

 

Visão semelhante à apresentada por Paula (2010), que considera o envelhecimento um 

processo de alterações biopsicosociais inerentes ao organismo humano, ou ainda, coforme 

Cancela (2007) que enxerga a senescência como um processo natural do envelhecimento, 

comprometendo aspectos físicos e cognitivos progressivamente. Desta forma, analisa-se, 

também, que a visão dos entrevistados acerca deste processo, se apresenta sob uma ótica 

predominantemente fisiológica, na qual: 

 

O envelhecimento fisiológico compreende uma série de alterações nas 

funções orgânicas e mentais devido exclusivamente aos efeitos da idade 

avançada sobre o organismo, fazendo com que o mesmo perca a capacidade 

de manter o equilíbrio homeostático e todas as funções fisiológicas 

gradualmente comecem a declinar (CANCELA, 2007, p. 3). 

 

  O entrevistado 03 foi o único que não conseguiu deixar claro o que entende por 

envelhecimento, mas pontua sobre a crescente preocupação das pessoas com o mesmo, 

principalmente no que toca a saúde. Um ponto comum presente nas falas foi o fato de que 

embora o processo de envelhecimento acarrete em um desgaste do organismo, ele pode ser 

“retardado” (ENTREVISTADO 02), ou ainda: 

 

(...) pode ser melhorado, pode ser planejado, pra gente chegar bem a idade 

mais avançada. Então depende de cada um ter a consciência, trabalhar pra 

isso, porque às vezes tem muitos fatores que as pessoas esquecem, mas 

precisa realmente ser planejado e trabalhado pra pessoa, o indivíduo, chegar 

lá na frente e ter uma qualidade de vida. Eu penso assim de envelhecimento, 

que não temos como correr, então, natural isto, mas existe uma forma da 

gente chegar bem lá (ENTREVISTADO 04). 

 

A partir desta visão de que o envelhecimento pode ser retardado, ou como coloca o 

entrevistado 04, que “existe uma forma de se chegar bem lá”, pode-se pensar nas políticas e 

propostas de envelhecimento ativo, saudável e engajado. Estas começam a aparecer com mais 

intensidade no século XXI, pois a velhice e o envelhecimento acabam se tornando um 
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problema social, uma vez que a sociedade valoriza exacerbadamente coisas mais afetadas à 

jovialidade (ALVES JÚNIOR, 2004). As representações sociais e os comportamentos dos 

idosos, pautados pela lógica produtivista do trabalho, mudaram e: 

 

Se em algumas épocas aos aposentados quase sempre era recomendado 

descanso, recolhimento e inatividade, depois da metade do século XX outros 

valores ganharam importância. Fenômenos como o associativismo e a 

participação em atividades socialmente reconhecidas, como o voluntariado, 

passam a ser incorporados, resultado do novo modelo, que acaba 

caracterizando o que é bom ou mau para o envelhecimento. Em nosso 

entender isso está bem de acordo com o que tem sido sustentado pelos 

seguidores de algumas teorias psicossociais sobre o envelhecimento e a 

velhice bem-sucedida (ALVES JÚNIOR, 2004, p. 64). 

 

Uma destas representações sociais, propagada pela mídia e o Governo, é a do 

envelhecimento ativo enquanto uma imposição. Através desta imposição, a velhice é algo a 

ser combatido, surgindo termos como terceira idade, melhor idade, mascarando as condições 

inerentes a este sujeito. Esta glamourização acaba camuflando injustiças cometidas a 

significativa parcela da população, e ainda, “nesta forma de raciocínio, acaba-se por condenar 

ao declínio aqueles que não optarem por uma vida de engajamento associativo, incluindo as 

atividades físicas e de lazer” (ALVES JÚNIOR, 2004, p. 59). Não que um modo de vida ativo 

seja ruim, mas seria mais interessante e proveitoso ao indivíduo que este não fosse impositivo 

como a única maneira de se ter um bom envelhecimento, preenchendo o “tempo inútil”.  

Ao encarar o envelhecimento ativo como um padrão a ser seguido, a qualquer custo, 

culpabilizam-se os indivíduos que “venham a apresentar deterioração física, sendo a 

dependência e a decrepitude resultados de uma conduta desviante do indivíduo” (ALVES 

JÚNIOR, 2004, p. 65). Esta concepção pode ser observada na fala do entrevistado 04, que 

afirma que:  

 

(...) depende de cada um ter a consciência, trabalhar pra isso, porque às 

vezes tem muitos fatores que as pessoas esquecem, mas precisa realmente 

ser planejado e trabalhado pra pessoa, o indivíduo, chegar lá na frente e ter 

uma qualidade de vida (ENTREVISTADO 04). 

 

Um dos fatores que influenciam um envelhecimento saudável é a pratica regular de 

atividade física. Este fato é evidenciado por Devide (2000), no qual aponta o exercício físico 

como possibilidade de melhoria da qualidade de vida, autoestima, autonomia, gerando novas 

aprendizagens e desenvolvimento pessoal. Ferreira (2001) corrobora com esta visão, ao 

pontuar que “o exercício físico deve ser encarado como um meio potencial para se contribuir 
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positivamente para a saúde, quando praticado de forma correta e adequada”. O Entrevistado 

02 consegue relacionar a atividade física como um fator que auxilia a retardar o processo de 

envelhecimento. É neste sentido que o mesmo aborda a temática do envelhecimento em suas 

aulas, como explicitado no seguinte trecho: “eu expliquei pra eles que as consequências vêm 

com o envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo as 

capacidades e que a atividade física ajuda a retardar um pouco o envelhecimento”, ou ainda: 

“eu tratei dessa forma com eles, explicando as consequências da não atividade física pro 

envelhecimento” (ENTREVISTADO 02).  

Todavia, deve-se ter em mente que somente o exercício físico não é capaz de melhorar 

plenamente a saúde do indivíduo, uma vez que esta é multifatorial, no sentido de ser “o 

resultado das condições de alimentação, de habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços 

de saúde” (FARIA JÚNIOR, 1991, p. 16). Além disto, é relevante, pensar em uma Educação 

Física escolar que não seja apenas pautada na corrente da Aptidão Física voltada à saúde, 

pois: 

 

(...) a vinculação exclusiva da prática do exercício à ideia de aptidão física 

permanente, embora seja uma atribuição importante da educação física 

escolar a ser considerada, não se mostra suficiente para sua relação de 

compromisso com a saúde. Primeiramente, traduz-se num reducionismo, 

pois limita a saúde ao campo da aptidão física. Além disso, sugere uma 

relação de causalidade entre aptidão física e saúde, em que ser fisicamente 

ativo significaria ser saudável (FERREIRA, 2001, p. 26). 

 

Assim, a Educação Física escolar não deve ser vista e considerada uma fonte única e 

milagrosa de promoção da saúde, a fim de culpabilizar a vítima, ou seja, esquecer que é 

função do Estado garantir políticas públicas que proporcionem boa qualidade de vida a 

população em geral e culpar quem não pratica exercício físico, pelo fato, por exemplo, de não 

ser incentivado pelo professor de Educação Física na escola (DEVIDE, 2003; FERREIRA, 

2001). A saúde está presente na Educação Física escolar, mas deve ser discutida em seus 

aspectos mais amplos, “falar em saúde nas aulas de Educação Física escolar nos impõe a 

pensar na miséria, na desnutrição, nos que não tem onde morar e nem onde plantar” (ALVEZ 

JÚNIOR, 2001, p. 43). 

 

3.1.3 A temática do envelhecimento nas aulas de educação física escolar 
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Conforme visto anteriormente, o envelhecimento populacional é fato já constatado, 

devido a diversos fatores, como aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de 

natalidade, melhores condições de saneamento básico e avanços tecnológicos, por exemplo. 

Em países como o Brasil a mudança do perfil populacional de forma acelerada acarreta, 

também, mudanças sociais aceleradas, “transformando, muitas vezes, a vida do idoso em 

sofrimento e privação” (WHITAKER, 2010, p. 181). Assim, encontra-se presente nesta 

sociedade capitalista e produtivista, preconceitos e estereótipos relacionados ao processo 

envelhecimento. Nesta perspectiva, “a sociedade precisa ser educada para compreender o 

envelhecimento sobre esse novo prisma” (WHITAKER, 2010, p. 180), sendo, a escola, um 

local relevante neste processo de educação acerca deste novo ator social (WHITAKER, 

2010). 

As representações sociais atribuídas à pessoa idosa e ao velho tem relação direta com a 

cultura e o contexto sócio-histórico de determinada comunidade. A sociedade contemporânea, 

por bastante tempo, enxergou o envelhecimento como declínio biológico e perda de status 

social e econômico, associando, assim, valores negativos a este processo. Esta visão 

pejorativa se reflete em toda a população, tanto nas crianças, quanto nos jovens, nos adultos, e 

nos próprios idosos, uma vez que as relações sociais são fundamentais na formação identitária 

do sujeito idoso (CALDAS e THOMAZ, 2010). Caldas e Thomaz (2010) investigaram como 

os jovens veem o velho. Constataram: alguns estereótipos como a velhice ser associada a 

doenças e declínio; falta de convívio com o idoso por incompreensão e intolerância; falta de 

valorização da figura do idoso; levantamento de aspectos positivos referentes ao 

envelhecimento, como sabedoria e experiência; imagem sobre o idoso marcada 

“principalmente, por aspectos negativos, como preconceitos, desvalorização social, maus 

tratos, limitações biológicas e diferenças culturais” (CALDAS e THOMAZ, 2010, p. 83). 

Visto como as relações sociais influenciam na formação identitária do sujeito idoso, a 

escola, especificamente a Educação Física, pode contribuir, ao discutir a temática do 

envelhecimento, a fim de proporcionar uma nova identidade do idoso, uma vez que este se 

relaciona com os jovens desta sociedade. Segundo Caldas e Thomaz (2010, p. 78): 

 

Desta forma, ao darmos visibilidade ao meio social e aos outros agentes 

sociais sobre a questão do envelhecimento, estamos contribuindo com uma 

análise mais ampla e completa, favorecendo intervenções mais eficazes e 

adequadas, construindo uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, que 

aceite as necessidades e demandas dos idosos. 
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Visto a relevância de este tema estar presentes nas escolas, deve-se pensar se ele 

realmente é apresentado aos alunos. Os entrevistados conseguiram destacar a importância da 

temática do envelhecimento dentro das aulas de Educação Física escolar, porém, o que se 

constata são apenas dois de cinco entrevistados abordando a temática. Conforme Cachioni e 

Todaro (2016, p. 184) analisam em seu estudo, “embora essa seja uma ação educativa 

extremamente importante nos diferentes níveis de escolarização, o que se pode perceber são 

iniciativas isoladas e pouco registradas”.  

Logo, o que pode levar a estes professores não abordarem a temática em suas aulas? 

Por que a temática ainda não está presente na escola? Cachioni e Todaro (2016) analisaram 

diversas propostas, leis e pareceres propondo a aplicação da temática do envelhecimento nos 

diversos níveis de ensino formal. Constataram o seguinte: “Apesar das indicações legais, no 

Brasil, poucos alunos do ensino fundamental e médio são contemplados com conteúdos que 

abordem a questão do envelhecimento humano” (CACHIONI e TODARO, 2016, p. 187). As 

autoras apresentam como um dos motivos, da não implementação efetiva deste tema, a falta 

de formação envolvendo tais conteúdos. Segundo as autoras, “faz-se necessária uma 

capacitação da equipe pedagógica, entendida como diretor, supervisor, coordenador e 

professores, a fim de que a inserção da temática gerontologia seja efetiva e coerente com a 

produção de conhecimentos da academia” (CACHIONI e TODARO, 2016, p. 185).  

Como já mencionado anteriormente, embora alguns entrevistados consigam pensar em 

conteúdos que abordassem o processo de envelhecimento, mesmo que não fosse de forma 

central, conceituar e conhecer minimamente aspectos referentes a este processo, não foram 

suficientes para que pudessem enxergar o assunto como possibilidade no decorrer de suas 

aulas. Este fato justifica-se por não terem tido discussões abrangentes acerca da temática 

durante sua formação, demonstrando dificuldade de implementação da temática do 

envelhecimento em sua prática pedagógica na escola. 

Ainda que sejam minoria os entrevistados que abordem a temática do envelhecimento 

em suas aulas, percebe-se que tem se pensado a inserção desta temática no âmbito escolar, 

embora timidamente. Desta forma, a lei 10.741 de 2003 do Estatuto do Idoso em seu art. 22, 

está sendo cumprida, uma vez que sugere a inserção de conteúdos relacionados ao processo de 

envelhecimento, à valorização e respeito ao idoso nos currículos mínimos dos diferentes 

níveis de ensino formal, com a intenção de eliminar preconceitos e produzir conhecimentos 

sobre o assunto (BRASIL, 2003). 
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3.1.4 Intergeracionalidade e escola 

 

Falar de intergeracionalidade e de Educação Intergeracional é compreender a 

importância de se refletir sobre as relações do idoso com a sociedade, compreendendo que 

ambas as gerações tem contribuições a serem compartilhadas (CARRERAS, 2002). Assim 

sendo, a construção de novos vínculos geracionais se faz relevante, ainda mais com a 

transição demográfica vivida no Brasil. Nesta perspectiva, a temática do envelhecimento 

dentro das escolas deve, com uma abordagem intergeracional, extrapolar as preocupações 

com a saúde, mais voltada para o lado biológico, e também, se referir a assuntos ligados à 

saúde e qualidade de vida do ponto de vista social e psicológico (FERREIRA, 2001).  

Os entrevistados mostraram compreender a intergeracionalidade como o convívio 

entre gerações, não apenas no âmbito familiar, mas também social (NERI, 2005). Contudo, a 

maioria afirmou não trabalhar de forma a usufruir dos benefícios que podem ser adquiridos 

durante as trocas intergeracionais, tais como: os mais jovens podem ensinar aos mais velhos a 

manusearem e compreenderem novas tecnologias; podem transmitir valores e conhecimentos 

de acordo com os novos valores morais; enquanto os idosos transmitem seus valores éticos, 

memória cultural e conhecimentos práticos do dia a dia, além da educação para o 

envelhecimento na perspectiva do próprio idoso (FERRIGNO, 2006). 

Dentro da escola, a Educação de Jovens e Adultos se mostra uma modalidade de 

ensino em que a intergeracionalidade está muito presente. A convivência de alunos jovens, 

adultos e idosos em um mesmo ambiente de aprendizagem, acaba se tornando, na maioria das 

vezes, um desafio para o professor. Estes desafios podem estar relacionados à deficiência do 

trato da temática dento das universidades. Em sua maioria os cursos de graduação se 

preocupam em formar professores capazes de atuarem com crianças de diversas as idades, e 

não com adultos e idosos, ainda mais se estes estiverem inseridos numa mesma turma 

(VENTURA, 2012). Apenas dois professores relataram dar aula neste segmento de ensino, 

mas, mesmo assim, há pouquíssimo tempo. O Entrevistado 02 teve apenas dois anos de 

atuação com a Educação de Jovens e Adultos, enquanto o entrevistado 04 está apenas há 04 

meses com sua turma. Devido às falhas nas grades curriculares das universidades e da não 

especialização na área escolar, o entrevistado 04 afirma não saber claramente como atuar com 

a modalidade. Em seu discurso, fica evidenciado trabalhar num sentido de recuperação do 

trabalho, no qual explica alongamentos e faz “coisas leves para que eles possam aproveitar”. 

Em nenhum momento aponta como possibilidade atividades em que possa se usufruir da 

relação intergeracional e das outras potencialidades das aulas de educação física.  
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A Educação de Jovens e Adultos é uma das possibilidades de aproveitar as relações 

intergeracionais e trabalhar-se na perspectiva da Educação Intergeracional. Porém, nas outras 

modalidades de ensino, tais relações também podem ser incentivadas. Quando questionados 

sobre trabalharem a intergeracionalidade, além da Educação de Jovens e Adultos, a maioria 

nunca trabalhou deste modo. O entrevistado 01 afirmou trabalhar de forma intergeracional, 

assim como o entrevistado 04. Porém nota-se que, o último, não trabalha intergeracionalmente 

de fato, mas sim enxerga a defasagem série-idade como um desafio parecido com a Educação 

de Jovens e Adultos. Ele relata: 

 

(...) fiquei meio sem saber o que fazer porque isso aconteceu muito aqui em 

Rio das Flores (essa diferença gritante de idade). Então a gente procura 

tentar adaptar e atender essas idades diferentes, mas eu não tinha visto tanta 

disparidade assim, mas a gente tenta fazer o trabalho com boas idades aí, 

mas antes não tinha tanto, era muito específico mesmo de cada série, de cada 

idade da criança (ENTREVITADO 04). 

  

Infelizmente, a intergeracionalidade quando é abordada no ensino regular se restringe 

a práticas pontuais, como visitas a instituições de Longa Permanência para idosos ou 

comemorações ao Dia Nacional do Idoso (TODARO, 2009). Isto fica evidenciado na resposta 

do entrevistado 01. Este, ao pensar numa prática intergeracional, apresenta a “visita num asilo 

em Valença” (ENTREVISTADO 01). Trazer a intergeracionalidade, numa ótica menos 

pontual para o espaço escolar, especificamente para as aulas de Educação Física, pode ser 

desafiante. Mas pode servir de facilitador da compreensão das exclusões sociais e na 

transmissão de valores (CARRERAS, 2002).  

 

 

3.1.5 De que forma a temática do envelhecimento está presente nas aulas de Educação física 

escolar  

 

Assim como já exposto anteriormente, dos 05 professores entrevistados, entre Estado e 

Município, apenas dois deles já abordaram esta temática do envelhecimento em suas aulas, 

ambos do CIEP Brizolão 298- Manuel Duarte, escola da rede estadual de ensino. O 

entrevistado 01 relata ter abordado o assunto com alunos do Ensino médio durante conteúdos 

que abrangem a qualidade de vida. Segundo este professor: 
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(...) quando se fala em qualidade de vida, a gente fala de alimentação, fala 

sobre as atividades que poderiam ser inseridas no dia-a-dia, a gente tenta 

fazer com que os alunos tenham autonomia em tá fazendo sua própria 

atividade física, que a gente explica o que que pode ser feito, como pode ser 

feito; a gente fala sobre freqüência cardíaca, freqüência cardíaca de treino, 

freqüência cardíaca em repouso, freqüência cardíaca máxima. E ao abordar 

este tema, eu deixo claro que nós precisamos, até onde eu entendo, 

precisamos ser ativos para ter um envelhecimento melhor, ou seja, chegar na 

idade mais avançada com saúde (ENTREVISTADO 01). 

 

Seguindo esta lógica, o entrevistado 02 relatou ter trabalhado com a temática da 

seguinte forma: 

 

Eu perguntei às pessoas, aos alunos, principalmente no Ensino Fundamental, 

quem fazia atividade física fora do colégio, fora das aulas de Educação 

física, quem levava a Educação Física pro cotidiano. E na sala de uma turma 

de mais de 25 alunos, a minoria, nem a metade, fazia atividade física. Aí eu 

expliquei pra eles que as consequências vem com o envelhecimento, 

conforme a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo as capacidades e 

que a atividade física ajuda a retardar um pouco o envelhecimento e que o 

grupo que menos pratica atividade física são os adolescentes, né?! E os que 

mais praticam são os idosos. Então eu tratei dessa forma com eles, 

explicando as conseqüências da não atividade física pro envelhecimento, 

doenças que antes eram apenas pertencentes aos adultos e idosos já estão 

atingindo crianças e adolescentes como a obesidade, o diabetes e 

hipertensão. E eu tentei mostrar pra eles que a prática fora dos colégios é 

mais importante do que a Educação Física em si. Que eu estava ali não só 

pra dar atividade prática. Não é só atividade prática, e sim, mostrar pra eles 

que podem levar aquilo para vida deles (ENTREVISTADO 02). 

 

Contudo, envelhecer ativamente não é apenas praticar exercícios físicos ao longo da vida, mas sim 

continuar participando da vida, social, econômica e cultural a fim de se manter autônomo e 

independente (OMS, 2005). Além disto, adotar um estilo de vida ativo e engajado deve ser opção e 

não imposição ao indivíduo, como uma “pastoral do envelhecimento ativo” (ALVES JÚNIOR, 2004). 

Segundo Alves Júnior (2004), conforme surgem fenômenos ditando um novo modelo de 

envelhecer, a fim de pregar o associativismo e participação dos idosos em atividades 

socialmente reconhecidas, caracteriza-se o que seria o bom ou o mau envelhecimento e, 

assim, acaba-se instituindo uma “pastoral do envelhecimento ativo”. Alves Júnior (2004) 

ainda sugere a hipótese de que a sociedade está diante desta “pastoral”, seguindo a linha de 

raciocínio da “pastoral da saúde” caracterizada por Georges Vigarello (1996), em que os 

hábitos de limpeza dos europeus eram passados a população numa espécie de “catequese”. 

Segundo este autor, no caso do bom envelhecimento e das atividades em geral, 

especificamente as físicas, estaríamos, de forma semelhante, ou seja, diante de influências 

moralizantes. 
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A escola, em especial a Educação Física escolar, pode estimular este estilo de vida 

ativo, nesta perspectiva da opção, para melhoria da qualidade de vida durante a velhice. 

Sendo assim, analisando os conteúdos propostos pelo Currículo Mínimo do estado do 

Rio de Janeiro (2012) e a fala dos dois entrevistados que já abordaram a temática do 

envelhecimento em suas aulas, pode-se refletir sobre uma possível relação da abordagem do 

tema com a proposta do currículo mínimo da rede estadual, que apesar de não se referir 

diretamente ao assunto, abre possibilidade de se pensar no tema. Por exemplo, infere-se, no 

referido currículo, que a seguinte competência e habilidade: “Adotar atitudes que promovam a 

ampliação permanente de qualidade de vida, reconhecendo a saúde como aspecto humano que 

envolve questões biológicas, políticas, econômicas e socioculturais” (RIO DE JANEIRO, 

2012), possa ter levado o entrevistado 01 abordar o tema, pois menciona, conforme 

supracitado, que:  

 

(...) quando se fala em qualidade de vida, a gente fala de alimentação, fala 

sobre as atividades que poderiam ser inseridas no dia-a-dia, a gente tenta 

fazer com que os alunos tenham autonomia em tá fazendo sua própria 

atividade física [...] E ao abordar este tema, eu deixo claro que nós 

precisamos, até onde eu entendo, precisamos ser ativos para ter um 

envelhecimento melhor, ou seja, chegar na idade mais avançada com saúde 

(ENTREVISTADO 01). 

 

Os entrevistados que nunca trabalharam com a temática do envelhecimento, seguem 

um referencial proposto pelo coordenador de Educação Física das escolas municipais de Rio 

das Flores. Este coordenador relatou que ainda não existem conteúdos que possam abrir 

possibilidade de trabalho com a temática do envelhecimento, embora isto esteja nos planos 

para uma futura atualização do que ele chama de Currículo Mínimo do Município, o qual foi 

idealizado e escrito apenas no começo deste ano, 2017.    

Percebe-se ainda, que o assunto acaba sendo muito explorado pela questão da saúde. 

Assim, o exercício físico aparece como um aliado no processo de promoção da saúde e 

redutor dos desgastes fisiológicos advindos do envelhecimento. Porém, como já mencionado, 

a discussão da promoção da saúde nas aulas de Educação Física escolar deve ultrapassar a 

ideia de aquisição da aptidão física para a melhora da saúde hoje, a fim de um envelhecimento 

“melhor” (ENTREVISTADO 04). No mesmo sentido, falar de envelhecimento nas aulas de 

Educação Física, é uma oportunidade, além de promover a saúde, de abordar aspectos como 

os estereótipos que rodeiam a velhice, trabalhar de forma intergeracional, assim como 
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despertar a consciência sobre respeito e solidariedade ao próximo (CACHIONI e TODARO, 

2016).  

Referente à qual faixa etária e segmento de ensino iniciar e/ou aplicar o assunto da 

velhice e envelhecimento dentro da escola, a lei 10.741 do Artigo 22º do Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003), aponta que não há um ciclo específico para isto. Os diversos níveis do 

ensino formal devem ser contemplados com estes assuntos. Todavia, ainda existem crianças, 

adolescentes e adultos distantes da temática do envelhecimento. Os entrevistados que a 

abordam em suas aulas, divergem sobre qual segmento de ensino é melhor discutir sobre o 

tema. O entrevistado 01 prefere trabalhar esta questão com Ensino médio, embora tenha se 

mostrado preocupado com inserção do assunto desde a Educação Infantil, conforme perceber-

se a seguir: 

 

Você imagina, você na Educação Infantil trabalhar um tema pertinente como 

esse, como esta crianças irão chegar no Fundamental I, no Fundamental II e 

depois no Ensino Médio?! Então, se este trabalho vem sendo cativado com 

eles (E: Desde a infância)... desde a infância, com certeza vai tá incutido, na 

cacholinha, ou na cabecinha deles uma maneira diferente para olhar o idoso 

(ENTREVISTADO 01). 

 

 Já o entrevistado 02 prefere abordar o assunto:  

 

(...) principalmente no Ensino Fundamental, que são crianças que estão 

começando, e que ainda tem um pouco de... mais envolvimento com as aulas 

de Educação Física. O Ensino fundamental ainda se compromete mais, ainda 

gosta mais. As coisas que você se propõe a fazer eles procuram realizar 

mais. Então eu procuro abordar mais no Ensino Fundamental pra que eles 

não percam isto (ENTREVISTADO 02).  

 

A lógica da inserção dos conteúdos e temas voltados ao envelhecimento em todos os 

segmentos de ensino serve, justamente, como uma possibilidade de estimular e/ou preparar 

seus alunos para um envelhecimento menos deletério e associado a fatores tão negativos como 

a incapacidade e inutilidade; abordar os estereótipos que rodeiam a velhice; despertar a 

consciência sobre respeito e solidariedade e, também, mudar a forma de compreender e se 

relacionar com o idoso (CACHIONI e TODARO, 2016). Embora em cada segmento deva-se 

ter abordagens distintas da temática, devido, principalmente, a faixa etária que será atingida, 

ela não deve ser negada aos alunos com a justificativa, por exemplo, de falta de entendimento 

por parte das crianças pequenas ou desinteresse dos jovens. 
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Quanto às possibilidades de abordagem do tema, existem diversas possibilidades 

interessantes, além da apresentada pelos dois entrevistados que trabalharam com assunto. Ele 

pode ser trabalhado com base em análises de letras de músicas (PINHEIRO e LOUREIRO, 

2011), através da representação do idoso em filmes (PRATA e ALVES JÚNIOR, 2013) ou 

em livros (DA SILVA FERREIRA et al, 2015). A temática, também pode ser abordada de 

forma mais ampla em um projeto interdisciplinar, conforme alguns alunos do PIBID do 

Paraná sugerem. O referido projeto teve como título “Envelhecimento em foco” e objetivou 

discutir as dificuldades e prazeres da Terceira Idade. As atividades desenvolvidas sobre o 

tema, com a finalidade de aguçar a curiosidade e o debate entre os escolares, foram: 

distribuição de charges no espaço escolar, atividade de coordenação motora, realização de 

entrevistas com idosos e produção de imagens fotográficas (CARDOSO et al, 2015). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme verificado, o fenômeno da transição demográfica acarretará no aumento do 

número de idosos presentes em nossa sociedade, gerando novas demandas. Nesta sociedade 

pautada pelo trabalho, a produtividade e a jovialidade, inúmeras são as modificações 

necessárias para atender estas demandas. Caso não esteja preparada para isto, seus integrantes 

podem reproduzir a visão pejorativa associada ao processo de envelhecimento, tais como: 

sinônimo de doenças, prejuízo econômico devido ao déficit da previdência, incapacidade, 

inutilidade e peso para família e sociedade. Por isto, é relevante que as escolas desmistifiquem 

alguns mitos que rodeiam o envelhecimento e a velhice e reflitam sobre a possibilidade de um 

envelhecimento saudável e com qualidade de vida. As aulas de Educação Física também são 

um espaço para estas discussões e reflexões. Contudo, a relevância do tema não é suficiente 

para fazer com que este esteja inserido na escola e nas aulas de Educação Física escolar, de 

acordo com o que foi observado durante a pesquisa. 

Neste sentido, ao final deste trabalho, pode-se constatar que a temática do 

envelhecimento não vem sendo trabalhada pela maioria dos professores de educação física 

escolar. Tal fato pode ser explicado pela falta de conteúdos que abordassem o processo de 

envelhecimento durante as suas formações profissionais. Verificou-se, também, que somente 

os entrevistados da rede estadual afirmaram abordar o assunto. O mesmo é trabalhado numa 

perspectiva biológica e buscando a melhoria da qualidade de vida destes alunos. Todavia, 

ainda deixam de lado outras questões que podem contribuir para discussões e quebras de 

paradigmas acerca da velhice. Se a maioria dos professores deste município desse visibilidade 

sobre questões relativas ao envelhecimento,  estariam contribuindo para intervenções mais 

eficazes e adequadas, a fim de formar uma sociedade mais amistosa, solidária, inclusiva, 

acolhedora e que aceite as necessidades e demandas provenientes dos seus idosos. Aliado a 

este fato, os jovens deste município terão a consciência da necessidade de políticas públicas 

no campo da promoção da saúde e, assim, lutarem para suas implementações. 

Referente às limitações do estudo, podem ser vistas, principalmente, por ser uma 

pesquisa pequena por escolas do interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Rio 

das Flores. Após a realização deste estudo, foram evidenciados questionamentos relevantes a 

serem feitos no campo da Educação Física escolar, como: s e a mesma pode contribuir na 

discussão de um assunto tão pertinente nesta sociedade que, gradativamente, apresenta mais 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos? De que forma os cursos de graduação 

interferem na visão que os professores têm sobre o envelhecimento? As grades curriculares 
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dos cursos de graduação de Licenciatura em Educação Física interferem no momento da 

inserção ou não da temática nas aulas de Educação Física escolar? 
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6 ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I- ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

Nome: 

 

ENTREVISTA: 

1- Professor(a), em qual ano o senhor completou sua graduação e em qual instituição? 

Realizou alguma pós-graduação? Qual? 

 

2- Durante a sua formação profissional, lembra-se de ter cursado alguma disciplina que 

abordasse o processo de envelhecimento? Qual? 

 

3- O(a) que o senhor(a), a partir de suas vivências acadêmicas, profissionais, compreende 

por envelhecimento? 

 

4- O(a) senhor(a), já trabalhou com a temática do envelhecimento em alguma de suas 

aulas? De que forma? 

 

5- Durante sua vida pedagógica já trabalhou com a Educação de Jovens e Adultos? 

 

6- Além da Educação de Jovens e Adultos, o senhor, já trabalhou de forma 

intergeracional em suas aulas? 

 

7- O(a) senhor(a), já observou algum conteúdo que abra a possibilidade de abordagem da 

temática no currículo mínimo da sua disciplina? Qual? Conseguiu abordá-la? 

 

8- O(a) senhor(a) considera que seja importante abordar conteúdos que envolvam o 

envelhecimento em suas aulas? Por quê? 

 

9- O(a) senhor (a)sentir-se-ia à vontade (ou se sente, caso trabalhe) de tratar sobre assuntos 

pertinentes ao envelhecimento e à velhice em suas aulas? Se não, por quê? 
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6.2 ANEXO II- TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

(E)= ENTREVISTADORA 

(P)= PROFESSOR/A 

 

ENTREVISTADO 01: CIEP E SANTA TEREZA 

 (E): Hoje é dia 20 de maio de 2017. Estou entrevistando o professore de Educação Física 

Marco Antônio do CIEP 298- Manuel Duarte.  

(E): Bom dia, professor! 

(P): Bom dia! 

(E): Eu gostaria de saber qual o ano que o senhor se formou e a instituição: 

(P): Eu me formei no ano de 2001 na UNIFOA, Centro Universitário de Volta Redonda. 

(E): Fez alguma pós-graduação, mestrado, doutorado? 

(P): Eu tenho uma especialização em Futebol. Tenho uma pós em Fisiologia do Exercício e, 

também, uma pós em Treinamento Resistido. 

(E): E o tempo que o senhor já leciona como professor de Educação Física?  

(P): Pois é, 2001 eu me formei. Logo que eu me formei eu já entrei por contrato no Estado, e 

no Município também, e depois consegui passar no concurso público. Pelo concurso eu estou 

desde 2008 no Estado e no Município desde 2009. 

(E): Teve alguma disciplina durante a sua graduação que abordasse o processo de 

envelhecimento? 

(P): Então, ao falar de envelhecimento eu entendo que quando você é gerado, já começa a 

acontecer este processo. Apesar de uma vida nova que está por vir, mas a cada dia que passa 

já tem este processo da formação, mas o dia após dia vai fazendo com que aconteça o 

envelhecimento. E uma das disciplinas que abordaram este tema foi Embriologia, Fisiologia e 

até Treinamento. Treinamento também, lógico que abordou este tema. Deixe-me ver mais 

qual aqui. Fisiologia do Exercício. Que eu me lembre agora, na cabeça, são essas. Acredito 

que teve outra mais sinceramente eu esqueci agora. 

(E): Tudo bem. Durante este tempo que você está na escola, você já teve a possibilidade de 

trabalhar com a EJA? 

(P): Não, não tive possibilidade, embora já trabalhei no noturno, onde nós tínhamos alunos 

com idades diferenciadas. Então...mas não era EJA, era Ensino Médio normal (REGULAR). 
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(E): Então a partir daí, o senhor conseguiu trabalhar um pouco de forma intergeracional. Mas 

além do noturno, que tem essa diferença de idade nas aulas do turno “normal”, da manhã, 

você já trabalhou desta forma intergeracional? 

(P): Então, voltando aí no Ensino Noturno, que eu havia citado na questão anterior, eu 

conseguia fazer com que todos participassem da aula de acordo com o que cada um poderia 

estar fazendo ali naquele momento. Não exigia, como não exijo, a técnica perfeita, mas sim a 

participação de acordo com a capacidade, no caso, de cada um. E eu respeitava bem essa coisa 

das diferenças de idade e até mesmo outras questões como: as pessoas que estudam a noite 

trabalham durante o dia. E então eu respeitava bem. No ensino diurno eu cheguei a trabalhar 

desta forma quando eu levei alguns alunos do Ensino Médio para fazer uma visita num asilo 

em Valença. 

(E): O senhor trabalha só com o Ensino Médio ou com o Ensino Fundamental também? 

(P): Eu já trabalhei com o Ensino Fundamental. Hoje eu estou trabalhando com, no CIEP, 

somente com o Ensino Médio, porém iniciei este ano no Município com a Educação Infantil. 

(E): Já trabalhou nas suas aulas a temática, assim, do envelhecimento? Se trabalhou, de que 

forma? 

(P): Olha, eu já abordei algumas situações no Ensino Médio, quando a gente traz a temática 

de qualidade de vida para os alunos. Então, quando se fala em qualidade de vida, a gente fala 

de alimentação, fala sobre as atividades que poderiam ser inseridas no dia-a-dia, a gente tenta 

fazer com que os alunos tenham autonomia em tá fazendo sua própria atividade física, que a 

gente explica o que que pode ser feito, como pode ser feito; a gente fala sobre frequência 

cardíaca, frequência cardíaca de treino, frequência cardíaca em repouso, frequência cardíaca 

máxima. E ao abordar este tema, eu deixo claro que nós precisamos, até onde eu entendo, 

precisamos ser ativos para ter um envelhecimento melhor, ou seja, chegar na idade mais 

avançada com saúde. 

(E): Sim. Então, né?! Acabou respondendo minha próxima pergunta: se seu currículo mínimo, 

da disciplina que ministra, abre possibilidade pra trabalhar com o tema, né?! Então como esse 

tema da qualidade de vida...E você considera importante que estes conteúdos que abordam o 

envelhecimento estejam presentes nas aulas de Educação Física? 

(P): Olha só! Foi até bacana você trabalhar neste tema aí, que eu respondendo para você aqui, 

eu estou até fazendo uma reflexão do que a gente traz pros alunos. E até, eu acho muito 

importante, e a partir de hoje, fazendo esta reflexão eu vou tentar fazer um trabalho mais 

detalhado a respeito do envelhecimento. A gente se esbarra com os jovens de hoje, que está 

muito difícil pra você lecionar, difícil você trazer uma temática, tentar abordar um tema, 
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tentar ensinar, pra quem não quer aprender. Então a gente está tendo muita dificuldade neste 

sentido, porém eu consigo, em determinados momentos, até, fazer com que os alunos 

compreendam o que eu estou trazendo para eles. Então partindo disso aí, eu vou, desse ganho, 

eu vou tentar trazer ais, pros alunos, a temática do envelhecimento na escola. 

(E): E ficaria a vontade em trabalhar esse tema? Não teria nenhuma resistência? 

(P): Problema nenhum, mesmo porque eu já estou chegando lá. 

(E): E considera que os alunos possam ter alguma resistência com o tema? 

(P): Olha só, hoje como eu citei anteriormente está um pouco difícil. Só que se nós 

começarmos a fazer um trabalho de conscientização, e o outro professor, também, trabalhar 

no Ensino Fundamental a mesma temática, e quando eles chegarem no Ensino Médio nós 

detalharmos melhor isto daí, eu acredito que não haverá resistência. Basta ter um 

planejamento mais adequado (E: Um costume, também)... Exatamente! Que os alunos 

compreendam e que, no caso, será de suma importância para vida deles. Eles saírem daqui 

com esta consciência do envelhecimento. Que todos nós, seguindo uma ordem natural da 

vida, iremos envelhecer. Até mesmo para eles respeitarem mais o idoso. Pra eles, até, 

despertar um sentido de cooperação nas pessoas para quando eles precisarem na rua ajudar 

uma pessoa idosa, ceder o lugar no ônibus para uma pessoa idosa... São coisas simples no 

nosso cotidiano que poderíamos estar ajudando a gente até ter uma qualidade de vida melhor 

até no sentido de estar ajudando estas pessoas, porque quando você ajuda, você também será 

ajudado. 

(E): Até porque também esta população idosa vem crescendo muito, aqui no interior a gente 

pode a pode perceber menos, esta questão, mas as pessoas de mais idade estão crescendo e 

estão procurando meios de ter uma qualidade de vida melhor. E a atividade física seria um 

fator importante para esta qualidade de vida, né?! 

(P): Concordo plenamente. Eu tenho até em casa uma prova viva disso. Meu pai está com 82 

anos, minha mãe co 79 e são ativos e não parecem a idade que tem. Então eu brinco muito 

com eles, zuo muito eles para não perder esta coisa do jovem, né?! E, assim, é muito 

importante mesmo, porque...você frisou muito bem. A gente não nota tanto, mas dá pra 

perceber sim que a população idosa no mundo todo está aumentando. Então nós temos que 

tomar cuidado para que nossos idosos sejam tratados da melhor forma possível, afinal foram 

pessoas que deram sua  contribuição e agora merecem todo o suporte nosso. 

(E): Eu vou aproveitar que você falou que trabalhou, não, que começou a trabalhar agora no 

município com a Educação infantil, certo? Eu vou entrevistar também os professores do 
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Município, então, eu vou aproveitar e perguntar se você vê possibilidade, também, de na 

Educação Infantil, ter este tema presente? 

(P): Olha só, outra pergunta pertinente. Você está de parabéns. Então, olha só, eu vou ser 

sincero para você. Eu adoro a Educação Infantil, adoro trabalhar com criança. Eu atualmente 

estou trabalhando em um espaço reduzido. A prefeitura não tem tanto recurso. Os materiais de 

trabalho são meus. Eu to trabalhando com eles habilidade motora de base, que eu trabalho 

corre, saltar, pular, rastejar. Eu to trabalhando bastante isso com eles. Equilíbrio que essa 

faixa etária, eles precisam, também uma valência que eu trabalho é o equilíbrio. Porém ainda 

não deu pra abordar este tema. Como eu te disse, fazer esta reflexão, eu vou procurar nas 

aulas até falar sobre a questão do envelhecimento com eles, de uma forma aonde eles possam 

assimilar o que eu esteja falando, ou seja, meu linguajar tem que ser de uma forma diferente 

para gente tá abordando isso daí. Mas acredito sim, que, também é um caminho. Porque você 

imagina, você na Educação Infantil trabalhar um tema pertinente como esse, como esta 

crianças irão chegar no Fundamental I, no Fundamental II e depois no Ensino Médio?! Então, 

se este trabalho vem sendo cativado com eles (E: Desde a infância)... desde a infância, com 

certeza vai tá incutido, na cacholinha, ou na cabecinha deles uma maneira diferente para olhar 

o idoso. 

(E): É, vejo até a possibilidade da intergeracionalidade. Por que não trazer o vovô e a vovó 

pras aulas, fazer a aula junto com eles, perceber qual é a semelhança, a diferença? 

(P): Então, olha só, você falou e eu me lembrei de uma coisa. Porque a gente vai passando um 

filme na cabeça da gente aqui e, no que eu trabalho também: na formação de professores. A 

gente trabalha jogos populares. Quando eu trabalho jogos populares com eles, o que que eu 

peço? Pra fazer uma pesquisa! Sabe aonde que eu faço essa pesquisa? Aonde eles tem que 

pesquisar? Com as pessoas mais velhas da família. Quais os jogos que eles participavam 

quando crianças. Então há este relacionamento. É até uma busca de se relacionar e saber até o 

que o vô fazia lá atrás. O que a vó fazia. Se brincava, se não brincava. Como era a 

brincadeira. Se construía brinquedo, se não construía. Então a gente faz bastante jogos 

populares aí. E você vê que eles, quando trazem as tarefas, os olhos deles brilham, todo 

mundo participa e fala: “Minha mãe falava isso!!”, “Meu avô falava isso e agora a gente 

brinca assim!”...Por que que a gente traz isso? Porque infelizmente, hoje, as nossas crianças 

não brincam como antes. Por quê? A tecnologia, até mesmo no interior, onde nós temos 

espaço para brincar, a gente percebe que as crianças brincam menos devido a tecnologia. 

(E): Verdade! Muito obrigado, professor por disponibilizar um pouquinho do seu tempo pra 

me responder as perguntas. 
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(P): Eu que agradeço você ter me escolhido pra poder fazer esta entrevista com você. E o que 

você precisar estaremos aí. Beijão 

(E): Muito obrigada! 

 

ENTREVISTADO 02: CIEP 

(E): Hoje é dia 20 de maio de 2017 e estou entrevistando agora a professora Gabriela Rocha 

Navarro, do CIEP 298- Manuel Duarte. 

(E): Bom dia, professora! 

(P): Bom dia! 

(E): Eu queria saber da senhora o ano e instituição de formação? 

(P): Eu me formei em 2011, mas eu trabalho no colégio desde 2014 quando eu entrei no 

Estado pelo Concurso Público. Tem 03 anos, fez 03 anos agora este ano. 

(E): Tem alguma pós? 

(P): Não, comecei e não terminei. 

(E): Teve alguma disciplina durante a graduação que abordasse o processo de 

envelhecimento? 

(P): Sim. Eu tive “Hidroginástica” que trabalhou muito... principalmente, a parte de atividade 

física com idosos. Tive a matéria de Educação Física e saúde para grupos especiais, e incluía 

os idosos. E atividade física e lazer para idosos. Foram estas disciplinas. 

(E): A partir de todas estas disciplinas e das suas vivências, o que você compreende por 

envelhecimento? 

(P): O envelhecimento, ele é um processo natural que acontece com todo mundo e que há um 

desgaste fisiológico no organismo, do funcionamento. Você vai perdendo a capacidade de 

funcionar bem o seu organismo, e isso é natural. Acontece com o tempo mesmo. 

(E): Este ano você está trabalhando com que faixa etária, professora? 

(P): Eu estou trabalhando com o Ensino Fundamental: 7°, 8° e 9° ano; e Ensino Médio 

Noturno, porque já tem alguns que estão fora da faixa etária, mas assim, são adolescentes. 

(E): E com a EJA (Educação de Jovens e Adultos) já trabalhou? 

(P): Já trabalhei. Os dois últimos anos atrás eu trabalhei com EJA, EJA 03. Um grupo bem 

diversificado, assim. 

(E): Além da EJA e do Ensino Noturno, que você disse quem tem essa questão de idade 

diferenciada, já trabalhou de forma intergeracional com seus alunos? 

(P): Não...não. 

(E): Já abordou a temática do envelhecimento dentro de suas aulas? 
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(P): Já, isso já abordei.  

(E): De que forma? 

(P): Eu perguntei às pessoas, aos alunos, principalmente no Ensino Fundamental, quem fazia 

atividade física fora do colégio, fora das aulas de Educação física, quem levava a Educação 

Física pro cotidiano. E na sala de uma turma de mais de 25 alunos, a minoria, nem a metade, 

fazia atividade física. Aí eu expliquei pra eles que as consequências vêm com o 

envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo as capacidades e 

que a atividade física ajuda a retardar um pouco o envelhecimento e que o grupo que menos 

pratica atividade física são os adolescentes, né?! E os que mais praticam são os idosos. Então 

eu tratei dessa forma com eles, explicando as consequências da não atividade física pro 

envelhecimento, doenças que antes eram apenas pertencentes aos adultos e idosos já estão 

atingindo crianças e adolescentes como a obesidade, o diabetes e hipertensão. E eu tentei 

mostrar pra eles que a prática fora dos colégios é mais importante do que a Educação Física 

em si. Que eu estava ali não só pra dar atividade prática. Não é só atividade prática, e sim, 

mostrar pra eles que podem levar aquilo para vida deles. 

(E): Mas isso surgiu de uma necessidade que você enxergou ou tem algum conteúdo que abra 

possibilidade para trabalhar com a temática dentro do currículo mínimo da sua disciplana? 

(P): Não...tem conteúdo que fale sim da prática de atividade física para saúde, mas também 

senti a necessidade porque hoje em dia há um desânimo muito grande dos alunos, não querem 

mais fazer Educação Física, eles não procuram mais a Educação Física, eles não gostam mais 

como gostavam. Antes a Educação Física pra eles era uma válvula de escape, que eles podiam 

aproveitar este tempo pra fazer alguma coisa que eles gostassem, uma brincadeira, um jogo, 

um esporte. Hoje em dia o horário que eles têm vago ou que tem Educação Física, eles 

querem ficar sentados na arquibancada, no celular. Então eu mostrei pra eles que a vida não é 

só isso e que a atividade física e a Educação Física não é só uma coisa chata, é uma coisa 

importante, séria pro futuro deles. 

(E): Então você já respondeu minha próxima pergunta que é: se você considera importante 

abordar este conteúdo nas suas aulas? 

(P): Sim, principalmente no Ensino Fundamental, que são crianças que estão começando, e 

que ainda tem um pouco de... mais envolvimento com as aulas de Educação Física. O Ensino 

fundamental ainda se compromete mais, ainda gosta mais. As coisas que você se propõe a 

fazer eles procuram realizar mais. Então eu procuro abordar mais no Ensino Fundamental pra 

que eles não percam isto. Entendeu? 

(E): Já pra ir acostumado, digamos assim. 
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(P): Acostumando, isso, pra ir acostumando. 

(E): Criar uma cultura... 

(P): Uma rotina também de exercício. 

(E): Sim, sim. E você sente, assim, algum incomodo em trabalhar este assunto? Se sente a 

vontade? 

(P): Não. Incomodo nenhum, super... acho super válido, super importante e é uma coisa que 

vai acontecer com todo mundo. Então, é melhor prevenir agora. Começar já um processo... 

porque a Educação Física ela é uma forma de prevenção. Ela é considerada da área da saúde, 

então ela é... dessa forma ela previne doenças. 

(E): Atuar no campo de promoção da saúde. 

(P): Isso. Na promoção e na prevenção, né?! Porque muitas doenças que surgem com o 

envelhecimento podem ser prevenidas com a atividade física. 

(E): E por parte dos alunos, você observa alguma resistência? “Poxa, vai falar de 

envelhecimento na aula? Que assunto chato!” 

(P): No começo sim, porque eles querem mais é prática. Eles: “Vamos descer!! Hoje a gente 

vai descer?”. E eu: “Vamos, vamos descer! Depois que eu conversar um assunto com vocês”. 

Então, no começo eles ficaram perguntando muito, mas depois eles conseguiram se acalmar e 

escutar e até interagiram. Falaram de casa, da família, de: “Ah! Meu pai tem hipertensão!”; 

“Minha mãe é diabética!”. E aí eu expliquei que era importante pra ter uma vida mais 

saudável, melhor. Aí até amenizar mesmo esta... estes tipos de doenças crônicas, porque não 

são doenças que tem cura, mas elas podem ser amenizadas, entendeu?! 

(E): Entendi. Muito obrigada, professora por me ajudar no meu TCC. 

(P): De nada, quando precisar...   

 

ENTREVISTADO 03: SANTA TEREZA 

(E): Hoje é dia 20 de maio de 2017 e vou entrevistar o professor Márcio do Santa Tereza. 

(E): Boa tarde, professor! 

(P): Boa tarde! 

(E): Qual o ano e a instituição que o senhor se formou? 

(P): Me formei em 2009, na Universidade Santa Cecília, em Santos. 

(E): Fez alguma pós-graduação? 

(P): Não, na área escolar não. 

(E): Há quanto tempo o senhor leciona? 
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(P): Olha, eu tenho...em 2010 eu lecionei aqui em Rio das Flores, cerca de seis meses, mas 

logo me afastei por trabalhar no setor privado. E agora retornei ao setor público, devido ao 

concurso, aqui em Rio das Flores, do qual eu fui efetivado em julho do ano passado, de 2016, 

mas eu não assumi a escola ainda, por estar em cargo e agora em fevereiro eu assumi as 

atividades como professor. E aqui no município eu estou no Santa Tereza e em mais duas 

escolas. 

(E): Na faculdade você teve alguma disciplina que abordasse o envelhecimento? 

(P): Sim, Educação Física para o público de terceira idade. Sim. 

(E): E o que senhor entende por envelhecimento a partir da sua vivência e do que você pode 

observar da disciplina que teve durante a graduação? 

(P): Sim, sim, então. Tem os aspectos biológicos e os aspectos sociais mesmo, né?! E 

biológicos, então, como... o nosso corpo envelhecendo propriamente dizendo. E também, a 

questão psicológica, que óbvio que a gente, acredito, e também com um pouco de vivência, 

tanto na disciplina na época da graduação, tanto em experiências próprias, hoje as pessoas 

tendem a se preocupar muito mais com esta questão do envelhecimento. E principalmente na 

questão da saúde. E isso...e outra coisa... Eu tive a oportunidade de estudar em Santos que é 

uma cidade conhecida até nacionalmente por causa disto. Por causa desta preocupação com 

um envelhecimento saudável. Lá tem programas muito legais sobre atividade física para 

terceira idade, enfim, e isso, eu acho que ajudou bastante a eu ter um pouquinho de contato 

com isso. Não muito, porque não trabalhei com isso ainda, mas realmente a gente nota esta 

diferença no conhecimento das pessoas em relação a isso. 

(E): O senhor está a pouco tempo lecionando, mas já teve a oportunidade de trabalhar com a 

EJA? 

(P): Não, não tive. Somente mesmo por pouco período como assessor desta parte de 

organização da Educação Física escolar. Eu acompanhei muito pouco mais esta parte de 

organização, mas a prática, na prática, ainda não. 

(E): Quais anos escolares o senhor trabalha? 

(P): Perfeito. Como eu falei, eu estou em 03 unidades aqui no município. Em uma unidade no 

Formoso, que abrange todo o Ensino Infantil até o quinto ano. E aqui no Santa Tereza eu 

trabalho com o 7° e o 8° ano. E trabalho também na unidade de Taboas, que são duas turmas 

de 6° ano. 

(E): Já abordou a temática do envelhecimento em suas aulas? 

(P): Então, a temática do envelhecimento eu posso dizer que eu acho que passou determinado 

conteúdo. Se eu bem me recordo em jogos e brincadeiras. Nesta prática corporal eu abordei 
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que existem recreações, também para o público da terceira idade, enfim, e que se pode ser 

realizado ao longo de toda a vida, ou seja, ao longo do nosso envelhecimento, claro que com 

características diferentes de intensidade e etc., mas isso foi uma pequena passagem diante do 

conteúdo da prática corporal jogos e brincadeiras. Mas um tema voltado, especifico, a alguma 

busca de conteúdo voltado ao envelhecimento propriamente dito nas minhas aulas ainda não, 

porque a gente tá tentando padronizar os conteúdos das aulas, e temos orientações, mas os 

conteúdos agora são bem... estamos agora neste momento né?... e como eu venho dando aula 

só a partir de fevereiro bem esportivos mesmo e também dessa questão da prática corporal 

que foi bem no início das nossas aulas, em relação a jogos e brincadeiras. 

(E): O Estado trabalha com base no currículo mínimo, né?! (P: Certo). Como vocês do 

município trabalham essa questão dos conteúdos? Tem algum currículo a ser seguido? O que 

vocês fazem? 

(P): Ainda não...como posso te falar?...O que aconteceu foi o seguinte: Aconteceu uma 

reorganização, porque é um novo governo. Esse ano é o início de um novo governo. Então, 

profissionais da área da organização disso, da gestão disso não estavam no ano anterior e 

houve um conteúdo escrito para que... fornecido às escolas para que os professores 

analisassem e seguissem, ou de certa forma se orientassem em relação a isso. Uma orientação 

voltada aos bimestres, enfim, há conteúdos mais que se pratica mesmo nas populações, nas 

idades e de acordo com os anos, mas foi isso o que aconteceu. O que está acontecendo foi 

realmente isso! E a gente, baseado no que agente tem, porque têm determinadas unidades que 

tem suas particularidades, escolas que tem estrutura, escolas que tem menos estrutura, enfim. 

Então você acaba em determinado momento trabalhando um pouco mais a parte teórica do 

que a parte prática, outras você consegue desenvolver mais a situação prática sem muitas 

adaptações, e isso a gente, também, está se organizando de acordo com esse conteúdo 

fornecido pela coordenação aí de Educação Física escolar, da secretaria de Educação. Então a 

gente vem tentando fazer uma... (E: Tá em processo) Um processo, um processo. Acredito 

que sim, por que em determinadas unidades, tirando o Santa Tereza, eu sou professor único, 

mas no Santa Tereza eu tenho outros colegas que trabalham com outros anos, então, a gente 

não pode né? A gente tem que se padronizar de alguma forma pra que as crianças, os 

adolescentes, eles não tenham a mesma abordagem em anos diferentes, enfim. 

(E): E dentro dessa pequena organização de conteúdos que vocês estão seguindo por 

enquanto, você já reparou ou viu possibilidade de algum conteúdo que você possa tocar na 

temática do envelhecimento, possivelmente assim? 
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(P): Olha, não. Acredito que ainda não. Não tivemos nada a respeito disso, nem com a direção 

da escola, nem entre nós colegas. Primeiro que entre nós colegas foi muito básico esta relação 

da gente tentar ver realmente o que um ou outro tava trabalhando no seu determinado ano. O 

Santa Tereza tem essa questão de ter, por exemplo, eu estou num sétimo e num oitavo e uma 

outra professora está no outro sétimo e no outro oitavo ano, então, a gente tá mesmo com o 

conteúdo bem agora. Não tem uma coisa a longo prazo. A gente tá trabalhando os conteúdos 

desse semestre e foram todos voltados mesmo pra...já estamos na parte esportiva, né?... de 

iniciação esportiva. Então, a gente realmente, temáticas, não foram abordadas. Principalmente 

no tema do trabalho aí, em momento nenhum a gente conversou sobre isso, não. 

(E): Mesmo, assim, não tendo ainda essa possibilidade e você não tenha trabalhado ainda com 

a temática, você acha ela importante a ser abordada nas aulas de Educação Física escolar? 

(P): Sim, claro! É um desenvolvimento, né?! Como eu falei, a gente...não foi o foco do 

conteúdo das aulas e quando a gente abordou que o, tanto a prática corporal jogos e 

brincadeiras quanto a parte esportiva, elas podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida, 

como um todo, eu acho isso muito importante justamente para que a criança e o adolescente 

cresça com a consciência de que a idade, enfim, vai determinar a...como se diz?... Vai 

determinar as limitações que vão ser feitas. Mas nenhuma limitação impede de uma atividade 

física ser realizada ou não. Em termos de consciência corporal, consciência biológica disso 

tudo, eu acho importante isso ser trabalhado nesse momento, porque é uma fase de, realmente, 

de descoberta, de reflexão muito grande, pra que as crianças tendem a envelhecer, fase após 

fase, de forma consciente, né?! De que uma hora vai ter um envelhecimento muito maior e as 

diferenças vão ficar cada vez mais acentuadas. E quanto mais cedo a gente puder fazer, 

principalmente nesta fase escolar, a gente puder orientar os adolescente, crianças e 

adolescentes, em relação a essas diferenças que vão acontecer ao longo da vida, eu acho isso 

muito importante. 

(E): Você é muito novo enquanto professor, né?! Está a pouco tempo, mas se tivesse 

oportunidade de trabalhar com essa temática em algum momento, você acha que se sentiria a 

vontade, ou teria alguma resistência tanto por sua parte quanto por parte dos alunos? 

(P): Não, não. Muito pelo contrário. Eu acredito muito no bem estar. No bem estar físico de... 

e acredito muito na saúde. Acredito que as pessoas têm que estar relacionada... a saúde tem 

que estar relacionada ao envelhecimento, por que isso é uma coisa natural da vida. E eu não 

teria problema nenhum de trabalhar, pelo contrário, até gostaria de poder trabalhar mais com 

este assunto, porque é onde as pessoas vão poder se conscientizar de que se dá para se viver 

melhor, dá pra se envelhecer melhor. Nós temos... O mundo está mudando em relação a isso, 
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muito, devido, é claro, a intervenções farmacêuticas, intervenções na própria atividade física, 

a medicina, enfim, vários avanços. E isso tendem a expectativa de vida aumentar cada vez 

mais. E é isso! Eu acho que a população como um todo, de certa forma, precisa cada vez mais 

desta consciência. A gente vê cada vez mais em diferentes estados, diferentes lugares, no 

Brasil e no mundo, aonde que determinadas pessoas tem a consciência, determinadas pessoas 

envelhecem por envelhecer e outras, tem pessoas que se preocupam muito e pessoas que se 

preocupam pouco, aí a questão da preocupação vai ser de cada um mesmo, mas a consciência, 

eu acho que é importante sim trabalhar isso sim e eu, particularmente não teria problema 

nenhum, pelo contrário, até gostaria de poder orientar cada vez mais pessoas a envelhecer 

cada vez mais saudavelmente. 

(E): Muito obrigada, professor! Foram estas as minhas perguntas e espero que o senhor 

consiga, futuramente, trabalhar com esta temática nas escolas, já que a importância está aí e 

você já me listou várias. Então, muito obrigada! 

(P): Não, eu agradeço e quem sabe, né?! Que o seu trabalho seja bem feito... Sucesso pelo 

trabalho! E quem sabe você crie algum tipo de conteúdo, algum tipo de trabalho que a gente 

possa passar também nas nossas aulas, tá bem? 

(E): Sim, sim. Obrigada! 

 

ENTREVISTADO 04: SANTA TEREZA 

(E): Hoje é dia 22 de maio de 2017 e estou entrevistando o professor Marco, do Santa Tereza. 

(E): Boa noite, professor! 

(P): Boa noite! 

(E): Eu gostaria de saber o ano e instituição em que se formou:  

(P): 1987. Universidade Gama Filho. 

(E): Fez alguma pós-graduação? 

(P): Sim, lá mesmo na Universidade Gama Filho, em Treinamento desportivo, do alto 

rendimento. 

(E): Quanto tempo o senhor leciona na Educação Física escolar. 

(P): 03 anos. 

(E): Já deu aula sem ser na escola de alguma modalidade esportiva? 

(P): Sim, principalmente, basicamente, na natação. Este tempo todo eu já comecei, eu já me 

formei, já tinha uma identificação por ter sido atleta e já entrei direto. O meu primeiro estágio 

foi no Fluminense, já trabalhando com a área de rendimento e daí, só veio aumentando mais 

ainda o meu tempo na área até chegar a treinador definitivo e trabalhar só com isso. 
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(E): Teve alguma disciplina durante a sua graduação ou pós-graduação que abordasse o 

processo de envelhecimento?  

(P): Não. Não. Só falávamos na qualidade de vida e o exercício físico como qualidade de 

vida, mas não pensando, assim, no envelhecimento. 

(E): A partir das suas vivências o que o senhor entende por envelhecimento? 

(P): É um processo natural que nós não temos como correr disso, mas que pode ser 

melhorado, pode ser planejado, pra gente chegar bem a idade mais avançada. Então depende 

de cada um ter a consciência, trabalhar pra isso, porque às vezes tem muitos fatores que as 

pessoas esquecem, mas precisa realmente ser planejado e trabalhado pra pessoa, o indivíduo, 

chegar lá na frente e ter uma qualidade de vida. Eu penso assim de envelhecimento, que não 

temos como correr, então, natural isto, mas existe uma forma da gente chegar bem lá. 

(E): Durante estes três anos que o senhor leciona, já trabalhou com a EJA? 

(P): Primeiro ano agora. Primeiro ano que eu estou trabalhando, tendo oportunidade de 

trabalhar com EJA e eu não posso, assim, ter uma opinião formada, fechada, porque não tenho 

nem seis meses ainda, mas to gostando. 

(E): Além desse ano, que o senhor tá com a EJA, quais anos escolares o senhor já trabalhou? 

(P): Infantil. Educação Infantil até 8° série, primeiro, antigamente o Ensino Médio e 

Fundamental. Mas isso, o EJA, realmente a primeira vez este ano. Infantil, Ensino Médio e o 

Fundamental eu já tinha trabalhado já. 

(E): Além de EJA, que você consegue trabalhar de maneira intergeracional por ter tanto 

jovens quanto pessoas de mais idade, nas suas aulas, você já trabalhou desta forma, além da 

EJA, nestes outros anos escolares? 

(P): Isso acontece e eu fiquei meio sem saber o que fazer porque isso aconteceu muito aqui 

em Rio das Flores, essa diferença gritante de idade. Então a gente procura tentar adaptar e 

atender essas idades diferentes, mas eu não tinha visto tanta disparidade assim, mas a gente 

tenta fazer o trabalho com boas idades aí, mas antes não tinha tanto, era muito específico 

mesmo de cada série, de cada idade da criança. 

(E): E já abordou nas suas aulas a temática do envelhecimento de alguma forma?  

(P): Não. 

(E): No Município vocês não trabalham com o currículo mínimo, certo? Vocês têm algum 

referencial de conteúdos que vocês trabalham?  

(P): É uma pergunta difícil de se responder, porque eles passam pra gente, mas eu sou 

altamente crítico em relação a isso, porque a necessidade daqui, da população de Rio das 

Flores, é completamente diferente da necessidade do Rio. Então eu acho que tem que ter uma 
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adaptação. E eu não gosto, é uma crítica minha que eu faço, de pessoas que mandam a receita 

do bolo, tipo: pessoas que estão lá no escritório com ar condicionado, de terno e gravata falar 

o que tem que ser feito aqui. Eu... o que acontece aqui com o EJA que estamos falando? 

Como você pode fazer com o EJA entrando às 18h e parando às 22:20h, com pessoas 

trabalhando na área rural, entendeu?! Então a aula aqui, antes de ser aquilo que eles mandam 

pra gente tem que ser uma aula de recuperação; explicar o alongamento; fazer algumas coisas 

leves para que eles possam aproveitar. Eu vou colocar mais alguma coisa que vem ali no 

pedido deles, eu acho que totalmente fora do contexto, do que eles gostariam. Então é muito 

mais a prática que você está vendo aí, deles se divertirem, aproveitarem o tempo deles, do que 

seguir um exemplo como uma receita de bolo. 

(E): Mesmo você não tendo trabalhado ainda com a temática do envelhecimento, você acha 

importante que esta temática seja abordada nas escolas? 

(P): Sim, acho, porque...por eu ter uma formação e ser oriundo da parte de rendimento a gente 

não pensa muito nisso. Como eu estou te falando, a área pensa em rendimento, resultado 

agora, então, a gente... não vem muito pra gente este pensamento. Mas eu acho importante 

sim. Deveria ser mais divulgado, até passado, porque eu não converso com profissionais que 

estejam preocupados ou saibam... ou domina... tenham condições de dominar este tema. 

(E): Ok, professor, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Te 

agradeço muito. 

(P): Eu que te agradeço, querida, pela oportunidade. Obrigado! 

 

ENTREVISTADO 05: SANTA TEREZA 

(E): Hoje é dia 24 de maio de 2017 e estou entrevistando a professora Carine do Santa Tereza. 

Boa noite, professora, eu gostaria de saber o ano e a instituição que a senhora se formou: 

(P): Boa noite, Mariana! Eu formei em agosto de 2001 na Faculdade de Educação Física e 

desportos, da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

(E): Professora, depois da sua graduação, a senhora realizou alguma pós? 

(P): Não, Mariana, não realizei pós nenhuma ainda não. 

(E): Professora, há quanto tempo a senhora leciona? 

(P): Então, Mariana, eu sai da faculdade em 2001. 2002 eu já comecei a trabalhar, a dar aula. 

2002, então têm 15 anos. 

(E): Durante a sua graduação você teve alguma disciplina que abordasse o processo de 

envelhecimento? 
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(P): Mariana, que eu me recorde, na época de faculdade, sempre fala alguma coisa, mas 

especificamente eu não me recordo. Não teve nenhuma matéria específica lidando com 

relação à isso, mas em todas as matérias geralmente é falado a questão de idade. Com certeza, 

sim. 

(E): Então, a partir das suas vivências e de alguma coisa que possa ter sido falada durante 

essas disciplinas o que a senhora entende por envelhecimento. 

(P): Bom, então, a gente entende que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e 

morre. É uma ordem natural da humanidade. O envelhecimento é uma consequência da 

natureza humana. 

(E): Durante estes 15 anos que a senhora leciona já teve a oportunidade de trabalhar com a 

EJA? 

(P): Então, Mariana, eu não trabalhei com a EJA. Eu trabalhei com Ginástica para terceira 

idade, não sei se seria a mesma coisa, mas EJA, Educação de Jovens e Adultos, não. 

(E): Dentro das suas aulas, você, já chegou a abordar com os alunos a temática do 

envelhecimento? 

(P): Não, Mariana. Não que eu me lembre. 

(E): Vocês do município não costumam trabalhar com o currículo mínimo, mas vocês têm 

algum referencial a ser seguido (por vocês professores)? 

(P): Sim, Mariana, inclusive este ano a gente já recebeu um direcionamento da secretaria com 

alguns conteúdos a serem lançados nas turmas de acordo com faixa etária. E agente recebeu 

isto, e acho que foi unificado para toda a Educação Física da Rede. 

(E): Entendi. E dentro desses conteúdos você consegue perceber algum que abra a 

possibilidade para você trabalhar a temática do envelhecimento? 

(P): Então, Mariana, o que eu vejo de possibilidade de trabalhar com questão de 

envelhecimento é o conteúdo: ginástica, porque a gente tem os conteúdos de esporte: Vôlei, 

handebol, futebol... E tem o conteúdo de ginástica, que eu acho que a gente possa voltar para 

uma ginástica de terceira idade. Eu acredito que é o único conteúdo que a gente consiga 

encaixar alguma coisa desse tipo, com relação a esse tema.  

(E): Sim, entendo. E quando você fala nesta ginástica da terceira idade, seria possível, dentro 

das suas aulas, trabalhar de uma forma intergeracional com eles? Por exemplo, trazendo os 

idosos pra fazer esta ginástica junto com eles. Teria esta possibilidade? Como você enxerga 

isto? Esta intergeracionalidade? 

(P): Olha, eu acho que seria válido sim e acho que não teria problema algum, porque terceira 

idade hoje em dia a gente tem trabalhado ginástica, hidroginástica e nada impede da gente 
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trabalhar junto. Eu já trabalhei muito hidroginástica pra terceira idade e junto com a criançada 

lá da piscina. Porque eu também dou aula na piscina. Então, a gente às vezes junta pra fazer 

uma dinâmica, uma apresentação. Em dia de festa a gente junta as crianças junto com as 

idosas da hidroginástica. E sempre deu muito certo. Sempre foi muito legal. Eles interagindo 

uns com os outros. Eu acho interessante sim. Nunca fiz isto na escola, na Educação Física 

escolar, mas na piscina sim, com hidroginástica e natação já fiz. 

(E): Tudo dem. E mesmo você ainda não tendo abordado ainda a temática do envelhecimento 

dentro de suas aulas de Educação Física, você acha que esta pode ser uma temática importante 

a ser trabalhada na escola? Por quê? 

(P): Eu acho importante sim, Mariana, porque é um meio dos jovens se conscientizarem que 

os idosos também tem o direito de praticar uma atividade física. Um dia todo mundo vai 

envelhecer. A gente não vai ficar jovem eternamente, então... E muitas das vezes a gente vê o 

jovem aí... Os idosos sendo maltratados e até, de certa forma, descriminalizados. Então eu 

acredito que uma conscientização a partir da juventude, eu acho que é sim, um grande ponto 

positivo, pra mim. E é importante sim. 

(E): E você se sentira a vontade trabalhando este tema? E acha também, que teria alguma 

resistência por parte dos alunos? 

(P): Então, eu não teria problema alguma em trabalhar com este tema. E com relação à 

aceitação dos alunos, eu acho que tudo vai um pouco de como a gente aborda. Hoje em dia a 

gente vê que tem...os alunos estão muito desinteressados. Num âmbito geral, eles estão muito 

desinteressados de qualquer coisa. Qualquer tema eu coloco nas minhas aulas eles sempre 

reclamam. Se a aula for teórica então, aí que eles reclamam. Mas eu acho a gente pensando, 

estudando direitinho uma maneira de chamar a atenção deles, uma estratégia diferente para 

colocar o conteúdo, de repente seria menos complexo, menos chocante pra eles. Acredito que 

vai mesmo da maneira que é colocado o conteúdo. 

(E): Sim, sim. Muito obrigada, professora, por ter disponibilizado um tempo para responder 

minhas perguntas. 

(P): Nada, Mariana, De maneira alguma. Você desculpa alguma coisa e se precisar a gente ta 

aí a disposição.  
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6.3 ANEXO III- QUESTIONÁRIO APLICADO AO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

DATA: 17/06 

1-O que entende por Educação Física? 

É a disciplina que trabalha a formação do homem e o ajuda a prevenir algumas doenças. 

2-Sua relevância enquanto disciplina escolar? 

Muito importante, pois auxilia na formação da criança como cidadã, tanto na parte cognitiva 

quanto na motora. 

3-Ano e instituição de formação: 

2012- Licenciatura; 2013-Bacharelado. Ambos no Centro Universitário Geraldo Di Biase em 

Barra do Piraí- RJ. 

4-Já lecionou? Quanto tempo? 

Sim. De 2013 a 2016 

5-Há quanto tempo está na função (coordenar de Educação Física do município)?  

Desde o início de 2017. 

6-Possui alguma diretriz norteadora de conteúdos para os professores? 

Sim, já temos um currículo mínimo. 

7-Como estes conteúdos foram organizados? 

Como começamos o trabalho sem planejamento em relação ao ano anterior, foi feito um 

currículo com base na necessidade dos nossos alunos. 

8-Essas diretrizes abordam mais o que além dos conteúdos? 

Por nosso ensino ser formado totalmente pelo Fundamental I e Educação Infantil, buscamos 

atividades que auxiliam no desenvolvimento e a cooperação entre os mesmos.  

9-O que você entende por envelhecimento? 

Processo de desgaste pelo qual passa o corpo humano depois de uma certa idade. 

10-Nestas diretrizes, algum conteúdo abre possibilidade para os professores abordarem a 

temática do envelhecimento em suas aulas? 

No momento não. 

11-Compreende a importância (ou vê importância) da temática estar inserida nas aulas de 

Educação Física escolar? Por quê? 
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Sim e é uma temática em análise para a atualização do currículo da rede municipal, pois 

todos passaremos por esta etapa em nossas vidas. 

 


