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RESUMO 

 

A Educação Física nos dias de hoje atravessa um momento propício para o 

seu crescimento dentro da área da saúde. Temporalmente falando a Educação 

Física foi reconhecida com área da saúde em 1997 com a resolução n°218 e 

reconhecida como profissão em 1998 com a lei n°9.696. Entretanto, um dos marcos 

histórico veio com a Política Nacional de Promoção da Saúde de 2006 em que 

instituiu a Educação Física como uma das profissões necessárias para trabalhar 

com promoção da saúde. No ano de 2008 com a criação dos Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família abriu um novo campo de trabalho para a Educação Física, pois, é 

uma das profissões da área da saúde que pode trabalhar no apoio matricial junto às 

equipes da atenção básica em saúde, o que não se traduz como um processo de 

legitimação da área nesse campo. Entretanto, como nem tudo é simplesmente claro 

e o processo de conhecimento é resultado de um conjunto de fatores sociais, 

ocorrem divergências teóricas entre as próprias concepções de saúde da Educação 

Física com as concepções de saúde instituídas pelo SUS. Sendo assim, o objetivo 

desse estudo é, a partir da identificação de Estilos de Pensamento na lógica dos 

Estilos de Pensamento da Saúde Pública, desvelar caminhos, demonstrar 

incongruências, para assim, dentro da lógica da Epistemologia de Fleck elucidar 

novas abordagens para atuação do profissional de educação física no 

reconhecimento dessas diversidades conceituais. Essa ciência deverá buscar apoio 

no reconhecimento e nas divergências de Estilos de Pensamento, assim, servindo 

de auxílio para o entendimento da complexidade da ciência Educação Física em 

relação à diversidade de Estilos de Pensamento, para assim, construir seu papel de 

atuação no SUS. 

 

Palavras-chave: Educação física. Promoção em saúde. Saúde pública. Saúde 

coletiva. Educação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

Physical Education is graining increasing prominence within the area of health 

field. Physical Education was first recognized as being within the area of health in 

1997 by Resolution 218, and was recognized as a profession in 1998 with Law 

9,696. However, one of the historical milestones was the National Policy for Health 

Promotion, in 2006, which instituted Physical Education as one of the essential 

professions for promoting health. In 2008, with the creation of the Family Health 

Support Centers, a new working field was opened up for Physical Education, as this 

is one of the professions that can work as the support network, alongside the basic 

healthcare teams, which does not translate as a process of legitimation of the area in 

this field. However, as not everything is simply clear, and the process of knowledge is 

the result of a set of social factors, there are theoretical divergences between 

Physical Education and the health conceptions instituted by the Unified Health 

System. This study therefore aims, based on the identification of Styles of Thinking in 

the logic of Styles of Thinking in Public Health, to show ways and highlight 

inconsistences that will elucidate, within the logic of Fleck‟s Epistemology, new 

approaches for professional practice in Physical Education that take into account 

these conceptual differences. This science should seek support in recognition and 

differences in Styles of Thinking, thereby serving as support for understanding the 

complexity of the science of Physical Education in relation to the diversity of Styles of 

Thought, and thereby defining its role within the Unified Health System. 

 

Keywords: Physical education. Health promotion. Public health. Collective health. 

Health education. 



PREFÁCIO 

 

“As coisas que são ditas antes”. Convido o leitor a conhecer antes de tudo um 

pouco da minha história, mas não minha história de vida, e sim um pouco de minha 

trajetória profissional e os caminhos que me levaram a ideia, contextualização e 

confecção deste estudo. Um caminho não muito fácil com angústias, estresses, 

crises de identidade e também de muitas realizações profissionais e pessoais. 

Para Fleck (1986) conhecimento é produto social por excelência, e uma 

conversa animada entre duas pessoas leva a um estado em que cada uma delas 

manifesta ideias que não seria capaz de produzir sozinhas.  

Assim, é minha carreira profissional que começou como agente de pesquisa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um trabalho temporário de 

dois anos em que as diferenças sociais se apresentaram para eu, não de forma 

acadêmica ou literária (o que lemos e discutimos), mas a vivência diária e as muitas 

necessidades de alguns. Passei a enxergar o mundo com outros olhos e as cadeiras 

pedagógicas na faculdade de Educação Física (EF) da Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA) tornaram-se mais atrativas, pois, com o conhecimento adquirido da 

prática profissional no IBGE contextualizava com as linhas e vertentes pedagógicas 

das disciplinas. 

Após o período como agente de pesquisa do IBGE ingressei no meu primeiro 

estágio, visto que, necessitava de experiência na área. Na época 2004 e de lá para 

cá cheguei ao que talvez muitos futuros Profissionais de Educação Física (PEF) 

sonhem que é possuir a própria academia. Durante esse período com horas de 

trabalho variando de 12 a 15 horas por dia conheci pessoas, compartilhei suas 

histórias, minhas histórias, construí amizades e o mais importante auxiliei nos modos 

de vida dessas pessoas, pois sempre acreditei que como “Professor de Educação 

Física” poderia fazer a diferença na vida das pessoas (nesse caso alunos das 

academias).  

Porém, academias de ginástica e musculação não são a sétima maravilha do 

mundo. Isso porque, traz seus neologismos muito reforçados pela EF em que 

segundo Cavalli (2009) atividade física (AF) não traz saúde e através dela não se 

obtém saúde. E, nesse intuito que afirmo categoricamente que a EF possui em sua 

essência um caráter abrangente, pois por vezes somos reducionistas, excludentes, 

biológicos e não tratamos as pessoas com equidade. Nós (professores) por vezes 



utilizamos de métodos comportamentais para estimular a aderência das pessoas à 

prática de AF e assim ganhar o “pão nosso de cada dia” (o que não é errado, pois 

todo mundo necessita de dinheiro para sobreviver). 

Reféns de uma área comportamental acabamos por estimular e fomentar a 

“ditadura da beleza”, conforme Lovisolo (2006) que as crenças presentes no modelo 

juventude / beleza / saúde (JUBESA) traz funções positivas da AF sistemática, tanto 

para diminuição dos riscos a saúde quanto para melhoria estética, a boa forma, 

aptidão, saúde e desempenho e estética com baixos índices de gordura são 

associados a saúde, beleza e juventude. 

Acreditando não ser um modelo gregário “fomentar a ditadura da beleza” 

sempre tentei e objetivei dar sentidos a minha prática profissional, estimulando 

sempre a dimensão relacionamento, porque, uma academia deve ser a segunda 

casa da pessoa, um lugar onde ela se sinta bem consigo mesma e com todos. Em 

função, da minha postura profissional e pessoal sempre estive mais suscetível a 

estresse, pois, segundo Weinberg e Gould (2001) técnicos mais afetuosos e 

orientados à pessoa parecem mais vulneráveis a burnout1 do que técnicos 

autoritários.  

Alguns anos trabalhando no mercado fitness comecei a me sentir 

desvalorizado, em função dos decorrentes reducionismos a cerca do entendimento 

das pessoas sobre a profissão EF, mas também as contribuições dadas de 

profissionais regulares / excludentes que de forma direta influencia na percepção da 

sociedade para a categoria profissional. Podendo ser confirmada conforme o relato 

de Manoel e Tani (1999, p. 13): 

 

Com satisfação lhe disse que havia terminado o curso de graduação 
em Educação Física e agora estava no segundo ano do programa de 
mestrado na Escola de Educação Física desta Universidade 
(EEFEUSP). Igualmente contente, esse amigo disparou: “...que bom 
assim você pode continuar mantendo a forma física...”. Esse ponto 
de vista sintetiza a concepção que predominou e ainda predomina 
quanto a natureza da preparação profissional de Educação Física 
com aquele indivíduo altamente habilidoso, musculoso e em plena 
forma física. Durante décadas, os cursos de preparação profissional 
pouco fizeram para modificar essa imagem, de fato, podemos dizer 
que em sua estrutura eles a fortalecem e legitimaram. 

 

                                                           
1
 Burn Out: Retroalimento psicológico, emocional e às vezes físico de uma atividade anteriormente 
prazerosa em resposta ao estresse excessivo ou a insatisfação com o passar do tempo (SMITH, 
1986 apud WEINBERG; GOULD, 2001). 



Pensamentos reducionistas da sociedade em que a figura do PEF esta 

associada ao exercício traz neologismos relacionados à própria competência desse 

profissional, ou seja, a constante comparação e desqualificação com outras áreas do 

conhecimento como administração, direito entre outros. Parecendo esse profissional 

não possuir outras capacidades e potencialidades, reduzindo esse profissional ao 

âmbito prático.  

Esses contextos trouxeram sentimentos de desvalorização me fizeram 

repensar minha vida e os rumos que havia dado a ela. No ano de 2010 ingressei em 

um Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Esporte e do Movimento 

Humano na Feevale, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul (RS). Talvez, 

uma tentativa de reestabelecer as pazes com a EF mudando os ares. Após a 

conclusão da pós-graduação com nota dez no Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), pensei: “Porque não tentar ingresso em um Mestrado?”. 

Mesmo pensando em desistir da profissão EF ingressei no programa de 

Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Santa Catarina (SC). Nesse momento em função da própria psicologia do 

esporte ser parecida com a psicologia organizacional achando que seria a minha 

deixa para abandonar a EF e entrar no mundo corporativo (empresarial). 

As pessoas me perguntavam o porquê de fazer um mestrado em SC, pois 

moro no RS e tem tantas universidades aqui. Só respondia: “Não sei, mas tinha a 

impressão que algo de bom e diferente estava guardado para eu”. O que eu não 

sabia é que minha verdadeira “crise de identidade” só estava por começar. 

Nas primeiras aulas do Mestrado ao ser apresentado ao conceito de saúde da 

8° Conferência Nacional de Saúde (1986, p. 4), que diz: 

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a 
posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim antes de tudo 
resultado das formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. 

 

Além de, entre os colegas profissionais da Fisioterapia, Medicina, 

Fonoaudiologia, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Medicina 

Veterinária todos em congruência com o conceito dentro da normalidade das suas 

práticas profissionais. Sendo, eu me sentindo falar um dialeto diferenciado, isso 



porque, minhas concepções de saúde (próprias da EF) diferentes das concepções 

dos outros (colegas) profissionais de saúde. Nesse momento cheguei a me 

questionar, se realmente a EF era da área da saúde.  

Escutando comentários de corredor e aula de tal de Sergio Arouca. Achando 

que era um professor do mestrado descobri quem foi Sergio Arouca. No mestrado 

possuímos duas disciplinas chamadas “Práticas na Estratégia de Saúde da Família” 

e “Planejamento na Estratégia de Saúde da Família”, organizadas pelo professor 

Marcos Maeyama “Marquinhos”. Essas disciplinas fazem parte do Projeto Sergio 

Arouca que é um projeto de extensão do curso de Medicina da Univali inspirado no 

“Projeto Rondon”. Ele oportuniza ao aluno conhecimento de outras realidades. 

Através de atividades com enfoque de atenção integral nos princípios da atenção 

básica. E para o mestrado contava com quatro créditos, servindo de motivação para 

minha participação. 

Durante uma semana do mês de janeiro de 2012 ocorreu o Projeto Sergio 

Arouca no município de Timbó Grande, SC. Durante essa semana não repensei 

minha prática, pois, uma nova prática foi apresentada disfarçada de trabalho. Um 

trabalho diferenciado que me fez sentir valorizado em comparação a fragmentação 

do mercado fitness. Comecei a pensar em como seria legal e prazeroso trabalhar no 

SUS “Atenção Primária”. Nesse momento perguntei ao professor Marquinho: “Se 

existia a possibilidade do PEF trabalhar no SUS?”. Ele respondeu: “Têm sim nos 

NASFs”2. 

Neste exato momento histórico da minha vida influenciado por contextos que 

foram brevemente resumidos começou a nascer o caminho metodológico deste 

trabalho. Além de, um novo PEF com desejo de atuar na Saúde Pública brasileira, 

indo ao encontro e embate da fragmentação do sistema e da própria EF que 

necessita repensar suas práticas e políticas de formação. Para Mattos (2001) a 

integralidade é uma bandeira de luta, portanto, afirmo que o SUS é uma bandeira de 

luta. 

Para Freire (1987) a verdadeira reflexão crítica origina-se e se dialetiza na 

interioridade da “práxis” constituída do mundo humano que também é “práxis”. 

Acredito que a EF deve ser um constante exercício de autocrítica e autoreflexão, 

                                                           
2
 Núcleo de Apoio à Saúde da Família que institui a EF como uma das áreas da saúde para trabalhar 
no apoio matricial na atenção básica no ano de 2008. 



pois trabalhamos com a “práxis” no que talvez seja sua mais pura forma de 

contextualizar sentimentos, a corporeidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se insere na proposta de desvelar as concepções de saúde da 

Educação Física, identificar os estilos de pensamento (EPs) que regem suas ações 

e intervenções no Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS) e colaborar com uma 

proposta sobre o papel da Educação Física no SUS. A Educação Física é uma das 

profissões da área da saúde desde 1997 com a Resolução nº 218 de 06 de março 

de 1997 (BRASIL, 1997); e, devido a esse reconhecimento, ela passou por 

transformações, sendo reconhecida como profissão com a Lei n° 9696 de 01 de 

setembro de 1998 (BRASIL, 1998). Sua incorporação no SUS adveio com a criação 

dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo 

de ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Os NASF são 

constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, devendo atuar no apoio as equipes de saúde da família e equipes de 

atenção básica para populações específicas compartilhando práticas e saberes em 

saúde nos territórios sob responsabilidade dessas equipes (BRASIL, 2011b). 

A mudança da realidade para Educação Física (EF) brasileira ocorre com sua 

entrada na área da saúde em 1997, seu reconhecimento como profissão em 1998 e 

com as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2004) que 

estabelecem orientações específicas e competências para EF. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Graduação em Educação 

Física do Conselho Nacional de Educação (CNE) 07/2004 no artigo 3° afirma que: 

 

A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de 
aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e 
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da 
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 
A formação do graduado em Educação Física deverá ser concebida, 
planejada, operacionalizada e avaliada visando a aquisição e 
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades, dentre 
estas, intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, 
adequada e eticamente balizada nos campos da prevenção, 
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promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 
oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 
recreativas e esportivas. 
Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes 
multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização 
de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, 
do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, 
da cultura, do trabalho, dentre outros (BRASIL, 2004, p. 1). 

 

Então, este estudo nasceu do pressuposto que, apesar das políticas do 

NASF (2008) apontarem como favorável a inserção do Profissional de 

Educação Física (PEF), e as próprias diretrizes do MEC apontarem como 

competência do PEF a inserção na saúde pública, observa-se um direcionamento 

lento do PEF como força de trabalho para o SUS. 

Então, torna-se evidente ou talvez desconhecido o papel da educação física 

(EF) no SUS em função de sua formação que nos dias de hoje esta pautada no 

biológico e na ideia de aptidão física. Assim, em relação a esse modelo de formação 

somado as políticas públicas em saúde no Brasil causa uma indefinição conceitual a 

respeito de sua atuação no SUS, o qual, os neologismos da profissão em relação ao 

processo saúde e doença podem vir a ser reproduzidos no decorrer da intervenção 

do PEF na saúde da população e no auxílio das equipes de atenção básica a saúde. 

Inferimos que nos dias de hoje a Educação Física necessita resignificar seus 

conceitos em relação ao processo saúde doença, seja ele político, social, econômico 

e para Brasil (2006a) a saúde é resultado dos modos de organização da produção, 

do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico e o aparato 

biomédico não consegue modificar os determinantes e condicionantes mais amplos 

desse processo, operando um modelo de atenção e cuidado, marcado na maior 

parte das vezes pela centralidade do sintoma. 

E o que se observa como tendência na relação EF e saúde é a adoção de 

concepções biologicistas e comportamentalistas que tentam explicar o processo 

saúde e doença de forma fragmentada e descontextualizada, desenvolvendo ações 

de saúde fundamentadas em parâmetros biológicos pré-determinados que 

representem estar saudável ou doente (CAVALLI, 2009). 

Partindo desse ponto de vista, a EF necessita reformular-se em relação as 

suas concepções de saúde, sua formação e sua atuação, visto que sua relação com 
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o SUS não é estreita. Para Coutinho (2011), a complexidade do trabalho na atenção 

básica é permeada de complexidades e singularidades que não são habitualmente 

tão familiares para o PEF. Sendo assim, sua definição como interventor em saúde 

está indefinida.  

Entretanto, esse trabalho visa identificar Estilos de Pensamento (EPs) da EF 

a partir das categorias de EPs de Da Ros (2000), para, assim, elucidar caminhos 

através de EPs para a EF colaborar e resignificar seu papel no SUS reconhecendo a 

diversidade de estilos. Para Fleck (1986), o EP é a percepção direcionada em 

conjunção com o processamento correspondente ao plano mental e objetivo. Para o 

autor a existência de um EP torna indispensável o entendimento do que é um 

Coletivo de Pensamento (CP). 

Para Fleck (1986), CP é uma comunidade de pessoas que trocam 

pensamentos e se encontram em uma situação de influência recíproca de 

pensamentos. Para o autor: 

 

Fazendo parte de uma comunidade, o Estilo Coletivo de Pensamento 
passa por um forte fortalecimento social através de gerações. 
Transforma-se em coação para indivíduos, definindo, “o que não 
pode ser pensado de outra maneira”, fazendo com que épocas 
inteiras vivam sob coerção de um determinado pensamento, 
queimando aqueles que pensam diferente, que não participam da 
atmosfera do coletivo e que são considerados pelo coletivo como 
criminosos, a não ser que uma outra predisposição não gere um 
outro estilo de pensamento e um outro sistema de valores (FLECK, 
1986, p. 150). 

 

Assim, com base nos conceitos de Fleck principalmente as categorias EPs / 

CP e dez categorias de EPs em saúde pública de Da Ros, busquei características 

da EF no contexto do SUS, caracterizando alguns recortes o qual chamarei de EPs 

da EF. 

Porém nesse trabalho não pretendemos anunciar a existência de mais EPs, 

pois não é objeto do nosso estudo. Logo não vamos aprofundar, mas isto não 

significa que não possam ser matizes de algum outro EPs, não descartando uma 

possível relação, isto é material para futuras investigações e nos prenderemos a 

somente esses EPs da EF no contexto do SUS. 

Para Fleck (1986), um coletivo de pensamento (CP) é uma comunidade de 

pessoas que trocam pensamentos ou se encontram em uma situação de influência 

recíproca de pensamentos. Em função disso, e do nosso recorte, observa-se CP 
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atuante, academicamente, produzindo conhecimento diferenciado e incongruente 

quanto ao estilo de produção, porém existem similaridades e intersecções que 

sugerem um objeto em comum, ou seja, a inserção da EF no SUS como uma 

Política Pública.  

Evidentemente que, ao analisarmos EPs, não se elucidará a ciência da EF 

como um todo para a saúde pública brasileira. E como área educacional em sua 

essência (origem) e como área da saúde não poderá em hipótese alguma negar seu 

caráter social de transformação do ser humano. A sociedade possui suas 

concepções, subjetividades e singularidades em relação ao processo saúde doença. 

Para Scliar (2007), o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, 

política e cultural, ou seja, saúde não representa a mesma coisa para todas as 

pessoas. Esse significado dependerá da época, lugar, classe social, valores 

individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas. O mesmo, aliás, pode ser 

dito das doenças. 

De certa forma, os EPs que a EF desenvolveu ao longo dessa caminhada 

histórica trouxeram consigo valores, regras e concepções de saúde propagadas 

dentro de suas áreas de atuação cujas raízes foram herdadas do higienismo e de 

uma educação sanitária. Devido a isso, discutiremos nesse trabalho EPs 

identificados nas macrotendências Saúde Pública e Saúde Coletiva. 

O EPs na macrotendência saúde pública são baseados em dados 

epidemiológicos produzidos pela saúde pública. Nessa concepção a EF adotou 

como modelo para sua produção de conhecimento, assim, fragmenta o sujeito ao 

biológico, e nesse modelo de intervenção se espera da EF uma profissão chave 

para proporção e estímulo de um “estilo de vida saudável” como forma de prevenção 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). O CP pertencente a esse EPs 

vem trazendo a EF para o SUS fundamentando que ela proporcione “estilos de vida 

ativo” para corrigir as mazelas da população, principalmente em relação as DCNTs. 

Com essa abordagem, contextos de vida parecem não importar ou abalar o discurso 

linear e vertical “exercício é saúde”, gerando-se ausência de compromisso com a 

mudança das condições de vida da população brasileira (QUINT; MATIELLO 

JÚNIOR, 1999). 

Entretanto, na macrotendência saúde coletiva a EF esta baseada no 

pensamento sanitário brasileiro em que a doença, além de sua determinação social, 

possui suas subjetividades e suas causalidades. É nesse contexto que surge uma 



20 

EF com enfoque em um EPs direcionado para a saúde do indivíduo como um todo, 

por meio de um trabalho pedagógico com o caráter de uma prática social libertadora, 

tendo por objetivo auxiliar no crescimento social do indivíduo e, consequentemente, 

melhorar sua qualidade de vida e saúde. Segundo Bagrichevsky, Estevão e Palma 

(2006), a EF possui um déficit atual de conhecimento na área sobre a saúde pública, 

que raramente é reconhecido como um saber sociológico, que expressa 

necessidade de caráter coletivo. 

O objetivo desse estudo é, a partir da identificação de EPs na lógica dos EPs 

da Saúde Pública, desvelar caminhos, demonstrar incongruências, para assim, 

dentro da lógica de Fleck, elucidar novas abordagens para atuação do profissional 

de educação física (PEF) no reconhecimento dessas diversidades conceituais. Essa 

ciência deverá buscar apoio no reconhecimento e nas divergências de EPs, assim, 

servindo de auxílio para o entendimento da complexidade da ciência Educação 

Física em relação à diversidade de EPs, para assim, construir seu papel de atuação 

no SUS. 

 



2 PRESSUPOSTO: justificando sua relevância 

 

Apesar das políticas do NASF (2008) apontarem como favorável a 

inserção do PEF, e as próprias diretrizes do MEC indicarem como competência 

do PEF a inserção na saúde pública, observa-se um direcionamento lento do PEF 

como força de trabalho para o SUS. 

Dentro desse pressuposto, utilizaremos duas hipóteses empíricas de Oliveira 

(2000), cujo artigo referencia a área escolar, sendo de grande valor devido ao 

contexto de hoje. Nos dias de hoje, possuímos indefinições conceituais sobre o que 

o SUS espera da EF e assim sucessivamente. No entanto, tomando como exemplo 

os direcionamentos ocorridos no passado, assim como fenômeno da esportivização 

da EF nos anos 70, ocorreu nos anos 80 um movimento pedagógico 

desenvolvimentista da EF que evidenciaram os rumos que ela estava tomando e a 

redirecionaram para a área educacional.  

A essa similaridade do contexto, utilizaremos duas hipóteses empíricas de 

Oliveira (2000) sobre “mercado de trabalho e a formação da EF”, porém seu objeto 

foi a escola, o nosso é a saúde. 

 

Primeira hipótese, poderíamos ter que os cursos de graduação em 
Educação Física não estariam preparados para oferecer uma 
formação adequada aos novos anseios sociais e, dessa forma, ainda 
se sustentam e justificam suas práticas com a ideia de abastecer o 
mercado escolar, mesmo estando este mercado em rota de 
naufrágio, por práticas como as citadas anteriormente (OLIVEIRA, 
2000, p. 47). 

 

Nessa hipótese, corroboramos as teses de Torres (2011) e de Farani (2009), 

ambas com o tema “a EF na Estratégia de Saúde da Família (ESF)”. Nelas, afirmam 

que os profissionais não possuem suporte em disciplinas para trabalhar com ESF e, 

quando a graduação possui tais disciplinas, não tem o foco para ESF, deixando os 

futuros profissionais sem aporte teórico para trabalhar com a ESF. Assim, nos dias 

de hoje, a EF acaba mais voltada para o fitness. 

 

Segunda hipótese, poderíamos ter que a experiência de mercado de 
trabalho livre é uma coisa nova para o profissional de Educação 
Física, e que ele não estaria totalmente preparado para tal. Nesse 
tipo de mercado, os aspectos de competência profissional, 
informações, variações metodológicas estratégicas, atualização e 
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competência comercial são requisitos exigidos diariamente e que 
determinam o sucesso ou fracasso. A resposta, nessa forma de 
atuação, é diária e sem piedade ou sentimentalismos. Se o 
profissional está sendo competente; tem clientela e é alvo de elogios 
e indicações; caso contrário, está fadado a perder o emprego 
(OLIVEIRA, 2000, p. 47-48). 

 

Desta forma, podemos entender que a profissão e o profissional de Educação 

Física estão em plena fase de transformação de atuação e formação. Hoje, grande 

parte dos profissionais que saem dos cursos de graduação se dirige à iniciativa 

privada, para oferecer sua força de trabalho, sendo nos dias de hoje 70% dessa 

absorção de PEF correspondem à área de fitness e academias (OLIVEIRA, 2000; 

NAHAS; GARCIA, 2010). 

Em relação à entrada da EF como força de trabalho no SUS, propomos uma 

terceira hipótese partindo do estudo de Galindo (2005). Segundo esse autor a 

regulamentação da profissão de Educação Física encontra-se em plena fase inicial 

de seu ciclo de vida, sendo necessários tempo e ações estrategicamente 

direcionadas com o objetivo de consolidar etapas de crescimento e maturidade. 

Então, partindo do conceito inicial desse autor, infere-se que, a entrada da profissão 

na área da saúde encontra-se em fase inicial, sendo necessário o aumento de 

estudos, ações e direcionamentos para o campo saúde.  

A EF tem um modelo caracterizado por um ensino biologicista, positivista, 

verticalizado, prescritivo e normativo, cujo, a centralização é criar protocolos 

omitindo variáveis do processo saúde doença. Por outro lado, temos uma EF 

baseada em um EPs da determinação social e suas variáveis, acreditando em um 

sistema de saúde público, integral e igualitário. Nesse sentido o ensino é uma 

relação entre sujeitos, acreditando na horizontalidade e em uma proposta 

pedagógica dialética.  

A tarefa do PEF em sua função básica como agente renovador e 

transformador só poderá se concretizar por intermédio de uma prática. Somente 

ações é que efetivarão mudanças numa determinada situação. Nada acontecerá de 

fato à realidade existente se não houver uma prática dinamizando tal realidade. 

Contudo, qualquer prática humana sem uma teoria que lhe dê suporte torna-se uma 

atitude estéril, imitativa quanto uma teoria distante de uma prática que a sustente 

(MEDINA, 1990). 
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Essa relação produção de conhecimento, aporte teórico e prática ocorrem 

devido a direcionamentos que podemos dizer que são moldados através de EP, pois 

segundo Fleck (1986, p. 13) são três fatores sociais que influenciam em qualquer 

atividade de conhecimento: 

 

Peso da Educação; os conhecimentos em sua maior parte são 
constituídos de aprendizado. 
Peso da Tradição; os conhecimentos novos são predeterminados 
pelos antigos. 
O Efeito da Sequência do Processo de Conhecimento; aquilo que foi 
uma vez conceituado restringe-se as margens das concepções 
decorrentes. 

 

Para a EF ocorre a necessidade de resignificar o processo saúde doença, ou 

seja ele político, social, econômico e na determinação social deste processo do 

adoecer. Para Brasil (2006a), a saúde é resultado dos modos de organização da 

produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico e o aparato 

biomédico não consegue modificar os determinantes e condicionantes mais amplos 

desse processo, operando um modelo de atenção e cuidado, marcado na maior 

parte das vezes pela centralidade do sintoma. 

E o que se observa como tendência na relação EF e saúde é a adoção de 

concepções biologicistas e comportamentalistas que tentam explicar o processo 

saúde e doença de forma fragmentada e descontextualizada, desenvolvendo ações 

de saúde fundamentadas em parâmetros biológicos pré-determinados que 

representem estar saudável ou doente (CAVALLI, 2009). 

Entretanto, analisando e identificando EPs permitirá um reconhecimento 

histórico dessas concepções simplistas e reducionismos tão presentes na área da 

EF. Existe uma disparidade de conceitos ao determinar o processo saúde doença, 

pois atividade física, exercício e esporte não são sinônimos de saúde.  

Devido a isso, o interesse em investigar concepções de saúde em EF 

partindo de uma abordagem epistemológica com as categorias de Fleck (1986). 

Para Da Ros (2000), Ludwik Fleck parece dar conta de analisar eventos mais 

complexos em saúde, ele analisa um evento na área da saúde (a doença da sífilis, a 

história da reação para detectá-la, a de Wassermann), a partir do qual constata a 

existência do que denomina Estilo de Pensamento.  
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Identificar EPs da EF em relação ao processo saúde doença e seus 

neologismos torna-se uma medida preventiva sobre a colaboração da EF no SUS. 

Mesmo que presente na área da saúde desde 1997, o campo saúde no SUS ainda é 

um terreno desconhecido, e, segundo Luz (2007), a educação física é herdeira de 

um conjunto de saberes e práticas tradicionais ligadas ao treinamento do corpo e/ ou 

seu adestramento, que antecedeu a medicina moderna e a clínica das 

especialidades. 

 

O campo da educação física, através da prática de inúmeras 
modalidades de exercícios corporais, bem como de atividades 
esportivas, também em grande desenvolvimento na sociedade 
brasileira nas últimas décadas, não tem tido, acreditamos, uma 
inserção significativa no campo biomédico, seja em termos da 
atenção à saúde, seja em termos da formação dos futuros 
profissionais do campo (LUZ, 2007, p. 13). 

 

É indispensável ter antes a visão totalizadora do contexto para separar ou 

isolar elementos ou personalidades do contexto, pois a visão voltaria com mais 

claridade a totalidade analisada (FREIRE, 1987). 

Conforme o estudo de Santos e Benedetti (2012) a EF esta entre as cinco 

profissões mais recrutadas para atuação no NASF e, apesar de estar vinculada a 

prevenção e promoção em saúde, possui pouca experiência prática nos serviços 

públicos, logo enfrenta um desafio para a definição de seu papel e as competências 

necessárias para atuação junto ao SUS. 

Assim, devido às necessidades, complexidades, subjetividades em relação ao 

processo saúde doença, que possuem amplas relações com contextos, sendo 

esses; econômico, social, político e biológico. Torna-se necessário um aumento no 

número de publicações científicas qualitativas para fundamentar práticas de saúde, 

visto que, práticas além do olhar biológico.  

Para isso, é fundamental a identificação de EPs e o reconhecimento de suas 

incongruências quanto a estilo, pois será no reconhecimento da diversidade de 

estilos através da epistemologia Fleckiana que a EF emergirá perante dificuldades 

atuais. Assim, buscando um conceito do seu papel no SUS, e o conceito de quem é 

habilitado para trabalhar no SUS (bacharel ou licenciado) e como se dá as relações 

sociais de pensamento, com intuito, de refletir sobre os neologismos presentes na 

área. 
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Para a sua consolidação no SUS através do NASF será necessário 

resignificar saberes e práticas, para, dessa forma a EF chamar para si sua 

importância sobre seu respectivo papel como força de trabalho no SUS. Para Breilh, 

Mattiello Júnior e Capela (2010) se realmente outro mundo é possível é necessário 

mudar o atual. 

 



3 METODOLOGIA 

 

Este presente estudo trata-se de uma pesquisa documental, que possui por 

finalidade a definição e delimitação de estilos de pensamento (EPs) e através 

desses elucidar questões correspondentes a concepções de saúde, neologismos e 

incongruências de estilos em EF. 

Essa pesquisa qualitativa se caracterizará em uma análise documental 

técnica devido à busca científica através de artigos e livros publicados na área sobre 

o assunto a ser investigado, e também de análise documental a partir de leis e 

documentos oficiais, sendo eles, principalmente publicados pelo Ministério da Saúde 

(MS) do Brasil. 

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

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

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica 

e sociocultural (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). 

Neste trabalho não faremos pesquisa empírica, pois será caracterizado por 

uma busca histórica e conceitual pautado num tratamento epistemológico de caráter 

sócio-histórico.  

O processo de garimpagem para o estudo ocorreu através da busca de 

artigos científicos e livros publicados na área (dentro da dimensão saúde). Desse 

processo de garimpagem resultou na escolha de 55 artigos científicos de revistas 

científicas nacionais entre os anos de 1995 e 2013, visto que, os anos 90 foram de 

grande crescimento para as produções quantitativas da EF, além de, cinco livros 

organizados por PEF ligados a grande área da saúde. 

A busca textual foi concentrada nos descritores: Educação Física e Saúde, 

Educação Física e Promoção em Saúde, Educação Física e Saúde Pública, 

Educação Física e Saúde Coletiva, Educação Física e SUS, Educação Física e 

NASF, Educação Física e ESF e respectivamente a palavra Educação Física foi 

trocada por Atividade Física e demais descritores, para aumentar a coleta de 

material. 

Os critérios de exclusão foram artigos e livros que não possuíam relação a 

concepções de saúde, SUS e demais políticas públicas envolvidas na questão 

central desse estudo, assim, como trabalhos estrangeiros sobre Educação Física, 
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Exercício, Atividade Física respectivamente na Saúde Pública de outros países, 

salvo exceções de pesquisas publicadas por autores brasileiros em revistas 

internacionais, isso porque, a característica desse estudo é a identificação de EPs e 

concepções de saúde na EF no Brasil. 

Os métodos utilizados para delinear a pesquisa foram realizados em cinco 

etapas: 1°) estudo histórico da EF no Brasil, cujo, objetivo era familiarizar-se com o 

início de sua história a partir do século XIX e sua atuação no contexto político 

brasileiro; 2°) leitura e busca detalhada sobre as leis e políticas públicas que regem 

o SUS; 3°) investigação sobre publicações existentes a respeito da EF na saúde 

pública brasileira; 4°) divisão de autores e respectivas publicações de acordo com 

EPs identificados a partir das categorias de Saúde Pública de Da Ros (2000); 5°) 

tratamento dos dados obtidos após a análise dos documentos discussão e criação 

das categorias de acordo com os recortes da pesquisa. 

Para a categorização epistemológica dos dados, embasaremos as análises 

nas categorias do epistemólogo Ludwick Fleck, com sua obra Gênese e 

Desenvolvimento de um Fato Científico (FLECK, 1986), sendo suas principais 

categorias EPs / CP. Para Ros (2000), Ludwik Fleck parece dar conta de analisar 

eventos mais complexos em saúde, ele analisa um evento na área da saúde (a 

doença sífilis, e a história da reação para detectá-la, a de Wassermann), a partir do 

qual contata a existência do que ele denomina de Estilo de Pensamento. Além de, 

utilizar as categorias EPs em Saúde Pública de Marco Aurélio Da Ros (2000) de sua 

tese de doutorado Estilos de Pensamento em Saúde Pública. 

Cabe ressaltar que o presente estudo não possui a intenção de denegrir a 

imagem de nenhum dos autores/atores sociais citados no estudo. Reforçando que 

indubitavelmente existem outros EPs. E os artigos analisados para este estudo 

possivelmente tenham matizes de algum outro EPs.  

Porém, a importância em discutir e ressaltar questões conceituais de uma 

profissão é de extrema relevância. Porque, nos dias de hoje a EF atravessa um 

momento de transformação e resignificação necessitando reflexão de sua práxis 

para conceituar seu papel no SUS.  

Assim, esperamos contribuir positivamente para a ciência em questão, ou 

seja, o aprimoramento técnico-científico da Ciência Educação Física e seus 

respectivos profissionais nesse processo de ensino aprendizado.  

 



4 BASES TEÓRICAS 

 

4.1 A Epistemologia Fleckiana 

 

4.1.1 Ludwik Fleck: Médico e Epistemólogo 

 

Ludwik Fleck (1896-1961) não era historiador ou sociólogo de profissão foi um 

médico e microbiologista polonês que se especializou em bacteriologia e sorologia, 

ele realizou uma série de inovadoras reflexões sobre a natureza da atividade 

científica. Suas ideias de caráter filosófico e sociológico sobre a ciência foram 

publicadas no livro de Fleck “Entstehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen 

Tastache”, ou “Gênese e Desenvolvimento sobre um Fato Científico” de 1935 

(CONDÉ, 2012; FLECK, 1986; LOWY, 1994). 

Embora muito relevante sua contribuição a teoria das ciências trazida por 

Fleck foi praticamente negligenciada na época. Em parte, isso se deu devido as 

dificuldades trazidas pela Segunda Guerra, mas sobretudo, pela originalidade de sua 

obra (CONDÉ, 2012). 

Após a Segunda Guerra tempo em que esteve preso em campos de 

concentração, seus textos sobre epistemologia tornaram-se bastante raros. No início 

da Segunda Guerra, a Polônia passa a ser território Ucraniano. Fleck, então, passa 

a ter um reconhecimento do seu trabalho quando assume a direção do 

Departamento de Microbiologia do Instituto de Medicina Ucraniano e direção do 

Laboratório Bacteriológico de Lwow. Durante toda a sua vida, até 1961, trabalhou 

em docência, mas principalmente dentro de laboratórios de bacteriologia, 

microbiologia ou imunologia (DA ROS, 2000). 

Após esse período de silenciamento atribuído a Segunda Guerra, Fleck foi 

redescoberto por Thomas Kuhn que o menciona no prefácio de sua obra “Estrutura 

das Revoluções Cientificas” como um pensador que antecede até mesmo suas 

próprias ideias. Para Lowy (1994) os trabalhos de Fleck interessaram a Kuhn por 

suas referências à incomensurabilidade de ideias entre os “estilos de pensamento” 

desenvolvidos por grupos sábios (coletivos de pensamento) distintos.  

Existem profundas diferenças entre os conceitos Kuhnianos centrais de 

“paradigma” e “mudança de paradigma”, pois para Kunh a ciência se desenvolve por 

rupturas radicais e descontinuidades, ou seja, através de mudanças de paradigmas. 
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Sendo os diferentes paradigmas incomensuráveis. Entretanto, os conceitos 

Fleckianos de “estilos de pensamento” e “coletivos de pensamento” se desenvolvem 

pelo tráfego de ideias que trafegam pelos diferentes estilos/coletivos de 

pensamento, e para Fleck essas mudanças são muito mais gradativas do que 

radicais, isto é, mais “evolutivas” do que “revolucionárias” como afirmadas por Kuhn 

(CONDÉ, 2012). 

O livro “Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico” desenvolve e 

amplia suas ideias sobre a construção coletiva do saber científico. O livro esta 

cercado na história da sífilis, e na história da reação da Wassermann para a 

detecção de tal doença: Fleck enfatiza origens sociais do conhecimento de doença e 

suas divergências sincrônicas em culturas diferentes e diacrônicas em períodos 

históricos diferentes (LOWY, 1994). 

Para Da Ros (2000, p. 21-22) os pressupostos de Fleck mais importantes 

podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

Fleck sempre utiliza uma abordagem integradora dos fenômenos 
patológicos; Em consequência desta abordagem, para ela, as 
doenças são resultados de interações multifatoriais e 
multidimensionais; As doenças portanto, podem ser observadas de 
diferentes pontos de vista (clínico, bacteriológico, psicológico, social, 
etc.); Cada uma dessas áreas tende achar que é suficiente e global e 
definitiva, a que ele chama de “harmonia das ilusões”; As chamadas 
“doenças” são, de fato, construções coletivas dos médicos, em 
interação com as manifestações apreendidas dos pacientes, quadros 
ficcionais que permitem o desenvolvimento das ciências práticas; 
Ciência aplicada não é ciência menor que as básicas. Suas verdades 
dependem do objetivo da investigação que, como já vimos, são 
abordadas de diferentes pontos de vista. A partir deste raciocínio 
Fleck desenvolve sua premissa de que isto caracteriza um estilo de 
pensamento de uma comunidade profissional; Fleck afirma ainda que 
a partir desta lógica, todas as observações dependem de ideias a 
priori do observador e, consequentemente, a existência de 
observações “objetivas” serão sempre permeadas por um estilo de 
pensamento. Isto não significa negar o empírico, mas afirmar que o 
mesmo sofre influência do estilo de pensamento; Como 
consequência disto (dos EPs marcadamente diferenciados), resulta 
uma incongruência (incomensurabilidade/incompatibilidade) entre as 
ideias, porque são geradas para um determinado coletivo de 
pensamento e não consegue comunicação com outros, que 
desenvolveram seu coletivo e seu estilo, com outras premissas; Em 
função disto, na maior parte das vezes, a capacidade de reconhecer 
um determinado fenômeno implica em perda de habilidade de 
percebê-lo de forma como percebia antes. É o que a aquisição de 
uma forma de ver, determinada por um estilo de pensamento, resulta 
na perda de forma de visão anterior, e isto é uma característica do 
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ser humano; Afirma que, a doença não existe fora de um 
determinado corpo individual. Daí, a dificuldade para perceber 
regularidade e a impossibilidade de organizar uma classificação de 
doenças que leve em consideração bilhões de variações, a não ser 
como um mecanismo formal, talvez indispensável para transmissão 
de conhecimento, ou para introduzir o estudante no novo estilo de 
pensamento, mas deve ser usado criticamente.  

 

Uma das razões para a originalidade de Fleck são suas raízes profundas nas 

experiências dos pesquisadores, resultado de sua rica experiência profissional, pois 

é muito raro que um pesquisador que trabalha na bancada venha a refletir sobre 

suas atividades diárias, objetivá-las e fazer uma análise sobre elas (CONDÉ, 2012). 

 

Fleck enxerga duas particularidades da medicina que, na tipologia de 
suas concepções, opõe-se às particularidades de outras disciplinas 
das ciências naturais: de um lado o interesse do conhecimento na 
medicina não é voltado para os fenômenos regulares, “normais”, mas 
antes para irregularidades, a saber, os estados patológicos dos 
organismos. Por isso, a articulação das entidades nosológicas só é 
possível com um alto grau de abstração em relação às observações 
individuais. Por esse motivo, as conceituações na medicina se 
baseiam, na maioria das vezes, em estatísticas. Por outro lado, 
porém, o objetivo do conhecimento em medicina não é em primeiro 
lugar, a ampliação do saber em si, mas possuir um caráter muito 
pragmático: o controle desses estados patológicos (SCHÄFER; 
SCHNELLE, 1986, p. 11). 

 

Para Fleck as concepções, modelos e abordagens, ou seja, tudo que faz 

parte da explicação teóricas das observações das doenças é submetido a uma 

pressão constante para gerar resultados e são essas particularidades que 

determinam certas características de pensamento (SCHÄFER; SCHNELLE, 1986). 

Portanto, Fleck traz premissas importantes para a investigação que esta 

sendo proposta, em que sua forma de pensar traz fundamentos epistemológicos 

para esta investigação. Assim como, proto ideias surgem em determinado momento 

histórico, mas não são consideradas pertinentes para os estilos hegemônicos, e que 

ressurgem em outro momento, quando novos conhecimentos são superpostos, 

como fundamentais para o desenvolvimento de um novo estilo (DA ROS, 2000).  

Para Fleck a rearticulação novo e velho assegura que o conhecimento é 

sempre nascido do velho, e que o velho sempre tem elementos do novo em seu 

interior, permitindo que ele possa surgir esse novo; a coerção de pensamento ocorre 

em um estilo. Para iniciação de um novo cientista ocorre uma coerção “suave” para 
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que se paute por aquela forma de ver e não por outra. Esta nova forma de ver 

consequentemente torna-se incongruente/incomensurável com a forma anterior, ou 

com outras formas de aprender a realidade, ou seja, outros EPs (DA ROS, 2000). 

Portanto, indubitavelmente as categorias da epistemologia Fleckiana que 

mais serão trabalhadas nesta investigação, serão as categorias Estilos/Coletivo de 

Pensamento, além de, outros conceitos do autor para caracterizar o processo de 

formação, construção e propagação do conhecimento “estilo de pensamento”. Visto 

que, o presente estudo tem o propósito investigativo das concepções de saúde da 

EF e sua relação com os EPs de saúde pública de Marco Aurélio Da Ros (2000), 

cujo suas categorias de EPs em saúde pública serviram de base para nortear a 

construção desta investigação epistemológica para EF brasileira. 

 

4.1.2 Os Estilos de Pensamento de Fleck 

 

Após a leitura do livro “Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico” de 

Fleck (1986) o leitor é posto a constantes desafios em função da complexidade da 

obra e das ideias de Fleck a cerca de sua categoria Estilos/Coletivos de 

Pensamento. Esse desafio se apresenta de forma emblemática, o que sucinta a uma 

reflexão e talvez uma auto reflexão dos pressupostos do próprio leitor. 

Os EPs de Fleck trazem subsídios teóricos, conceituais para propostas 

investigativas de caráter epistemológico. Essa epistemologia de Fleck tenderá a uma 

necessidade de busca teórica no materialismo histórico da área científica ou objeto a 

ser pesquisado.  

A tarefa complexa em elaborar critérios de pesquisa e criar categorias de 

análise através dos EPs de Fleck traz liberdade e consistência teórica para ação 

sobre o fato observado. Dentro dessa lógica, os EPs a priori conseguem elucidar o 

tráfego e as relações do desenvolver científico. Abrangendo a noção de que nada 

vêm do acaso e sim de relações social, cultural, histórica, sendo, desenvolvida 

através de contextos.  

Fleck (1986), embora elabore uma definição clara, entende que não basta 

dar-lhe uma definição síntese, afirmando que esgotar todo o entendimento a respeito 

do conceito de EPs não era o propósito de sua obra. Era, sim, demonstrar a 

existência clara desta categoria analítica para a construção de uma teoria do 
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conhecimento. Na ocasião fazendo um estudo de caso da doença Sífilis e da 

Reação de Wasserman, para o seu diagnóstico (DA ROS, 2000). 

O termo EPs tem uma conotação bastante ampla, o que, evidencia aspectos 

que influenciam atitudes e atividades de uma coletividade. A atividade pressupõe 

uma prática que orienta o coletivo para um determinado tipo de atitude, portanto, a 

prática se mostra como um parâmetro para estabelecer a correspondência com um 

EPs por meio da observação, dentre outros aspectos, da linguagem e dos 

instrumentos utilizados pelo grupo (PFUETZENREITER, 2003).  

Quando se trata de verificar de que forma se pode realizar uma investigação 

(em determinada área da ciência) dos diferentes EPs, torna-se necessário buscar no 

texto de Fleck este auxílio. Na investigação empírica sobre o objeto a investigar, 

munido do arsenal contido em sua obra, no entanto, é que se vão construindo os 

instrumentos para verificação de que variáveis caracterizam os EPs em questão. É 

um instrumento na relação gnosiológica sujeito-objeto, interpondo entre ambos, pois 

ambos passam a ser mediados pelos EPs (DA ROS, 2000).  

Para o entendimento das concepções Fleckianas sobre a categoria EPs, 

demonstrarei algumas variáveis para que o leitor tenha uma maior compreensão em 

relação a essa categoria analítica chamada Estilo/Coletivo de Pensamento.  

Portanto, segundo Fleck (1986): 

a) muitas teorias passam por duas épocas, primeiro uma “clássica”, na qual 

tudo mostra uma consistência notável, e depois por uma segunda na 

qual surgem exceções (p. 50); 

b) o processo de conhecimento não é o processo individual de uma 

“consciência em si” teórica, é o resultado de uma atividade social (p. 81). 

O conhecimento, portanto, é produto social por excelência (p. 78); 

c) conhecer, portanto, significa em primeiro lugar constatar os resultados 

inevitáveis sob determinadas condições dadas (p. 83); 

d) à percepção direcionada é a parte mais importante de um Estilo de 

Pensamento, sendo assim, a percepção da forma é uma questão que 

pertence marcadamente ao Estilo de Pensamento. O conceito da 

experiência ganha, junto com a irracionalidade nela contida, um 

significado epistemológico fundamental (p. 142); 
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e) qualquer descoberta empírica, portanto, pode ser concebida como 

complemento, desenvolvimento e transformação do Estilo de 

Pensamento (p. 142); 

f) tradição, educação e hábito são fatores que geram à “disposição” para 

sentir e agir de acordo com um estilo, isto é, um agir e sentir 

direcionados e restritos, até o ponto de a resposta estar pré formada na 

pergunta (p. 132); 

g) cada época no seu estilo utiliza conceitos totalmente claros, uma vez 

que a clareza reside na sua associabilidade a outros conceitos conforme 

o estilo (p. 79). Os pensamentos circulam de indivíduo à indivíduo, 

sempre, com alguma modificação (p. 85); 

h) a existência do Estilo de Pensamento torna necessária a construção do 

conceito “Coletivo de Pensamento” (p. 84). O portador do saber é um 

Coletivo bem organizado, que supera de longe a capacidade de um 

indivíduo (p. 85). Qualquer tentativa de legitimação (conhecimento 

novo), realizado concretamente, possui apenas um valor limitado (p. 78). 

Tal sistema fechado e em conformidade com o Estilo não esta 

imediatamente acessível a qualquer inovação, ele reinterpretará tudo 

conforme o estilo (p. 74); 

i) uma vez formado, um sistema de opinião elaborado e fechado, 

constituído de muitos detalhes e relações persiste continuamente diante 

de tudo que o contradiga (p. 69) é o que Fleck chama de “Tendência a 

Persistência”; 

j) o caráter fechado dos sistemas, os efeitos recíprocos entre o conhecido, 

as coisas a serem conhecidas e os atores do conhecimento garantem a 

harmonia dentro do sistema, que é, ao mesmo tempo, uma “Harmonia 

das Ilusões”, que não se resolvem de maneira alguma, dentro dos 

limites de um determinado estilo de pensamento (p. 81); 

k) o processo de conhecimento altera o sujeito do conhecimento, 

adaptando-se harmoniosamente ao objeto do conhecimento, e é essa 

circunstância que assegura a harmonia dentro da opinião dominante 

sobre a gênese do conhecimento (p. 136); 



34 

l) o “Coletivo de Pensamento” é uma comunidade das pessoas que 

trocam pensamentos ou se encontram numa situação de influência 

recíproca de pensamentos (p. 82); 

m) o “Estilo de Pensamento” consiste em uma determinada atmosfera e 

sua realização. Como percepção direcionada em conjunção com o 

processamento correspondente no plano mental e objetivo, sendo, o 

pensamento de atividade social por excelência, de modo algum, pode 

ser localizado nos limites do indivíduo (p. 149). 

A epistemologia baseada no pensamento de Fleck esta norteando alguns 

grupos de pesquisadores no ensino de ciências e especialmente na área da saúde e 

no ensino dessa área. Um destes, localizado em Santa Catarina, no Programa de 

Pós-Graduação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de 

Santa Catarina (PPG-CED-UFSC), tem trabalhado na codificação da categoria EP e 

sua aplicabilidade para pensar o ensino em ciências (PFUTZENREINTER, 2003; DA 

ROS, 2000). 

Além de outro grupo localizado também em Santa Catarina no Mestrado 

Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI). 

Não podendo deixar de mencionar o PPG em história e da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na 

realização do I Colóquio de História e Filosofia da Ciência (Ludwik Fleck) da UFMG, 

em que de quatro conferências resultaram o livro “Ludwik Fleck Estilos de 

Pensamento na Ciência” (CONDÉ, 2012). 

Dessa forma, observamos que mesmo a epistemologia de Fleck conhecida 

tardiamente no mundo e mais tardiamente no Brasil. Assim, inferimos que a mesma 

vem ganhando espaço para discussões no âmbito científico e acadêmico. Essa 

informação, divulgação e repercussão da epistemologia Fleckiana esta ganhando 

destaque em função da própria noção de propagação, ensinamento e criação de 

EPs a partir da iniciação dos “iniciados” dentro dos respectivos CP. 

Conforme Da Ros (2000) existem necessariamente os responsáveis pela 

introdução de novas pessoas dentro do estilo (chamados de pais), que usarão uma 

certa linguagem, certa postura profissional, uma determinada bibliografia indicada 

(nesse caso Fleck), desenvolverão suas pesquisas, têm uma determinada 

concepção de mundo e uma forma particular de ver determinado “fato científico”. 
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Estes fazem parte de um CP, são portadores de um EPs e os responsáveis pela 

formação e aceitação de novos membros. 

Portanto, certamente a EF pode ter diversas matizes de pensamento 

conservando diversos EPs. O uso de Fleck para desvelar conceitos sobre EPs, 

somado aos EPs em Saúde Pública de Marco Aurélio Da Ros vem agregar 

conhecimento e categorias para o subsídio desse estudo intitulado “Os Estilos de 

Pensamento na Educação Física no Contexto do SUS”. 

 

4.1.3 A Epistemologia de Ludwik Fleck para Educação Física Brasileira 

 

O objetivo central das propostas de qualquer reforma sanitária, sem dúvida 

nenhuma é o trabalho final em saúde, ou seja, transformar ações de saúde ofertadas 

a uma determinada população (MAEYAMA; CUTOLO, 2010). 

Entender a partir de quais pressupostos e como se constroem as ações de 

saúde, torna-se fundamental para os processos de mudanças práticas de saúde 

(MAEYAMA; CUTOLO, 2010). 

Assim, evidenciamos no contexto do SUS uma necessidade da EF rever suas 

práticas em saúde. Para Bacheladensky e Matiello Júnior (2010) o paradigma de 

risco instalado hegemonicamente no campo da saúde têm marcado a influência 

sobre a produção de conhecimento da EF.  

O eixo central de Fleck para a EF esta em ampliar o olhar dirigido e o ver 

formativo, a partir do reconhecimento de contextos históricos e sociológicos na 

determinação e na delimitação de fatos em compreensão dos fenômenos científicos. 

Para Pfuetzenreinter (2003), Fleck sustenta que a epistemologia não deve apenas 

considerar a relação bilateral entre sujeito e objeto para a construção do 

conhecimento, mas deve considerar o estado de conhecimento como um terceiro 

componente desta relação, para ligar o conhecimento ao conhecer. 

Para entender os fatos no hoje é necessário olhar para trás, esse olhar 

investigativo transforma-se em um ver formativo, isso porque, para Fleck (1986) não 

existe um olhar livre de pressupostos. E, muitos fatos científicos encontram-se 

vinculados a ideias iniciais ainda mal delineadas chamadas de proto-ideia ou pré-

ideias (PFUETZENREINTER, 2003). 

A forma de ver um processo saúde doença determina as ações e soluções 

propostas para a resolução dos problemas de saúde, ou seja, o modo de ver, 
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entender e conceber o processo saúde doença leva a um corpo de conhecimentos e 

práticas próprias de um determinado EPs (MAEYAMA; CUTOLO, 2010).  

Nessa perspectiva em identificar alguns EPs, torna-se necessário para o 

entendimento das relações sociais no processo saúde doença, esse, negado por um 

movimento positivista da ciência embasada em dados, impondo seus próprios EPs 

ao estimular um modus operandis preventivista. Sendo assim a pré-ideia originada 

no passado atribui valor de conduta para ações preventiva em função da própria 

formação atrelada a prática física/corpo em relação ao campo de conhecimento da 

EF.  

Essa necessidade de promover a EF no SUS pautado na lógica da prevenção 

é o que podemos chamar de “Tendência a Persistência” de Fleck (1986). Para o 

autor uma vez formado um sistema de opinião elaborado e fechado, constituído de 

muitos detalhes e relações persistem continuamente diante de tudo que contradiga. 

Na Tendência a Persistência não se trata de mera inércia, ou de cautela 

diante das inovações, mas de um procedimento ativo, que se divide nos seguintes 

graus de intensidade:  

 

a) uma contradição ao sistema parece impensável; 
b) aquilo que não cabe ao sistema permanece despercebido; 
c) é silenciado, mesmo sendo conhecido, ou; 
d) mediante um grande esforço, é declarado como não 

contradizendo o sistema; 
e) percebem-se, descrevem-se e até se representam determinados 

estados das coisas que correspondem aos pontos de vista em 
vigor, que, por assim dizer, são sua realização apesar de todos os 
direitos dos pontos de vista contrários (FLECK, 1986, p. 69). 

 

No caso da EF nascida do exercício e contextualizada desde o fim do século 

XIX ao longo das políticas públicas advindas das necessidades do governo, inferindo 

ações comportamentais na população. E, essas ações incorporarão EPs que pela 

persistência ao tempo conservam sua tradição. O que Fleck (1986) afirma que um 

dos fatores que influencia o EPs é o peso da tradição.  

Por exemplo, para Fleck (1986) uma contradição parece impensável. Assim, 

quando criado a Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD) em 

1939. Seu currículo tornou-se padrão para a maioria das escolas que viessem a 

surgir no país, seguindo o modelo da Escola Superior de Educação Física do 

Exército (ESEFEX), por conseguinte, o método francês foi adotado com perspectiva 
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de ênfase técnico biológica. Os docentes das cadeiras teóricas possuíam curso 

superior e os docentes das cadeiras práticas, sua maioria possuía destaque 

esportivo (AZEVEDO; MALINA, 2004). 

Assim, a ENEFD nasceu com um EPs vigente, ou seja, herdou o EPs da 

ESEFEX. Formando nesse contexto Professores de Educação Física com EPs das 

práticas pedagógicas e científicas militares.  

Sendo os primeiros docentes da ENEFD práticos, ou seja, pessoas com 

destaque no esporte nacional. Inferimos a instauração de um matiz de pensamento, 

sendo esse, a necessidade prática do ensino, o que talvez a herança desses EPs 

permaneça no ensino até os dias de hoje. Exemplificando o movimento do CONFEF 

contra a abertura de cursos de EF na modalidade EAD. 

 

O Conselho Federal de Educação Física encaminhou ofício ao 
Diretor de Regulação e Supervisão em EAD do Ministério da 
Educação, Hélio Chaves Filho, solicitando que o curso de graduação 
em Educação Física não seja oferecido na modalidade de Ensino a 
Distância. No documento, o CONFEF listou problemas inerentes à 
aplicação da modalidade EAD no curso de Educação Física, sendo o 
principal deles a falta de um espaço físico para aulas práticas, 
essenciais no desenvolvimento de competências do futuro 
profissional: “as disciplinas demandam o uso de ginásios, piscinas, 
pistas, laboratórios, equipamentos e materiais específicos, recursos 
humanos especializados e qualificados, além de campos de estágios 
reais, onde os estudantes possam ter vivências práticas 
correspondentes ao exercício profissional futuro”, diz o ofício 
(GRADUAÇÃO..., 2011, p. 28). 

 

Para Fleck (1986) aquilo que não cabe ao sistema permanece despercebido. 

Assim, em uma reforma de ensino da ENEFD em 1968, Alfredo Faria Junior e 

Fernanda B. Beltrão afirmam que, o currículo era discutido basicamente em termos 

de organização de disciplinas serem incluídas e excluídas, não havendo nenhuma 

teoria curricular ou autores a ser consultados. A preocupação central era com a 

prática que se ia exercer na escola. A professora Maria Lenk, que politicamente não 

queria alguns professores na ENEFD, aproveitou para desmembrar, mandar os 

professores que seriam da pedagogia, esses professores dariam história e 

administração na Faculdade de Educação (AZEVEDO; MALINA, 2004). 

Para Fleck (1986) é silenciado, mesmo sendo conhecido. Nesse sentido cabe 

ressaltar o silenciamento dos professores com raízes pedagógicas de conhecimento, 
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inferindo assim, um ato hegemônico para conservação de um EPs (prático), ou seja, 

naquele momento histórico os práticos silenciaram os teóricos.  

Para Fleck (1986) mediante um grande esforço, é declarado como não 

contradizendo o sistema. Os profissionais que saiam formados da ENEFD 

continuavam essencialmente técnicos, com uma fundamentação teórica de 

atendimento ao exercício da técnica profissional exercida, ainda desprovida de um 

corpo filosófico sociológico consistente, apesar das disciplinas pedagógicas 

(AZEVEDO; MALINA, 2004). 

Para Fleck (1986) percebem-se, descrevem-se e até se representam 

determinados estados das coisas que correspondem aos pontos de vista em vigor, 

que, por assim dizer, são sua realização apesar de todos os direitos dos pontos de 

vista contrários. Assim, o processo indutivo da herança cultural se fez tão presente, 

permanecendo sem grandes alterações a prescrição curricular em EF, a não ser em 

termos de inclusão e exclusão de disciplinas e/ou fusão de disciplinas, com ênfase 

no enfoque técnico biológico científico (AZEVEDO; MALINA, 2004). 

O que buscamos entender nesta dissertação são que, segundo Fleck (1986) 

as concepções não são sistemas lógicos, por mais que queiram sê-los, mas 

unidades estilísticas, que se desenvolvem e regridem como tais e transitam para 

outras unidades com suas provas. E, cada época tem concepções dominantes, 

restos de concepções passadas e predisposições de concepções futuras, em 

analogia com todas as formas sociais. 

O processo de conhecimento se desenvolve somente nesta e em nenhuma 

outra sequência: somente uma teoria clássica com suas conexões plausíveis (a 

saber: enraizadas na época), fechadas (a saber: restrita) e propagáveis (a saber: 

conforme o estilo) possui um poder promovedor. E as ações consequentes 

evidenciam mais fortemente um EPs (FLECK, 1986; MAEYAMA; CUTOLO, 2010).  

Para EF no caso da PNPS e sua lógica preventivista. O estudo dirigido, a 

interpretação dos fatos, a assimilação e familiarização dos autores (produtores de 

conhecimento), devido à (heranças históricas do higienismo), garantiram um caráter 

fechado (assumindo a postura que somente PEF podem trabalhar com AF) e 

propagáveis (a reinterpretação do estilo com a confusão teórica de confundir 

práticas corporais de atividade física somente com atividade física). Nessas 

premissas que a EF começou a estimular seu lado promovedor, ou seja, na 
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promoção de AF no SUS, exemplificando com trabalhos de Malta et al. (2011), 

Salvador et al. (2012), Andrade et al. (2012) e Andrello et al. (2012). 

Nesse contexto de pensamento inferimos o que Fleck (1986) descreve como 

incomensurabilidade de ideias, ou seja, torna-se impensável outra forma de se fazer 

EF no SUS. Para o mesmo autor são três fatores sociais que influenciam qualquer 

atividade de conhecimento: peso de sua formação, peso da tradição e o efeito da 

sequência do processo de conhecimento. 

 

Peso da Educação; os conhecimentos em sua maior parte são 
constituídos de aprendizado. 
Peso da Tradição; os conhecimentos novos são predeterminados 
pelos antigos. 
O Efeito da Sequência do Processo de Conhecimento; aquilo que foi 
uma vez conceituado restringe-se as margens das concepções 
decorrentes (FLECK, 1986, p. 13). 

 

Assumindo a existência da pré-ideia somando o ver formativo e do olhar 

dirigido sobre a PNPS e sua reinterpretação dirigida ao ver formativo que Fleck 

(1986) afirma não estar livre de pressupostos. E, sendo a base de formação do PEF 

compreende essencialmente a dimensão biológica, orgânica na compreensão do 

homem e do seu corpo no estudo, na reflexão e também na intervenção, assim, a 

tradição histórica de ação da EF no campo saúde esta muito relacionada à ideia de 

condicionamento físico como caminho da prevenção (CARVALHO, 2001; ISSE et al. 

2013). 

Para Fleck (1986) nas áreas mais recentes, mais distantes e ainda complexas 

(nesse caso a complexidade do SUS para EF), em que se trata em primeiro lugar, 

de aprender a ver e a fazer perguntas, a situação é diferente (e, provavelmente, ela 

era diferente, originalmente em todas as áreas), até a tradição, educação e o 

hábito terem gerado uma disposição para um sentir e agir direcionados e restritos; 

até o ponto de a resposta. 

O processo de conhecimento altera o sujeito do conhecimento, adaptando-os 

harmoniosamente ao objeto do conhecimento, e é essa circunstância que assegura 

a harmonia dentro da opinião dominante sobre a gênese do conhecimento (FLECK, 

1986). 

Entretanto, Da Ros (2000) afirma que, existem necessariamente os 

responsáveis pela introdução de novas pessoas dentro de um estilo, que usarão 
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uma determinada linguagem, uma certa postura profissional, uma determinada 

bibliografia indicada, desenvolverão suas pesquisas em determinados “lócus”, têm 

uma determinada concepção de mundo e uma forma particular de ver um fato 

científico. Estes fazem parte de um CP, são os portadores dos EPs e os 

responsáveis pela formação e aceitação de novos membros. 

Assim, chegamos a um exemplo do efeito das ilusões ou harmonia no 

interior do estilo de pensamento, que segundo Fleck (1986), gera aplicabilidade 

dos resultados científicos e a crença numa realidade que existe independente de 

nós.  

A complexidade epistemológica da EF no SUS esta na própria reinterpretação 

do estilo próprio de se pensar e fazer saúde na EF, ou seja, como área nova no SUS 

os iniciados foram introduzidos através de coações de pensamento ao determinado 

EPs (reinterpretando o estilo antigo) de quem ensina (nesse caso quem adotou o 

SUS como sua área de atuação mesmo que talvez não possua experiência prática 

de atuação na Saúde Pública Brasileira).  

Dessa forma, para Fleck (1986) os acoplamentos ativos são a constatação 

de atos inevitáveis sob determinadas condições dadas formando aquilo que é 

percebido como realidade objetiva. Dessa forma na EF ocorrendo à incorporação 

desse conhecimento (SUS / Saúde Pública / Saúde Coletiva) reinterpretada e 

fundamentada nas suas próprias concepções de saúde a cerca do objeto, ou seja, 

sua visão de mundo e entendimento sobre o objeto saúde reinterpretaram o papel 

da EF na saúde pública brasileira. Assim, incorporando os neologismos históricos da 

profissão em relação a correlação direta AF e saúde, pois, para Fleck (1986) o ato 

da constatação compete ao indivíduo. No caso da EF brasileira o ato da constatação 

compete aos pesquisadores e seus EPs. 

O coletivo de pensamanto (CP) não é a simples soma deles, o indivíduo 

nunca ou quase nunca, esta consciente do EPs, que quase sempre exerce uma 

força coercitiva de pensamento e contra a qual, qualquer contradição parece 

impensável (FLECK, 1986). 

O foco das preocupações da EF tem se centrado no ataque às chamadas 

doenças crônicas degenerativas, numa clara e manifesta tentativa de reduzir o 

processo saúde-doença a um fenômeno biológico, atendendo, desse modo, às 

prescrições e às recomendações médicas de orientação à prática regular de 

exercícios físicos (DAMICO, 2007, p. 73). 
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Poderíamos reproduzir cegamente a lógica descrita acima, pois o olhar 

direcionado e a percepção da forma reintroduzirá nosso próprio estilo, conduzindo 

para dentro do EPs, pois não possuímos a consciência de outro EPs. 

Exemplificando com o texto logo abaixo. 

Cabe lembrar o aumento da morbimortalidade, principalmente entre jovens, 

pelas chamadas causas externas (acidentes, conflitos, homicídios, drogas), assim 

como o ressurgimento de antigas doenças (tuberculose, malária) e as novas 

epidemias, como a Aids. Essas contingências contribuem e apontam uma 

insuficiência, senão um esgotamento, do instrumental científico-tecnológico 

biomédico para responder às questões atuais do processo saúde-doença (DAMICO, 

2007, p. 73). 

Nesse embate epistemológico observamos o problema da morbimortalidade 

com dois olhares dirigidos formando assim um ver formativo. Para Fleck (1986) as 

relações do processo de conhecimento derivam de um fato de, por um lado, o 

coletivo ser composto por indivíduos e, por outro, de a realidade objetiva pode ser 

dissolvida nos contextos das ideias históricas e coletivas. Por isso, elimina-se do 

ponto de vista da teoria comparada do conhecimento, um ou talvez mais fatores. 

A complexidade epistemológica da EF no SUS esta em valorizar a área da 

saúde com uma leitura antiga de sua própria realidade histórica de prática 

preventivista. Nesse contexto ela reinterpreta seu próprio EPs a um modelo de 

intervenção a ser contextualizado na população abrangida pelo SUS. Porém, Da 

Ros (2000) para um bom atendimento em saúde que supere a fragmentação atual 

depende de profissionais de formação variada, mas principalmente da flexibilidade 

dos atores sociais envolvidos na perspectiva de construção da saúde da população 

como norte unificador do trabalho, respeitando as especificidades profissionais e 

EPs diferentes. 

Como a entrada da EF no SUS traz diversas barreiras epistemológicas a 

serem vencidas. A importância da epistemologia de Fleck esta, em que segundo o 

autor, a introdução a uma determinada área de trabalho possui antes o caráter de 

uma doutrinação do que um incentivo ao pensamento crítico científico. Dessa forma 

o EP como pressupostos de pensamento sobre os quais se constroem o edifício do 

saber.  

A construção desse edifício do saber pode ser exemplificada com o que Da 

Ros (2000, p. 69) descreve como sendo o pai do estilo: 
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Um primeiro orientador sobre um determinado tema orientava seus 
“filhos”, eventualmente até o doutorado, na grande maioria das vezes 
em temas correlatos de sua própria tese (embora isso não ocorresse 
com todos os orientadores). E, quando este “filho”, transformava-se 
em doutor, orientava trabalhos, majoritariamente, mantendo a 
mesma linha original do seu “pai”, caracterizando possivelmente o 
pertencimento de um ciclo esotérico de um coletivo de pensamento. 
Este achado faz coerência com as assertivas de Fleck com relação à 
indissociabilidade de ideias entre estilo de pensamento e coletivo de 
pensamento, e também de como aparece claramente a persistência 
das ideias dentro do estilo de pensamento. Aquele que não persiste 
no tempo, não toma a característica de EPs e, talvez, somente venha 
a se caracterizar como uma proto ideia a ser retomada em algum 
momento histórico. 

 

Entretanto, podemos contextualizar com Fleck as formações de pensamento 

científicas a partir do reconhecimento dos coletivos de pensamento (CP) seus 

próprios estilos de pensamento (EPs). Dessa forma podemos compreender os 

embates e direcionamentos científicos que uma área de conhecimento possui e se 

desenvolve. E será no desenrolar das ações que nascerá, perpetuará e difundirá 

diversos EPs e seus matizes de pensamento, pois, para Pfuetzenreiter (2003) o EPs 

marca cada época e imprime na personalidade dos cientistas o método e o estilo 

para soluções de problemas. 

Para Fleck (1986) coletivo de pensamento (CP) é uma unidade social de 

cientistas de uma disciplina. Coletivos estáveis de pensamento cultivam certo 

fechamento na forma e no conteúdo, dispositivos legais e voluntários, linguagens 

específicas e vocabulário peculiar. E para o autor: 

 

Fazendo parte de uma comunidade, o estilo coletivo de pensamento 
passa por um fortalecimento social, e é submetido a um 
fortalecimento através de gerações. Transforma-se em coação para 
indivíduos definindo, o que não pode ser pensado de outra maneira, 
fazendo com que épocas inteiras vivam sob coerção de um 
determinado pensamento, queimando aqueles que pensam diferente, 
que não participam da atmosfera do coletivo e que são considerados 
pelo coletivo como criminosos, a não ser que outra predisposição 
não gere outro estilo de pensamento e outro sistema de valores 
(FLECK, 1986, p. 150). 

 

Para Fleck, o fator social não deve ser desprezado da gênese do 

conhecimento e cada conhecimento tem seu EPs constituído por sua própria 

tradição e educação. Por esse motivo uma pessoa com educação humanística não 
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compreende as ciências naturais. A dificuldade não estaria na forma de resolução 

dos problemas, mas sobre a origem e significância das indagações. Portanto, cada 

forma de conhecimento apresenta, no tratamento de suas questões, diferentes 

regras e diferentes propósitos (PFUENTZENREITER, 2003). 

A epistemologia de Fleck nos permite repensar nossas práticas de maneira 

investigativa, pois, suas categorias estilo/coletivo de pensamento trazem consigo a 

necessidade de contextualização histórica, social e cultural, isso porque, para o 

entender fatos científicos dentro dos seus próprios pressupostos tenderá em uma 

busca histórica para o entendimento da origem e reprodução desses fatos. E no 

caso da EF dentro do SUS essa busca conceitual trará uma clarividade para o 

entendimento das próprias concepções de saúde da EF e seus neologismos na 

associação direta AF/ qualidade de vida/ saúde como sinônimos. 

De modo algum um EPs pode ser definido dentro dos limites de um único EPs 

individual e coletivo, pois, sempre terá origem ou produzirá outros matizes de 

pensamento. Isso porque, o EPs transcende a própria razão individual da existência 

em presumir um único e original EPs, ou seja, o EPs sempre terá suas raízes 

históricas e sociais definidas sociologicamente. Para Fleck (1986) não existe 

neutralidade científica e sim um olhar formativo, e esse sempre já possui seus 

pressupostos. 

A EF fala muito em paradigmas. Sendo, paradigmas as realizações científicas 

que durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modulares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 2003). 

Entretanto, esses paradigmas são na verdade EPs, devendo ser repensados.  

Ao invés da EF discutir “quebras de paradigma”, ela deverá discutir “estilos de 

pensamento”, para assim, repensar os próprios EPs influindo diretamente na 

reconstrução e reformulação de práticas profissionais. No caso da saúde pública 

brasileira esses EPs auxiliarão na construção de uma EF colaborando no SUS. 

Nesse sentido auxiliar nos modos e modelos de vida beneficiando a saúde da 

população em um atendimento integral e humanizado.  

E por que a epistemologia de Fleck é importante para EF brasileira? Para 

romper com os padrões a partir do entendimento sociológico da história de sua 

própria ciência, cujo objetivo seria uma EF livre de reducionismos e ampliada a um 

modo de ver e agir sobre o ser humano como um todo. 
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4.2 Os Estilos de Pensamento em Saúde Pública 

 

Como marco teórico nas produções sobre a Saúde Pública brasileira, a tese 

de doutorado do Marco Aurélio Da Ros (2000) intitulada, “Estilos de Pensamento em 

Saúde Pública: um estudo da produção da FSP-USP e ENSP-FIOCRUZ, entre 1948 

e 1994, a partir da epistemologia de Ludwick Fleck”, serviu para complementar a 

epistemologia de Fleck, devido à originalidade e o pioneirismo de sua obra em 

relação às categorias Fleckianas. 

Da Ros (2000) caracterizou diferentes estilos em saúde pública considerados 

incongruentes entre si, delineando possíveis aspectos para a construção de um 

estilo que integre os conhecimento ora fragmentados.  

A amostra de dissertações e teses de doutorado foi constituída de 858 

trabalhos produzidos por ambas as instituições, e desses foram selecionados 72 

trabalhos para uma análise mais detalhada. Após a análise da origem e do contexto 

de Fleck, esse trabalho se propôs a correlacionar as categorias Fleckianas com as 

teses e dissertações com a historicidade da Saúde Pública mundial, brasileira e as 

próprias instituições examinadas (DA ROS, 2000). 

Da Ros (2000) identificou 11 EPs na Saúde Pública brasileira, sendo estes, 

Planejamento normativo e administração dos serviços de saúde, Planejamento 

estratégico em saúde, Atores sociais nas políticas de saúde, Educação sanitária, 

Educação em saúde, Biologia de vetores, Epidemiologia clássica, Epidemiologia 

crítica, Medicina preventiva, Saúde e segmentos sociais discriminados e 

Epistemologia em Saúde.  

Destes 11 EPs utilizamos 10 deles no presente estudo, sendo excluído o EPs 

Biologia de vetores, isso porque, a EF brasileira não se enquadra (nenhuma 

publicação) com o estilo. 

Para Da Ros (2000) o EPs Planejamento Normativo e Administração dos 

Serviços de Saúde planejam, criam congressos, cursos, conferências com 

determinada lógica. Organizam programas e estão a serviço da hegemonia. Para 

esse EPs existe uma falsa neutralidade científica, culpa individual, biológica e 

psicológica do processo de adoecer, pois sua concepção de saúde é multicausal. 

Não possuem variáveis sociais, estão em defesa do complexo médico e a legislação 

é uma variável a multicausalidade. 
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Para Da Ros (2000) o EPs Planejamento Estratégico em Saúde, embora 

com uma concepção distinta este estilo não significou uma ruptura completa com o 

Planejamento normativo, somente o reduziu a uma dimensão operacional, a parte 

normativa, de um planejamento maior, com um marco teórico caracterizado pela 

possibilidade de transformação da sociedade, aspecto que o Planejamento 

normativo nem sequer comenta. 

O conceito de saúde é vinculado à determinação social do processo saúde 

doença defende a não neutralidade dos cientistas, pesquisadores e planejadores. 

São pesquisas qualitativas e a bibliografia e as citações têm uma base clara no 

materialismo histórico. Possui uma preocupação evidente em explicar o que é este 

planejamento, mais do que investigar casos e sua aplicação, portanto, 

essencialmente teóricas e sem trabalho de campo (DA ROS, 2000). 

O que diferencia este EPs do Planejamento normativo são as investigações 

dos problemas no tema Organização dos serviços de saúde, utilizando dos 

conhecimentos da, epistemologia, história, economia, sociologia, filosofia, 

administração, antropologia e política (DA ROS, 2000). 

O EPs Atores Sociais nas Políticas de Saúde, o que definiu esse estilo 

forma as constantes lutas sociais, ou seja, o confronto contra o complexo médico 

industrial e o movimento sanitário. A incongruência entre os estilos Planejamento 

normativo e Planejamento estratégico surgem atores sociais, atuando no interior do 

setor saúde. Em função disso, é entendido com um EPs próprio e não um matiz de 

pensamento do Planejamento Estratégico (DA ROS, 2000).  

O EPs Educação Sanitária, neste estilo a consciência dos homens modifica 

a realidade social, a higiene e a saúde são de responsabilidade dos indivíduos. 

Combate os fatores se risco dentro de uma concepção biológica. O “educador” é o 

conhecedor da “verdade científica”, devendo estabelecer estratégias “ações” para o 

combate a doenças. Esse EPs é caracterizado por trabalhos quali e quantitativos 

com tratamento estatístico utilizam como referencial teórico as ciências do 

comportamento, além de, ser utilizada em campanhas do Ministério da Saúde (DA 

ROS, 2000). 

O EPs Educação em Saúde nasceu na ENSP para investigar a Saúde 

Coletiva. A concepção de saúde e de mundo e pautado no materialismo histórico e 

na determinação social. Respeita a cultura e a participação dos atores sociais, pois o 
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povo não é objeto, ou seja, critica a verticalização e a ineficiência das ações (DA 

ROS, 2000). 

O pesquisador não é neutro e a educação é uma prática libertadora, e a 

construção do conhecimento se dá também na transformação das relações sociais e 

a informação sempre deve ser contextualizada (DA ROS, 2000). 

Nesse EPs educação em saúde existe uma incongruência/incompatibilidade 

entre o EPs educação sanitária em função das diferentes concepções de mundo e 

de saúde (DA ROS, 2000). 

O EPs Epidemiologia Clássica, o desenvolvimento da epidemiologia 

enquanto campo de conhecimento tem suas bases firmadas na ciência moderna a 

partir da estatística, biologia e ciências sociais. A concepção de saúde é multicausal, 

podendo enfatizas mais ou menos o biológico. Pesquisas só quantitativas, o 

conceito de mundo e de saúde é inferido como redutível a matemática e as 

investigações são multifatoriais, determinando a variação biológica pelos cálculos 

realizados (DA ROS, 2000). 

A sociedade é uma variável e não há análise social. A terminologia comum é 

distribuição das doenças, determinantes, prevalência no homem, padrões de 

distribuição, fatores, estudos de frequência entre outros. Portanto, o EPs 

epidemiologia clássica tem um conceito de saúde visivelmente multicausal, com 

ênfase determinadas nesta multicausalidade em relação ao biológico, às vezes 

como variável e às vezes como objeto a ser “demonstrado” (DA ROS, 2000). 

O EPs Epidemiologia Crítica, no início da década de 80 a epidemiologia que 

aplicava esta lógica de base marxista era denominada de epidemiologia social. Com 

diversos questionamentos a respeito desse nome, em função de etimologicamente a 

epidemiologia já contemplar o coletivo, pela apropriação do nome pelas escolas de 

epidemiologia comprometidas com investigação de estilo de vida/ hábitos/ costumes, 

os investigadores de base marxista adotaram o nome epidemiologia crítica (NUNES, 

1985; ALMEIDA FILHO, 1994 apud DA ROS, 2000). 

Neste EPs o materialismo histórico questiona o positivismo da epidemiologia 

clássica, existindo uma incongruência/ incompatibilidade entre os estilos em função 

da compreensão da determinação social do processo saúde doença e das 

condições de reprodução da força de trabalho capitalismo (econômico e social) 

como também, produtores de doença. 
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O EPs Medicina Preventiva, o processo saúde doença é vinculado a uma 

causa, tem um forte componente de investigação baseado na epidemiologia clássica 

multicausal, mas preserva a prática individual que baliza a atenção médica. Este 

estilo tem sua aplicabilidade na educação a ser prestada pelo médico a seu paciente 

individual ou grupo de pessoas, mas em sintonia com a lógica do EPs Educação 

Sanitária (DA ROS, 2000). 

Utilizando princípios da lógica higienista (ed. Sanitária) um achado 

epidemiológico nesta prática da medicina preventivista, com este componente de 

“culpar os indivíduos” por seu processo patológico, acaba elegendo, dentro da 

multicausalidade, um dos fatores como o mais importante, reduzindo o modelo 

multicausal (DA ROS, 2000). 

O EPs Saúde e Segmentos Sociais Discriminados, neste estilo dentro da 

ENSP relacionado a macro tendência Saúde Coletiva, aborda estudos sobre grupos 

populacionais particulares, que sofrem agressões, preconceito e discriminação por 

parte da sociedade contemporânea. A concepção de saúde é a determinação social 

do processo saúde doença, mas essa determinação não localiza mais fenômenos 

sociais da sociedade atual, mas sim fenômenos culturais da sociedade atual (DA 

ROS, 2000). 

Transita por diversos EPs Planejamento estratégico / normativo, 

epidemiologia clássica e crítica, educação em sintonia com a educação sanitária e 

ainda uma abordagem clínica. Relação pesquisador e pesquisado é biunívoca com 

ênfase nos aspectos culturais e na subjetividade, em que todos os trabalhos têm 

uma parte na pesquisa de campo que envolve entrevistas com os atores sociais, 

trabalhados quali e quantitativamente (DA ROS, 2000).  

A concepção de saúde é multicausal, mas sem ênfase biologicista e a 

característica mais marcante é o caráter de denúncia e o grito de libertação para os 

segmentos sociais discriminados (DA ROS, 2000). 

O EPs Epistemologia e Saúde, nesse estilo existe uma reflexão sobre a 

construção do conhecimento, entender historicamente/criticamente a construção do 

pensamento, um conceito de saúde e doença ampliado na macro tendência saúde 

coletiva (concepção de saúde). A linguagem e a concepção de mundo e ciência e a 

metodologia própria de investigação formam um conjunto harmônico, superação de 

instrumentos de pesquisa. 
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Se pesquisa empírica é sempre qualitativa, preocupam-se com a relação 

dialética, conhecer melhor e construir com base mais sólida ao processo de fazer 

ciência. Há neste EPs uma análise crítica na forma da construção do conhecimento 

na área de saúde pública, devido a, incongruência saúde coletiva com aspectos 

biológicos e tradicionalmente vistos pela área médica (DA ROS, 2000). 

Aponta também para os limites da saúde coletiva para dar conta da totalidade 

apregoada na área da saúde, uma vez que não aborda os problemas biológicos 

sentidos por um povo doente. Esse estilo é uma continuidade do pensamento saúde 

coletiva em construir uma base mais sólida no processo de fazer ciência (DA ROS, 

2000). 

Portanto, esses são os 10 EPs em Saúde Pública utilizados como categorias 

para análise das publicações em EF, devido a isso, essas categorias analítica que 

também serviram de base conceitual e epistemológica para este estudo junto da 

epistemologia Fleckiana. Utilizadas como base para desvelar a EF no SUS, ou seja, 

o que esta sendo pesquisado nessa área, ideologias, direcionamentos e 

desdobramentos. 

 

4.3 A Educação Física através dos Tempos: uma análise epistemológica 

temporal 

 

O homem faz sua estória e também faz sua história, entretanto, como quem 

faz história é o homem, esta advém de uma bagagem cultural, suas próprias 

crenças, valores, ideologias e interpretações sobre os fatos de uma época. Talvez 

pudessem contextualizar que determinados fatos em determinadas épocas 

introduzem as pessoas e a sociedade a um direcionamento, por isso, as pessoas e a 

sociedade tem o dever de conhecer sua própria história, para não ocorrer a 

possibilidade de continuar cometendo os mesmos erros originados no passado, 

sendo assim, através do saber transformar sua própria estória e nortear os fatos e 

as concepções melhorando o presente para as próximas gerações no futuro. 

Um provérbio popular nos diz: “Precisamos educar as crianças para não 

precisarmos punir os adultos”. A educação física brasileira se originou no contexto 

escolar, com Rui Barbosa, através do “Parecer Projeto da Comissão de Instrução 

Pública” apresentado na câmara de deputados em 12 de setembro de 1880 

(MARINHO, 1980). 
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Desse precioso documento, tão pouco conhecido da nossa gente, 

transbordam frequentemente, conclusões incisivas como esta: “A ginástica não é um 

agente materialista, mas pelo contrário uma influência tão moralizadora quanto 

higiênica, tão intelectual quanto física, tão imprescindível a educação do sentimento 

e do espírito quanto à estabilidade da saúde e do vigor dos órgãos” (MARINHO, 

1980, p. 13) 

No Brasil a EF nasceu para ser escolar, difundiu-se com os militares que 

utilizaram a EF como uma ferramenta metodológica para o fortalecimento de uma 

nação, com o advento do estado novo a EF retomou aos debates pedagógicos 

escolar. Na década de 70 com o sucesso de equipes no exterior a EF adotou 

práticas esportivas, cujo objetivo era a formação de atletas. Na década de 80 a EF 

retomou os debates pedagógicos voltando para o caráter escolar 

desenvolvimentista. A década de 90 ocorreu à difusão da EF para outras áreas, com 

a correlação existente da atividade física com o aumento da qualidade de vida e os 

benefícios que os exercícios trazem a saúde.  

Ao analisar essa resumida linha do tempo, observamos que a EF cresceu 

através de concepções históricas ocorridas no decorrer de necessidades impostas 

do governo e sociedade. Entretanto através desses direcionamentos a EF brasileira 

desenvolveu-se agregando métodos, metodologias sempre explorando novas áreas 

e seguindo novas tendências. E segundo Melo (1997) o presente não é a soma dos 

passados, guarda suas especificidades, seus próprios condicionamentos, que 

possivelmente só vamos entender melhor, pelo menos historicamente em algum 

momento futuro. 

 

4.3.1 Da Ginástica Francesa a uma Pedagogia Militar 

 

Ginástica é a arte de exercitar o corpo nu, porém quando nos referimos a 

palavra ginástica associamos nos dias de hoje com a aeróbica, porém o termo 

ginástica utilizado no início do nascimento da EF no Brasil, refere-se puramente a 

arte de exercitar-se.  

No Brasil de 1900 devido a uma ausência de métodos e estudos sobre a EF, 

segundo Castro (1997), a introdução se deu de forma sistematizada e obrigatória, 

por iniciativas militares, fato pouco lembrado e menos ainda estudado. Isso se deve 
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provavelmente ao fato que o senso comum contemporâneo relaciona a EF a 

ideologias de saúde, lazer e esportes. 

A obrigatoriedade da EF nas escolas adveio dos militares no ano de 1929, 

cujo fato não ser bem quisto devido ao contexto contemporâneo da ditadura, 

trazendo desafetos e não visualizando os benefícios desse ato mesmo da forma que 

foi concebida. Porém Castro (1997), a vinculação da EF e a ditadura militar eram 

muito estreitas, e a EF era vista pelo exército e a sociedade civil como uma atividade 

militar. 

Para Ramos e Ferreira (2000), as origens da EF no Brasil são marcadas pela 

preocupação de um homem “eminentemente brasileiro” que pudesse representar a 

nação, ressaltando uma atenção significativa às características eugênicas, que, 

portanto, atribuíam à saúde uma visão utilitarista de caráter médico higiênico. 

A partir disso, Castro (1997) nos remete que a EF no Brasil esteve 

diretamente relacionada à experiência francesa nessa área, tendo os militares 

brasileiros desempenhado um papel semelhante dos militares franceses. Devido a 

essa forte influência e a carência de um método genuinamente brasileiro a ginástica 

francesa foi metodologicamente introduzida na EF brasileira como metodologia 

única, e os difusores desse método foram os militares brasileiros. 

Com a chegada da missão militar francesa no Brasil em 1921 é 

regulamentado na instrução física militar calçada no modelo Francês. Em 1922 é 

fundado o Centro Militar de Educação Física, objetivando, dirigir, coordenar, difundir 

o novo método de EF e suas aplicações desportivas. Em 1926 lançado pelo Cap. 

João Barbosa Leite e o Ten. Jair Dantas Ribeiro o livro “Manual de Instrução Física” 

inspirado no método Francês (CASTRO, 1997). 

Mas, o que é a ginástica francesa? Que foi aprendida e difundida pelos 

militares e contextualizou a EF hegemonicamente até o início do estado novo. Nesse 

momento histórico a EF e o método Francês foram vitimados pelo método de ensino 

militar com seus próprios critérios pedagógicos para o ensinamento com foco no 

adestramento físico. Tais concepções direcionaram a sociedade contemporânea 

pensar negativamente sobre o método Frances, associando aos militares e a 

ditadura.  

Porém, o método Francês não foi criado pelos militares franceses, foi criado 

pelo Francês D. Francisco Amoros (1770-1848), que se inspirou na obra “Gargantua 

de François Rabelais do século XV”, dentre sua contribuições para o método 
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Rabelais acredita: “de nada valem os exercícios físicos se não tiverem uma 

finalidade objetiva, isto é, se não prepararem o indivíduo para uma utilização 

inteligente de suas forças, quando algum obstáculo tiver de ser vencido” (MARINHO, 

1964, p. 59-60). 

E o próprio Amoros descreve: “a ginástica é a ciência provada de nossos 

movimentos, de suas relações com nossos sentidos, nossa inteligência, nossos 

sentimentos, nossos costumes e o desenvolvimento de todas as nossas faculdades” 

(MARINHO,1964, p. 61) 

Conforme o relato acima podemos inferir que a ginástica francesa possuía um 

caráter pedagógico de desenvolvimento dos indivíduos, sua inteligência, sentidos, 

sentimentos com um objetivo a ser alcançado, no entanto, os militares brasileiros 

reduziram a uma atividade mecanicista, tecnicista, biologicista, formativa, educativa 

cujo o foco era o adestramento da população. 

No âmbito militar, foi elaborada uma “teoria pedagógica aplicada a EF” 

referenciada no estatuto da corporação, no seu próprio sistema de ensino e no 

debate teórico metodológico realizado em torno do acesso a educação pela 

população civil (LINHALES, 2009). A pedagogia no exército e na escola preconizada 

pelos militares tem seus pilares nos princípios doutrinadores da disciplina e a 

hierarquia combinado com a EF (FERREIRA NETO, 1999 apud LINHALES, 2009). 

A ginástica francesa consistia em 15 séries de exercícios, que incluíam desde 

movimentos ritmados, levantamento de pesos, nado, corridas, marchas, lutas, 

equitação, arremessos, saltos, cuja finalidade o desenvolvimento do homem na sua 

construção como cidadão ativo na sociedade, no entanto, foi utilizada para fins de 

adestramento físico gerando impacto negativo na contemporaneidade. E segundo 

Marinho (1964), os benefícios e a utilidade de todas as unidades sociais, de todos os 

sacrifícios, os mais difíceis, e os mais generosos, seus meios e a saúde, o 

prolongamento da vida, o melhoramento da espécie humana, o aumento da riqueza 

e da defesa individual e pública são seus resultados. 

Assim a implantação da EF por Rui Barbosa que descrevia em seu projeto, 

“Não pretendemos formar acrobatas nem Hércules, mas desenvolver na criança o 

quantum do vigor físico essencial ao equilíbrio da vida humana, à felicidade da alma, 

à preservação da pátria e à dignidade da espécie” (MARINHO, 1980, p. 14). 
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Remetendo a Rui Barbosa e contextualizando os fatos que sucederam, os 

atores sociais são responsáveis pelos desdobramentos da sociedade e os rumos 

que ela toma.  

 

4.3.2 Formação das Escolas ao Fim do Caráter Higiênico Preventivista 

 

A ginástica francesa começava a ser difundida no Brasil na integra apoiada 

nas bases do governo, que queria produzir uma nação forte, com homens fortes, 

dignos, como ferramenta braçal para a produção industrial. Além disso, outro 

objetivo da introdução da ginástica francesa nas escolas seria que ao completarem 

18 anos o homem brasileiro estaria apto para o treinamento militar. 

No ano de 1929 o centro militar de EF formou 22 professores civis no período 

de um ano (CASTRO, 1997). Dentro desse contexto brasileiro apontava a 

necessidade de formação de instrutores de EF para trabalharem em escolas, pois, a 

idéia que remetia a época, segundo Horta (1994), deve esta educação começar nos 

primeiros anos de existência, de modo que o recruta seja recebido em condições de 

desenvolvimento e resistência que os torne aptos a suportar as exigências da vida 

militar. 

Para Monteiro (2011) o caráter técnico do tema de abordagem da EF pela 

defesa nacional vislumbrava a busca pela excelência profissional do exército e das 

forças armadas no geral. A EF era também um conhecimento importante, digno de 

ser pensado, discutido e aperfeiçoado. 

Entre os anos de 1934 a 1945 com o ministro Gustavo Campanema, e EF foi 

definitivamente institucionalizada no ensino civil (CASTRO, 1997). 

Em 9 de outubro de 1933, através do Decreto n° 23.232, foi criada a escola 

de EF do Exército no Rio de Janeiro (ESEFEx), que formou além de oficiais do 

exército, sargentos, alguns civis como monitores. E no estado de São Paulo em 

1936 foi regulamentada a escola de EF de Força Pública (AZEVEDO; MALINA, 

2004). 

Advindo da necessidade de um país e seus objetivos com a EF, é criada a 

Revista de Educação Física no ano de 1932, pelo Maj. Barbosa Leite, diretor da 

divisão de EF (DEF) do Ministério de Educação e Ministério de Saúde Pública 

(MES), cujo objetivo da revista era atingir o público civil para orientar, informar, 

ensinar e fomentar a prática da ginástica e do esporte pelo Brasil. 
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E, segundo Leite (1941) apud Monteiro (2011) a periodicidade de três meses 

e tiragem inicial de 2000 exemplares, permite contribuir para a formação de 

doutrinas indispensáveis aos especialistas encarregados de fortalecer física e 

moralmente, a sadia juventude que irá de conduzir o Brasil aos seus verdadeiros 

destinos. 

Sua principal característica era a tentativa de combinar saberes e debates 

para a implantação de políticas públicas em EF, visando principalmente o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino no Brasil, homogeneizando os 

procedimentos e as pessoas (MONTEIRO, 2011). 

No entanto os militares detinham um projeto em relação a EF, cujo enfoque 

seria sua apropriação estimulando o papel centralizador do estado e nesse contexto 

ocasionou a entrada dos militares na Associação Brasileira de Educação (ABE). 

Segundo Linhales (2006), no dialogo com os educadores da ABE, os militares 

apresentaram varias formas o argumento de que a corporação era o lugar, por 

excelência, para formação e coordenação de ações daqueles que se ocupam da 

sociedade das atividades relativas a EF, fosse ela realizada com prática civil ou 

militar. 

Assim com debates travados entre 1933 e 1935 na ABE e uma tentativa da 

Secção de Educação Physica e Higiene (SEPH), produzir um projeto de EF 

nacional, os militares participaram da ABE, tomando o assunto da EF como porta de 

entrada. 

Outra trama formada pelos militares para calar ou afugentar os educadores, 

ou mesmo tomar por controle a ABE, foi o VII Congresso Brasileiro de Educação, em 

que o slogan foi: “a pátria quer filhos fortes”. E segundo Linhales (2006), essa 

invenção monotemática expressava a dificuldade encontrada pela ABE para agregar 

educadores a um momento de grande tensionamento político e institucional que 

pronunciando o estado novo, conferia a EF o estatuto de causa nacional. 

Então durante esse período a EF possuía o caráter de adestrar a raça 

aperfeiçoando o cidadão brasileiro, e segundo Monteiro (2011) o caráter técnico da 

EF como tema da defesa nacional vislumbrava a busca pela excelência profissional 

do exército e das forças armadas em geral. 

Os militares sempre possuíram um planejamento para a nação com relação 

direta da EF, no ano de 1939, o ministro Gustavo Campanema enviou ao presidente 

Getúlio Vargas, o projeto decreto de lei para a criação da Escola Nacional de 
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Educação Física e Desportos (ENEFD), pois Capanema referia-se a obrigatoriedade 

da EF nas escolas primárias, normais e secundárias aconselhável em todos os 

ambientes de ensino, e seria necessária a formação de professores especializados, 

possuidores de ciência e técnica dos exercícios no Brasil (SANTOS, 2006). 

Afirmava Campanema: “Em suma, professores de EF, técnicos em desportos, 

médicos especializados em EF e desportos, tais são elementos básicos de que 

necessitamos para desenvolver e aperfeiçoar entre nós a EF e os desportos” 

(SANTOS, 2006). 

Com a ENEFD constituída, o objetivo era formar futuros professores para a 

difusão da EF em nível de todo o território nacional, foi necessária a formação de 

professores, então o ministro Campanema direcionado pelos militares da ESEFEx 

ficou atento aos esportistas brasileiros que faziam sucesso no exterior e os chamou 

para integrar a primeira equipe de professores da ENEFD, assim a conclusão desse 

processo era de que os profissionais que saiam formados pelo curso da ENEFD 

eram estritamente técnicos desprovidos de fundamentação teórica (AZEVEDO; 

MALINA, 2004). 

Nesse momento nasce uma formação estritamente tecnicista, biologicista 

preocupada com a prática e sem uma fundamentação teórica consistente. 

 

4.3.3 O Estado Novo e a Nova Identidade da Educação Física Brasileira 

 

Com a instauração do estado novo, ocorreu a necessidade de resgatar 

valores pedagógicos a EF, excluindo naquele momento o higienismo dotado de 

formar e melhorar a raça do homem brasileiro. E nesse contexto entre 1944 a 1964, 

segundo Santos (2006) nasce uma nova fase da EF que busca integrar uma 

disciplina educativa por excelência por meio da escola. 

Cria-se uma necessidade de formação curricular da ENEFD. Evidente que o 

objetivo era formar uma educação física voltada para o escolar rompendo com o 

higienismo, porém a idéia que propagava na época era: “a EF o que era e o que 

deveria ser” (SANTOS, 2006). 

Então a EF como ciência possuía um caráter muito mais publicista que 

científico através da Revista Educação Física, criada em 1932 pelo Maj. Barbosa 

Leite, essa revista possuía função informativa para difusão da EF no país. Para 

DaCosta (2005) na década de 40 e 50 converge-se para o pragmatismo da gestão, a 
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partir da criação da Revista Arquivos ENEFD, tornando um modelo de diretriz para 

esta mudança, cujas repercussões estenderam-se a década de 70.  

Sendo necessária a busca por conhecimentos científicos o DEF em 1943 

promoveu um concurso para contribuições do método nacional de EF, vencidos por 

uma sociedade de estudos dos problemas da EF brasileira, esta afirmava que:  

 

o nosso método de EF, para ser nacional não precisa apenas de um 
título, mas no espírito de sua concepção, não poderá formar de 
forma alguma um ser rígido, e isso, explica-se nessas duas frases de 
Euclides da Cunha; “não temos unidade de raça” e “não há um tipo 
antropológico brasileiro” (CASTRO, 1997, p.19). 

 

No ano de 1944 foi campeã a monografia de Inezzil Penna Marinho, que 

previa igualmente que o método, para ser verdadeiramente nacional não deveria ser 

rígido, pois assim como não há uma raça brasileira e sim um povo originado por três 

continentes, o método deve ser flexível o bastante para atender essa “interfusão 

biológica”. E Marinho em 1944 no seu livro “Curso de Educação Física”, faz uma 

crítica a cultura física, apresenta o método Frances em vigência na legislação 

brasileira desde 1921 em uma teorização inédita: o treinamento desportivo e as 

bases teóricas da psicologia do treinamento (CASTRO, 1997). 

Notável a preocupação da época com a criação de um método nacional de 

EF, para romper com a ginástica francesa, porém ao analisar os discursos da 

sociedade de autores 1943 e Marinho 1944 notamos o termo rigidez em evidência, 

provavelmente seria o rompimento do positivismo técnico, disciplinar e rígido 

implantado pelos militares, sendo eles responsável pela introdução da ginástica 

francesa advindo de um contexto político dominante de uma época. A desconstrução 

com os métodos militares favoreceu um novo enfoque voltado para pedagogia 

escolar, porém a herança deixada por um estilo de pensamento acabou por moldar 

as novas concepções, assim podemos observar nos discursos sobre a reforma 

curricular da EF na ENEFD pela professora Maria Lenk (AZEVEDO; MALINA, 2004). 

“Alfredo Faria Jr. E Fernanda B. Beltrão afirmava que o currículo era discutido 

basicamente em termos de organização de disciplinas a serem incluídas e excluídas 

não havendo nenhuma teoria curricular e nem autores a serem consultados” 

(AZEVEDO; MALINA, 2004, p. 135). 

E, “a professora Maria Lenk salienta que a discussão mais importante era 

obrigatoriedade da EF no ensino” (AZEVEDO; MALINA, 2004, p. 135). 
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Podemos então, inferir que mesmo buscando uma identidade, a preocupação 

era de incluir, obrigar e não buscar alternativas para qualificar e melhorar a EF 

escolar com a formação dos professores de EF. 

 

Fernanda Beltrão... a preocupação central era com a prática que se 
ia exercer na escola, a concepção escolar era discutida como 
técnica, como organizar currículo, quais programas, ou seja, era mais 
estrutura curricular e não tinha teoria (AZEVEDO; MALINA, 2004). 

 

Notório a forma que se criou, originou e desencadeou a reforma curricular da 

ENEFD, universidade que serviria de modelo para outras, difundiu ensinamentos, 

conhecimentos rasos, instaurando um estilo de pensamento dominante que é 

utilizado pela EF e muitos profissionais de EF até os dias de hoje, ou seja, “a 

preocupação com a prática”. Ocorrendo até hoje a formação de profissionais de 

conhecimentos rasos, sem aprofundamento teórico consistente, voltados para o 

tecnicismo com reducionismo a prática corporal. 

Através dos embates ideológicos herdados na formação militar, cujo 

pensamento dominante era o higiênico preventivista a EF consolidou-se escolar. 

Pois segundo Sakuma (2011) em 1945 através do decreto de Lei n° 8.347 de 10/12, 

da Lei Orgânica de 1942, art. 19 e 43 (ambos referentes a EF). O art. 19 traz que a 

EF constituiria prática educativa obrigatória, para todos os alunos matriculados no 

período matutino e vespertino. 

No artigo 43 ficou definido que a EF seria dada a grupos independentes de 

critérios de seriação escolar, os alunos que apresentassem deficiência física, seriam 

submetidos a exercícios especiais condizentes com sua condição. 

Nesse sentido nasceu a EF excludente, voltada para performance, defendida 

por lei, difundiu-se ainda mais na esportivização da EF nas décadas posteriores, em 

que os formadores de professores possuíam em sua essência o higienismo, 

tecnicismo, disciplinar herdados dos militares, entretanto, como não se consolidaram 

outras correntes ideológicas de conhecimento devido a essência da criação, a EF 

baseou-se nessa essência, advinda de uma necessidade, voltada e direcionada a 

atender objetivos políticos. 

 

4.3.4 A Esportivização da Educação Física 
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Normalmente o cenário mundial influenciou o país e consequentemente a EF, 

pois com o sucesso de algumas equipes no exterior, existiu um fomento em prol do 

esporte no Brasil que levou a esportivização da EF. No período higienista da EF cujo 

objetivo era criar, moldar e adestrar o homem brasileiro para o desenvolvimento 

industrial do país, e nesse momento histórico a EF é utilizada para formar, criar, 

condicionar e fabricar atletas como forma de projeto político de nível internacional. 

Entretanto essa nova EF voltada ao esporte das massas adota o caráter do 

biologicismo, tecnicismo extremamente voltado ao resultado, pois o país necessitava 

de resultados olímpicos. Nesse momento a EF materializou-se como excludente 

buscando performance sem o menor existência de métodos, dos quais com o fim do 

estado novo professores da ENEFD tentaram legitimar como um método original e 

brasileiro de EF. 

Para Santos (2006) os anos 70 marcado pela ditadura, a EF era usada não 

para fins educativos, mas de propaganda de governo, sendo todos os ramos e níveis 

de ensino voltados para o esporte de alto rendimento. 

Haveria diferenças significativas entre EF e esporte, para que suas histórias 

fossem estudadas separadamente? Ou ambos os projetos poderiam ser estudados 

em uma única abordagem? (MELO, 1997). 

 

O esporte aliado a interfaces governamentais no desenvolvimento da 
EF escolar, tornava-se referência praticamente exclusiva para a 
prática de atividades físicas corporais no plano mundial, seja, dentro 
ou fora da escola. Isso teria ocorrido em parte, porque numa certa 
perspectiva o esporte codificado, normalizado e institucionalizado 
pode responder de forma bastante significativa aos anseios de 
controle por parte de poder, uma vez que tende a padronizar o 
padrão dos agentes educacionais, tanto de professor, tanto de aluno, 
porque, o esporte se afirmava como fenômeno cultural de massa 
contemporânea e universal, afirmando-se, portanto, como 
possibilidade educacional privilegiada (OLIVEIRA, 2002, p.53). 

 

Assim o conjunto de práticas corporais passíveis de serem abordadas e 

desenvolvidas no interior da escola. 

A EF não pode ser confundida com o esporte, isso porque, o esporte faz parte 

da EF. Ela se apropriou do desporto para utilizar como práticas corporais de 

atividade física na escola. A estruturação do esporte na EF gerou distorções 

históricas determinadas até os dias de hoje, mas essa distorção da concepção 

histórica nos determina até os dias de hoje, segundo Faria Júnior (1987) ao 
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conceituar os professores da ENEFD, a dicotomização que a teoria e prática 

possuíam em comum, direcionou e orientou para a formação de um profissional 

inicialmente considerado muito mais um técnico que um professor. 

Nesse campo da EF, segundo Castellani Filho (1994) faz criticas da 

caracterização da EF escolar como atividade e não como campo de conhecimento. 

Então podemos inferir que o profissional de EF, devido a influência da 

propaganda e das políticas de governo e por adotar uma forma passiva, que talvez 

na época não fosse caracterizada como passiva, mas ativa ao adotar o esporte 

como área de atuação, acabou voltando-se hegemonicamente ao tecnicismo, 

evidenciando a comparação que os PEF sofrem com as pessoas no âmbito 

esportivo, pois o Brasil possui milhões de técnicos, ocasionando distorções das 

práticas corporais e atividade física ao reducionismo  do senso comum em relação 

ao seu papel de atuação.  

Podemos observar que a EF sempre esteve ligada historicamente a questão 

escolar, de diversos meios, métodos e concepções caracterizadas pelo contexto 

político, econômico e social da época, com isso, inferimos que a esportivização da 

EF passou a gerir o extra-escolar, agregando profissões advindas de necessidades 

esportivas, porém faltou uma metodologia para época alicerçada na pedagogia e 

psicologia aplicada. 

 

4.3.5 A Educação Física Presente na Área da Saúde 

 

Pensar em educação na área da saúde nos traz a um passado não muito 

distante, pois em 1997 com a Resolução n° 218, de 06 de março (BRASIL, 1997), 

reconhece a EF como uma das profissões de saúde de nível superior. 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como "direito 
de todos e dever do Estado" e ampliou a compreensão da relação 
saúde/doença como decorrência das condições de vida e trabalho, 
bem como do acesso igualitário de todos aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das 
questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a 
participação social; A 10ª CNS reafirmou a necessidade de 
consolidar o Sistema Único de Saúde, e o reconhecimento da 
imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes 
profissionais de nível superior constituem um avanço no que tange à 
concepção de saúde e à integralidade da atenção (BRASIL, 1997, p. 
1). 
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Porém o desafio é formular novas concepções de saúde para a EF, isso 

porque, a EF sempre esteve presente na saúde, desde o início do movimento 

higienista instaurado no final do século XIX, cujo EF, apropriando-se dos 

conhecimentos da medicina na propagação do higienismo como alternativa do 

sanitarismo da época. 

As propostas higienistas estavam muito mais ligadas ao controle social das 

classes mais baixas da população, pois, Soares (1994), o termo EF refere-se a uma 

prática social que desde a sua origem consiste no ensino de exercícios físicos, jogos 

e esportes nas instituições escolares, e que era denominada ginástica científica.  

Os fundamentos científicos da EF baseavam-se no pensamento médico 

higienista, estruturando-se principalmente nos conhecimentos biológicos (MENDES; 

NÓBREGA, 2008). 

O controle das epidemias e as ações de saúde pública em geral estavam 

baseados no controle da pobreza do século passado. Se no século XVIII concebia 

higiene como atributo moral, a modernidade dos séculos XIX e XX, lhe daria uma 

dimensão social e política (COSTA; SANGLARD, 2006). 

Com a preocupação no controle das endemias e epidemias buscava alicerce 

no controle social e moral da sociedade, como descrito no discurso abaixo: 

 

Para a saúde física, também era necessária a saúde mental. Evitar 
os excessos, vícios, decadências, uso de afrodisíacos, prazeres e 
jogos, tudo que era considerado depravação e motivo de 
envenenamento dos antigos povos, enfraquecidos físico e 
moralmente (ALMEIDA, 1902 apud MENDES; NÓBREGA, 2008, 
p.212). 
 
Cuidar da saúde, evitar vícios, promover casamentos entre 
indivíduos mais aptos eram medidas que favoreciam a geração de 
descendentes com caracteres ótimos e concorria para evitar 
ameaças a espécie humana, assim como, para exterminar o 
problema social da lotação dos hospitais, asilos, prisões, doentes 
reconhecidamente degenerados (KEHL, 1920 apud MENDES; 
NÓBREGA, 2008, p.212). 

 

A EF em sua essência nasceu para ser escolar, então o movimento higienista 

estava presente nas escolas, conforme Rocha (2011), a partir da década de 20 a 

educação e a saúde passaram a configurar-se como pilares da obra de redenção do 

povo da suposta ignorância, e na mesma medida, da obra da regeneração da nação, 
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com a base para a educação higiênica era incutir nas crianças um conjunto de 

hábitos articulados em torno de objeto de formação do homem forte, saudável, 

produtivo e ordeiro. 

No entanto a EF desenvolveu-se a partir do pensamento médico da eugenia, 

passando para um caráter tecnicista, biologicista em que as origens eram o 

preventivismo e formação de uma nação através dos militares. Mas segundo Nahas 

e Garcia (2010) a saúde pública teve seu interesse despertado para atividade física 

e saúde de forma mais acentuada em meados do século XX com os estudos 

pioneiros de Morris, Heady, Raffei, Roberts e Park, em 1953, associando as 

doenças cardiovasculares ao nível de atividade física e trabalho. 

Nota-se mais uma vez a preocupação dos direcionamentos de uma nação em 

desenvolvimento entrou em contato com a EF.  

 

A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os 
instrumentos de produção, e desse modo, as relações de produção, 
e com elas todas as relações com a sociedade (MARX; ENGELS 
2011, p. 14). 

 

No final dos anos 60 nasce o método Cooper do médico Keneth Cooper, com 

isso, a relação direta dos exercícios aeróbios e os benefícios para a saúde do 

coração em detrimento com a aptidão cardiorrespiratória importante para a 

prevenção de doenças cardíacas. Nos anos 80 as atividades físicas relacionadas à 

saúde. 

Dede o nascimento da ginástica aeróbia nos anos 80, a esportivização que 

passamos nos anos 70, o conceito de promoção de saúde de 1986 com a carta de 

Otawa (1986), a 8° Conferência Nacional de Saúde (1988), a 10° Conferência 

Nacional de Saúde (1996) que adveio da necessidade do SUS de agregar outros 

profissionais da área da saúde, não descartando necessidades, políticas, 

econômicas. A consolidação da EF na área da saúde oficialmente veio com a 

Resolução n° 218 de 1997 que reconhece a EF como área de nível superior da área 

da saúde. 

Entretanto, segundo Fleck (1986) a introdução em uma determinada área de 

trabalho possui o caráter de uma doutrinação do que um incentivo ao pensamento 

crítico científico. Assim podemos inferir que a EF retomou a área da saúde, através 

da saúde pública com pesquisas epidemiológicas correlacionando a atividade física 
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a prevenção de doenças crônicos não transmissíveis (DCNT), a partir dessa 

premissa, com a criação da Política Nacional de Promoção em Saúde (PNPS), a EF 

aparece como uma das áreas fundamentais para o desenvolvimento de práticas 

corporais de atividade física (PCAF), assim como, o Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) que em 2006 agregou novas profissões para o trabalho na 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), visto que apenas médicos e enfermeiros não 

resolviam os problemas de saúde da população, sendo necessária a entrada de 

outros profissionais para trabalharem interdisciplinarmente. 

A consolidação da EF como ciência da saúde veio com a possibilidade de 

colaborar na Estratégia de Saúde da família (ESF) através da criação dos Núcleos 

de Apoio da Saúde da Família (NASF). Sendo estes constituídos por equipes 

compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que devem atuar 

de maneira integrada e apoiando os profissionais da Equipe de Saúde da Família, 

das equipes de Atenção Básica para populações específicas. Esta colaboração será 

pautada na interdisciplinaridade de ações em saúde, que compartilhando as práticas 

e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidades destas equipes, atuando 

diretamente no apoio matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF 

esta vinculado e no território destas equipes (BRASIL, 2011b). 

 

4.3.6 A Educação Física e sua Aproximação Comportamental com o Campo Saúde 

 

Uma proposição uma vez publicada pertence aos poderes sociais que formam 

conceitos e criam hábitos de pensamento (FLECK, 1986). É a partir desse conceito 

apresentamos a transição da EF de um pensamento filosófico até um pensamento 

de política pública indispensável para o desenvolvimento da nação. 

 

As páginas mais lindas, mais profundas, mais eruditas e mais 
enfáticas, que existem sobre a Educação Física e Desportos foram 
escritas principalmente por pensadores, que deixaram de forma 
indelével e admirável, sublime mensagem para gerações futuras. E 
entre esses, para satisfação nossa, figura Ruy Barbosa – Paladino 
da Educação Física no Brasil (MARINHO, 1980, p. 27). 

 

No século XIX em que nasceram os métodos “gimnásticos” criados através da 

inspiração vinda dos livros romanceados de filósofos e outros escritores, pois 
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segundo Marinho (1964) Amoros criador do método Francês sofreu grande 

influência da obra Gargântua de Francois Rabelais. 

Inferimos que o “Método Francês” criado por Amoros já possuía em sua 

gênese um caráter comportamental biológico e formativo, isso porque, segundo ele: 

 

A ginástica é a ciência provada de nossos movimentos, de suas 
relações com nossos sentidos, nossa inteligência, nossos 
sentimentos, nossos costumes e o desenvolvimento de todas as 
nossas faculdades (MARINHO, 1964, p. 61). 
 
Os benefícios e a utilidade comum são o fim principal da ginástica, a 
prática de todas as virtudes sociais, todos os sacrifícios, os mais 
difíceis e os mais generosos são seus meios, e a saúde, o 
melhoramento da espécie humana, o aumento da riqueza e da força 
individual e pública são seus resultados (MARINHO, 1964, p. 62). 

 

Mais ou menos na metade do século XVIII nasce um movimento, o 

racionalismo, que confia na razão humana para a solução de problemas, em 

contraposição a solução através de um enfoque emotivo, religioso ou fatalista (DE 

MASI, 2000).  

Nesse século pode ser considerado como o período do higienismo na frança. 

Nesse período o controle de epidemias e as ações de saúde pública em geral 

estavam baseados desde o século XVIII no controle da pobreza em que se concebia 

higiene como atributo moral, sendo na modernidade dos séculos XIX e XX lhe daria 

uma dimensão política e social (COSTA; SANGLARD, 2006). 

Compreendemos que as bases da EF brasileira começam a ser construídas 

em um período no qual se busca a afirmação da ciência em meio a luta contra a 

epidemias que assolavam o país (MENDES; NOBREGA, 2008). 

E no Brasil o periódico Brasil-Médico surgiu em 15 de janeiro de 1887, 

considerada democrática republicana, lutava pela modernização da medicina 

brasileira, um dos principais objetivos era registrar e tecer comentários das 

experiências e pesquisas dos médicos nacionais. Era de cunho cientificista 

contemporâneo ao advento de ideias positivistas, mobilizando médicos, intelectuais, 

políticos em torno de projetos que propiciaram o avanço da medicina brasileira 

(FERREIRA; MAIA; AZEVEDO, 1998; SCHWARCZ, 1993, APUD MENDES; 

NOBREGA, 2008). 

Também nessa transição do século XIX para o século XX a escolarização 

também começava a ser alvo do discurso higienista, ele pretendia intervir no 
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domínio pedagógico considerando que a pedagogia científica que se estava a 

construir não se podia consumar sem assentar na fundamentação do saber médico 

(FERREIRA, 2003). 

Mas o desenvolvimento da EF não surgiu somente na gênese do saber 

médico nos preceitos higiênicos, e sim de todo um contexto político e econômico 

favorável ao seu desenvolvimento. Para De Masi (2000) quando na nossa história 

coincidem três novos tipos de mudança, ou seja, fontes de energia, nova divisão do 

trabalho e uma nova organização de poder, trazem consigo uma nova epistemologia 

e uma nova forma de ver o mundo.   

Entretanto, é incontestável a relação da à EF a ideologias de saúde, lazer e 

esporte, visto que, na primeira metade do século XX era a estreita a relação da EF 

com a defesa nacional. E a introdução da EF de forma sistemática no Brasil esteve 

intimamente relacionada à experiência francesa nessa área, tendo os militares 

brasileiros desempenhado um papel semelhante a dos militares na França 

(CASTRO, 1997). 

Mesmo a literatura da EF abordando a questão do higienismo, o que seria 

realmente esse higienismo? E porque os militares apropriaram da EF nos moldes 

dos preceitos higiênicos. Segundo Sant‟Ana (2011) em 1897, uma importante 

enciclopédia francesa “Encyclopédie d’ hygiène et de medicine publique” atribuiu a 

higiene a designação de uma doença moderna, não apenas uma virtude como 

muitos dicionários a definiam ou a arte para conservar o equilíbrio do corpo, seria 

uma ciência, ou seja, o braço direito da saúde corporal e da salubridade urbana.  

Suas possibilidades ganharam amplitude enquanto ensinamento tornou-se 

rotina para as disciplinas escolar, militar e familiar. Por meio da higiene poderia 

regenerar e fortalecer uma nação (SANT‟ANA, 2011). 

A nova crença era de que através da higiene, seria possível alavancar o 

progresso econômico e social. E a semelhança que muitos higienistas e escritores 

estabeleceram entre o que deveria ser o “corpo da cidade” e o de seu habitante 

facilitou a transformação da higiene em uma ciência capaz de contribuir para um 

duplo e simultâneo progresso: social e individual (SANT‟ANA, 2011). 

A higiene possuía abordagens, que apelam para intervenções de apoio 

público. A ideia que não se podia continuar a responsabilizar unicamente as famílias 

pelas condições de desenvolvimento das crianças dá origem a novas perspectivas 



64 

de atuação. Começa a existir, cada vez mais, uma consciência que é preciso atuar 

sobre a família e também além dela (FERREIRA, 2003). 

Nesse período, na Europa se generalizou um movimento em favor da saúde, 

para a qual não era mais uma questão pessoal, mas um problema de ordem pública 

(MARTINEZ, 2009). 

Portanto através desse contexto econômico mundial do movimento sanitário, 

cujos conhecimentos eram produzidos por países como Inglaterra, França 

influenciaram as políticas públicas brasileiras de saúde. Porém como os poderes 

sanitários instalados pelos preceitos higiênicos alteram e reestruturava a questão 

social nas grandes cidades, os militares deram por conta e a utilizaram a EF como 

ferramenta de manipulação comportamental para o desenvolvimento da sociedade. 

Segundo, Castro (1997) o objetivo dos militares com a EF era forjar o corpo da 

nação, sendo a organização militar um modelo ideal para a organização da 

sociedade, e após a EF aplicada sobre a própria instituição eles a projetaram sobre 

a nação, pois, visava criar o homem brasileiro e a nação estaria crescendo através 

da EF. 

A laicização progressista do corpo, vinculada à visão triunfalista da ciência, 

tendeu a escrever o exercício físico na origem da vida humana (SANT‟ANA, 2011). 

 

Mas não é apenas o processo de conhecimento que é vinculado aos 
pressupostos culturais e sociais: de maneira inversa ele também tem 
um efeito retroativo da realidade social. Quando é produto da 
atividade ligada a um grupo que atua por muito tempo, ele segue, tal 
como a própria organização social, suas próprias realidades, 
impondo, portanto as pessoas envolvidas o limite da investigação 
posterior: Nem ao sujeito nem ao objeto cabe uma realidade 
autônoma, qualquer existência repousa numa atuação mútua e é 
relativa (FLECK, 1986, p. 14). 

 

Então a aproximação da EF à saúde nessa época ocorreu na transformação 

da cultura da sociedade, por influência das políticas publicas existentes no período, 

pois a origem do adestramento físico nasceu da difusão comportamental dos 

militares higienista. Para Castellani Filho (1994) esses militares contaminados pelos 

princípios positivistas estabelecendo a manutenção da ordem social quesito básico 

para a instrução da EF no Brasil.  

Com intuito comportamental desenvolvimentista seus conceitos eram 

importados de outros países, exemplificando, os métodos gymnásticos, além dos 
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conhecimentos sanitários produzidos pela revista Brasil-Médico. E segundo Fleck 

(1986) quanto mais um domínio de saber é sistematicamente elaborado e rico em 

detalhes e relações com outros domínios, tanto menores são as diferenças de 

opiniões. 

 

4.3.7 A Origem da Corresponsabilização do Indivíduo 

 

As relações são determinadas por contextos, sendo esses, determinados por 

relações passadas, segundo Fleck (1986) o processo de conhecimento representa a 

atividade humana de que mais depende de condições sociais, e o conhecimento é 

produto social por excelência. Para De Masi (2000) a consciência de que existem 

amplas margens de “incontrolabilidade” permanece, porém cresce a possibilidade de 

prever e projetar a própria natureza, mas também os seres humanos. 

 

No seio do higienismo, a inspiração do cunho eugênico tendia 
associar a limpeza da raça aos valores da ginástica e do culto à vida 
ao ar livre. Moda e ciência, apesar das diferenças, tendiam a se 
encontrar no mesmo afã por silhuetas higienizadas. Isso significava 
saúde, asseio e também o culto do sportman, avesso a palidez e as 
olheiras, às cinturas femininas apertadas por espartilhos e abafadas 
por espessos tecidos ou ainda as cabeças cujos cabelos se perdiam 
em caracóis debaixo de pesados chapéus (SANT‟ANA, 2011, p. 
304). 

 

A consciência de um homem muda de acordo com as mudanças nas 

condições de sua existência material, nas relações sociais e na sua vida social 

(MARX; ENGELS, 2011).  

Entretanto, segundo De Masi (2000) a sociedade pós-industrial crê que o 

destino dos homens depende, em grande parte, de sua própria capacidade de 

programação. Mas quando ocorre um desdobramento sócio, histórico e econômico o 

homem é coagido a um EP, podendo esse, ser assimilado de diversas formas e o 

mesmo se reprogramar. 

 

Como qualquer indivíduo, cada grupo social dispõe de sua própria 
realidade social específica. O processo de conhecimento, enquanto 
atividade social é vinculada a pressuposições sociais dos indivíduos 
envolvidos. Cada saber, portanto, elabora seu próprio “estilo de 
pensamento”, com base no qual compreende os problemas e a 
direciona para seus objetivos. Mas a escolha do problema determina 
a maneira de encará-los na observação do objeto. A verdade 
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detectada, portanto, é relativa ao objetivo tencionado do saber 
(FLECK, 1986, p. 14). 

 

O indivíduo e seu grupo social possuem seu saber, este interpretado de 

acordo com sua cultura e seu saber dando sentido e margem para futuras 

interpretações. O saber científico positivista tenta alterar um padrão de 

comportamento da sociedade, talvez caso consistente na percepção fomente 

alterações sócio culturais.  

Tendo essa premissa, a saúde pública quer ditar as regras para os indivíduos 

direcionando, a comportamentos que os julguem corretos na forma de prevenção de 

doenças originadas por comportamentos “não saudáveis”. Para Becker (2008) o 

desenvolvimento normal das pessoas e a nossa sociedade pode ser visto como uma 

série de compromissos progressivamente crescente com normas e instituições 

conveniadas. O comportamento será uma consequência da reação pública ao 

desvio, não o efeito das qualidades inerentes ao ato desviante. 

Nesse período, segundo Bercito (2011) o capitalismo industrial tomou o corpo 

como mão de obra, e este passou a ser concebido como instrumento útil para 

garantir a produtividade, buscando moldar comportamentos e postura adequada às 

exigências crescentes de eficiência e rendimento máximo nas atividades, de acordo 

com as racionalidades do capital. Assim, o corpo se tornava uma ferramenta 

industrial, o qual, a busca da exatidão e da eficiência e do movimento controlado e 

útil permearia as técnicas corporais. 

 

Os movimentos do trabalhador deveriam ser previstos e controlados, 
com eliminação de gestos desnecessários. [...] Os movimentos úteis 
deveriam ser uniformes, contínuos e ritmados, para aumentar a 
quantidade da produção em cada vez menos tempo [...] À medida 
que avançou o uso de máquinas, os movimentos humanos tornaram-
se cada vez mais parecidos, independente do tipo de produto a ser 
criado [...] Trabalhando com a operação de máquinas o operário 
passa a executar apenas movimentos mecânicos definidos pela 
movimentação por elas produzida, tornando-se seu limite apenas seu 
apêndice (BERCITO, 2011, p. 376). 

 

Fundamentando em uma determinação biológica multicausal, o sedentarismo 

originou-se com a evolução tecnológica, dessa evolução tiramos o movimento do 

homem alterando o processo saúde doença na sociedade pós-industrial. E como 

evidenciamos na literatura o sedentarismo hoje é visto como uma epidemia mundial, 
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assim como, as doenças originadas por ela, exemplificando; cardiopatias, 

obesidade, diabetes, tendo essas enfermidades gerado agravos a saúde do homem 

se tornando um problema de saúde pública.  

Essa lógica da saúde pública acarreta em reducionismos, tendenciosos 

inferindo que para possuir saúde é necessário não possuir doenças.  Nesse caso 

como evidenciado na EF promover atividade física, igual à, promover saúde, ou seja, 

a saúde púbica dita prevenção e a ordem da EF é estimular, promover a saúde da 

sociedade. 

Devido a toda essa relação verticalizada com a saúde pública é que 

historicamente a EF assumiu sua posição como interventora na saúde pública, 

sendo, a AF como ferramenta do indivíduo a sofrer intervenção. Entretanto, essa 

verticalização cria uma perspectiva opressora perdendo o seu caráter humano de 

formação do indivíduo, tendo como semelhança a “militarização do estilo”.  

Naquele momento histórico do higienismo a ordem era regenerar a raça 

brasileira e nos dias de hoje é ditar comportamentos “ditos saudáveis”. Para 

Bagrichevsky et al. (2007) nos dias de hoje, a preguiça, indolência e a ineficiência ou 

lentidão nas ações rumo à consecução de objetivos em diferentes esferas (no 

trabalho, dia a dia, acumulação de bens e na gestão do patrimônio, material ou 

imaterial, inclusive a saúde) passaram a compartilhar com o sedentarismo da 

mesma espécie de significado pejorativa, que os contamina com um sentimento de 

absoluta inconveniência às portas do mundo capitalista globalizado. 

Tomando essas relações sedentário – preguiça – ineficiência – saúde, dentro 

de uma verdade absoluta inferimos que, no higienismo tínhamos os problemas 

sanitários relacionados aos pobres e sua falta de higiene, nos dias de hoje temos o 

sedentarismo como problema sanitário, que é visto como doença, e o sedentário 

rotulado como não portador de saúde. Nesse contexto temos duas épocas diferentes 

com costumes diferentes e um problema em comum da saúde pública, ou seja, o 

atributo moral em corresponsabilizar os “culpados”.  

Desejam alcançar seus objetivos por meios pacíficos e procriar por meio de 

pequenos experimentos, necessariamente condenados ao fracasso, e pela força do 

exemplo pavimentar o caminho do evangelho social (MARX; ENGELS, 2011). 

A EF nascida de uma formação biológica em que os primeiros conhecimentos 

sobre saúde vinham da classe médica culpabilizará e corresponsabilizará os 

indivíduos comportamentalmente na relação indivíduo, saúde, doença e fatores de 
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risco. E segundo Fleck (1986) tradição, educação e hábito são fatores que geram 

disposição para um sentir e agir de acordo com o estilo, isto é, um agir e sentir 

direcionados e restritos.  

Entretanto podemos inferir que possuímos uma analogia histórica da EF do 

século XX e XXI, isso porque, naquela época o tínhamos a EF propagada pelos 

militares cujos objetivos eram o fortalecimento da nação e a melhoria da raça 

através dos métodos gymnásticos. E nesse século ainda temos as raízes militares, 

pois desenvolvemos como área do conhecimento um ideal reducionista de “atividade 

física como sinônimo de saúde”, pois segundo Gonçalves e Pires (1999) a partir de 

uma postura fundamentalista norte americana, a atividade física é vista como um 

instrumento mágico, um passaporte que, por si só ou no mínimo de forma prioritária, 

garantiria o acesso ao mundo da saúde. 

 

4.3.8 A Educação Física Necessita Resignificar o Processo Saúde-Doença 

 

A EF ao mesmo tempo em que é uma área de atuação muito antiga, participa 

de cenários e contextos econômicos diferentes ao longo das necessidades que 

marcaram épocas. Ela foi regulamentada como profissão no ano de 1998, com a Lei 

n° 9.969 de 1° de setembro. Para Brasil (1998), essa lei dispõe sobre a 

regulamentação da profissão EF e cria seus respectivos conselhos regionais e 

federais. 

Porém, no ano de 1997 antes mesmo de ser regulamentada como profissão é 

instituída pela resolução n° 218, de 06 de março de 1997 como categoria 

profissional de curso superior da área da saúde (BRASIL, 1997). 

Brasil (1997) fundamentou esse parecer nos conceitos da 8° e 10° 

conferência nacional de saúde, pois: 

 

8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como "direito 
de todos e dever do Estado" e ampliou a compreensão da relação 
saúde/doença como decorrência das condições de vida e trabalho, 
bem como do acesso igualitário de todos aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das 
questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a 
participação social; a 10ª Conferência Nacional de Saúde reafirmou a 
necessidade de consolidar o Sistema Único de Saúde, com todos os 
seus princípios e objetivos; a importância da ação interdisciplinar no 
âmbito da saúde; e o reconhecimento da imprescindibilidade das 
ações realizadas pelos diferentes profissionais de nível superior 
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constitui um avanço no que tange à concepção de saúde e à 
integralidade da atenção (BRASIL, 1997, p. 1). 

 

A EF nesse momento histórico entrou para área da saúde mesmo não sendo 

profissão regulamentada, mas suas contribuições com a saúde já eram 

reconhecidas. Segundo Nahas e Garcia (2010), a saúde pública teve seu interesse 

despertado para atividade física e saúde de forma mais acentuada em meados do 

século XX, com estudos pioneiros de Morris, Ready, Raffei, Roberts e Park, em 

1953, associando doenças cardiovasculares ao nível de atividade física e trabalho. 

Então, com o crescimento de dados epidemiológicos e sua relação com 

melhoras nos níveis de saúde da população, principalmente em relação à prevenção 

de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis (DCNTs), a EF começou a 

consolidar-se como uma das áreas profissionais necessária para o trabalho 

interdisciplinar na saúde. Pois é evidente que se atividade física e exercício 

previnem e combatem DCNT, a EF e sua especialidade se tornariam uma forma 

barata e econômica para os gastos com os agravos dessas doenças na população 

brasileira. 

Pelo estabelecimento de riscos e projeções de ocorrência se prescrevem 

tentativas de prevenção, retroalimentando políticas públicas e buscando influenciar 

comportamentos individuais. Em que pensem as virtudes e acertos desse enfoque, 

muitos por sinal sua sedutora e aparente finalidade, tem sido bastante questionada 

sobre vários prismas (MATIELLO JUNIOR; GONÇALVES; MARTINEZ, 2008). 

É evidente que a EF entrou para saúde em função de uma necessidade 

econômica. E para ela complementar o SUS a partir da integralidade, precisamos 

romper as bases do capitalismo e superar dicotomias, influenciando na construção 

de um mundo e uma sociedade mais justa. 

A integralidade não é apenas uma diretriz do SUS definida 

constitucionalmente, é uma “bandeira de luta”, parte de uma “imagem objetivo”, um 

enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de 

suas práticas que são consideradas por alguns desejáveis. Ela tenta falar de um 

conjunto de valor que vale a pena lutar, pois se relacionam a um ideal de uma 

sociedade mais solidária (MATTOS, 2001).  

Assim, é fundamental aprender esses processos que conformam um domínio 

maior da determinação histórico social do pensamento e de suas práticas, onde 
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existam espaços sustentáveis e solidários para vida e o direito a saúde (BREILH, 

2009). 

A EF no SUS na perspectiva da integralidade estará fadada ao erro dentro de 

suas concepções, pois ela advém de um caráter excludente voltado para 

desempenho do condicionamento físico, com reducionismos biológicos em que o 

sujeito será fragmentado.  

Dentro dessas concepções de saúde a atividade física é apenas um meio 

preventivo para doenças, reabilitação de doenças e reabilitação de saúde, então, 

não devemos continuar afirmando dentro da totalidade do EP da EF, que atividade 

física é saúde, assim com esporte é saúde. Isso porque, esse reducionismo levará o 

PEF a aplicar exercício no SUS e não apenas PCAF. E segundo Coutinho (2011), 

quando falamos em práticas corporais, estamos nos referindo ao ser humano em 

movimento, sua gestualidade, os seus modos de se expressar corporalmente, em 

que serão atribuídos valores, sentidos e significados ao conteúdo da intervenção.  

De nada adiantará a EF chegar ao SUS para simplesmente realizar trabalhos 

com foco em PCAF, pois se a aderência a uma AF fosse determinada 

biologicamente, não existiriam doenças originadas do sedentarismo, não existiria 

obesos, nem pacientes crônicos, pois todos estariam com saúde fazendo exercícios. 

Um dos problemas das AF e do exercício é que requer esforço e nem todas as 

pessoas estão preparadas para o esforço.  

O PEF a ser incorporado pelos serviços de saúde deve ter sua formação 

repensada, uma vez que suas atribuições são diferentes de sua formação 

tradicional. Um novo agir e pensar em saúde origina novos modelos de atenção em 

saúde para intervenção profissional (ANJOS; DUARTE, 2009). 

Essa tendência exige um olhar que extrapole aspectos biológicos e tenha o 

sujeito, indivíduo ou coletivo como foco de ações, e o reconhecimento em ações 

interprofissional no ato de cuidar (ANJOS; DUARTE, 2009). 

A complexidade da atenção à saúde das pessoas e populações vem 

demandando a incorporação de novas perspectivas às competências dos 

trabalhadores. Além da confirmação da necessidade cada vez maior de competência 

técnica e científica na especificidade de cada profissão, precisamos incorporar a 

capacidade de exercer e mediar parcerias que viabilizem o intercâmbio e o convívio 

interdisciplinar e interinstitucional, bem como revitalizar o resgate da humanização, 

da sensibilidade e da subjetividade nas relações entre as pessoas e com tudo que 
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as cerca, fortalecendo as possibilidades de obter sucesso na arte de manejar as 

crises do cotidiano (SAUPE; CUTULO; SANDRI, 2008). 

Portanto, o que é esse olhar na atenção que demanda de novas concepções 

de saúde para desconstruir uma visão fragmentada e biológica do sujeito? 

Uma concepção saúde-doença Biologicista, ou seja, através do 

desencadeador biológico (unicausal) me leva a agir na. Um modo de ver multicausal 

com seus condicionantes Ecológicos-Ambientais me leva agir na Proteção da Saúde 

e Prevenção de Doenças. Um entendimento de saúde e doença enquanto processo 

e sua Determinação Social, tem como consequência a Promoção em Saúde. Então 

Ações Integradas da Saúde seria intervir articulando ações de Promoção, Proteção, 

Prevenção, Recuperação e Reabilitação. Voltando ao pressuposto que toda a ação 

em saúde é consequente de uma concepção saúde doença. Ações integradas 

implicam numa concepção de saúde doença da integralidade, reconhece a 

determinação social, o condicionante ecológico ambiental e o desencadeador 

biológico. Isso não significa negar o biológico, mas contextualizá-lo, localizá-lo 

dentro de uma perspectiva que não reduz, amplia (CUTOLO, 2001). 

A EF como profissão participante do SUS necessita possuir os conceitos, 

definições e concepções de saúde bem definidos, assim como, Bonfim, Costa e 

Monteiro (2012) em seu estudo sobre a EF na saúde coletiva, em que uma 

conclusão sobre a EF e as PCAF. Para os autores, corre-se o risco de situar no 

centro da questão somente a doença, e ao mesmo tempo ignorar o próprio sujeito, 

limitando suas possibilidades de expressão e manifestação por meio do movimento 

corporal, e consequentemente situar as pessoas, para que essas possa se situar no 

mundo com o intuito de viver melhor. 

É necessário um nível suficiente de convicção para dar uma nova direção a 

vida ou iniciar uma nova etapa com entusiasmo. Quem sabe o porquê do que faz e 

compreende o sentido da necessidade de suas ações, realiza as coisas com maior 

motivação (WEINECK, 2003). 

 

4.4 A Educação Física e sua Aproximação com os Estilos de Pensamento: EPs 

da Saúde Pública 

 

4.4.1 Planejamento Normativo e Administração dos Serviços de Saúde 
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Nesta categoria epistemológica foram utilizados os conceitos de Da Ros 

(2000) no que o autor intitula de Estilo de Pensamento Planejamento Normativo e 

Administração dos Serviços de Saúde, porém, como a administração dos serviços 

de Saúde possui uma dimensão conceitual maior e os artigos analisados nesta 

categoria não se enquadram na dimensão administração dos serviços de saúde. 

Assim, intitulo essa categoria para a EF de “Estilo de Pensamento Planejamento 

Normativo da Educação Física”. 

Assim como qualquer EPs, esse possui suas particularidades. Para Da Ros 

(2000) esse EPs junta áreas afins realizam congressos, simpósios etc... com uma 

determinada lógica. Além de, consistir em organizar programas para melhorar a 

eficiência e a eficácia dos serviços de saúde.  

Para uma EF inserida nesse EPs citamos a própria criação da Associação 

Brasileira de Ensino da Educação Física para a Saúde (Abenefs). A Abenefs pode 

se constituir como uma associação civil sem fins lucrativos com o objetivo de apoiar 

a implementação e o desenvolvimento de cursos de EF com eixo na integralidade, 

na formação e na atenção a saúde, podendo congregar associados institucionais e 

individuais (FONSECA et al., 2011).  

A Abenefs foi criada: 1) para atender princípios ideológicos, legislativos e 

políticos; 2) para adequar o perfil docente na formação inicial; 3) para adequar a 

formação e atuação profissional com organização do SUS; e 4) para incentivar a 

criação de cursos de EF com eixos na integralidade na formação na atenção a 

saúde (FONSECA et al., 2011). 

Podemos inferir que essa associação é a própria manutenção da hegemonia, 

visto que, prega o ato e veste uma bandeira a favor da habilitação bacharel em EF. 

Para Fonseca et al. (2011) a recente valorização do campo EF no contexto do SUS 

remete a uma visão das concepções de currículo e de perfil desejado de egressos 

de habilitação bacharelada, pois a atuação multiprofissional e a articulação 

intersetorial em saúde são precedidas de formação interdisciplinar com carga horária 

suficiente. Sendo, este um debate de EPs a ser travado por um longo tempo em 

função de matizes de pensamentos, porém esse debate será introduzido em outro 

capítulo.  

Esse EPs consiste em organizar programas para melhorar a eficiência e a 

eficácia dos serviços de saúde (DA ROS, 2000). Assim, podemos inferir artigos que 

descrevem e subentendem a lógica da EF como disseminadora de AF no SUS. 
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Exemplificando o EPs; Conclui-se que a inserção do PEF no PSF é de extrema 

importância como membro da equipe de Saúde da Família para o atendimento de 

orientação, prescrição e acompanhamento no programa de exercício físico, 

prevenção, tratamento, promoção da saúde na ESF. O mesmo é habilitado para 

intervir com a prática de atividades que combatem o sedentarismo e doenças 

causadas pelo mesmo (MATOS et al., 2008). 

Em outro artigo: Quanto às atividades de intervenção predominam as aulas 

de ginástica e caminhada, tendo como foco as doenças crônicas (BONFIM; COSTA; 

MONTEIRO, 2012). 

Um matiz de pensamento dentro desse EPs, que esta sendo difundido pelos 

respectivos atores sociais, esta na produção de resultados de ações e de 

possíveis/futuras ações do PEF no SUS. Para Knuth et al. (2010) no seu trabalho 

intitulado “Rede Nacional de Atividade Física do Ministério da Saúde: resultados e 

estratégias avaliativas”, conclui que, os resultados apontam para estruturação de 

atividade física junto ao sistema de saúde, com articulação intra e intersetorial e 

atuando em promoção da saúde. Estratégias de divulgação dessa rede são 

importantes para fortalecê-la e justificar sua continuidade.  

Assim a EF se favorece na elaboração de estudos envolvendo a inserção do 

PEF no SUS. E em alguns estudos abrange a percepção de outros profissionais de 

saúde a respeito do PEF inserido na ESF. Nesse estudo de Pedrosa e Leal (2012, 

p.235) sobre “A inserção do profissional de educação física na estratégia de saúde 

da família em uma capital do norte do Brasil”, constatou que “os participantes do 

estudo têm posicionamento favorável à inserção dos PEF na ESF e que consideram 

necessário repensar a formação profissional para que suas ações sejam efetivas” e 

segundo os autores em relação aos profissionais de saúde afirmam que, “não 

possuem conhecimento sobre a portaria que criou os NASF”. 

E no estudo de Matos et al. (2008, p.41) conclui que  

 

A inserção do PEF no PSF é de extrema importância como membro 
da Saúde da Família para o atendimento de orientação, prescrição, 
acompanhamento de programa de exercício físico, prevenção, 
tratamento e promoção da saúde na ESF. O mesmo é habilitado para 
intervir com a prática de atividades que combatem o sedentarismo e 
doenças causadas pelo mesmo. 
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Para Miranda, Melo e Raydan (2007, p.01) conclui que “os integrantes do PSF 

foram favoráveis a inserção do PEF na equipe e que as justificativas apontadas 

estão pautada no princípio da promoção da saúde”. 

Esse EPs também é pautado na PNPS (BRASIL, 2006a), visto que, essa foi 

lançada com a intenção de os municípios focarem programas de alimentação 

saudável, controle de tabagismo, DCNT, cuidado com álcool e fomentar práticas 

corporais de atividade física, com intuito de proporcionar estilos de vida ativo. Para 

Malta et al. (2008) desde a aprovação da PNPS há priorização de AF e o 

financiamento de projetos de AF em municípios. 

Um marco importante na institucionalização da promoção de AF no âmbito do 

SUS foi a inclusão do plano plurianual 2008/2011 de um programa de ações para 

PS. E inserido para o monitoramento destas ações o indicador que mede o 

incremento de níveis de AF populacionais nas capitais (MALTA et al., 2008).  

Dessa forma fundamentada pelo aporte teórico de uma própria política pública 

favorável ao crescimento, divulgação, conscientização e estimulação de projetos em 

AF e saúde nos municípios. Estimulando esse EPs na propagação e no 

direcionamento de fomentar a AF como política pública de promoção a saúde com 

publicações sobre programas de AF em municípios brasileiros. 

Bonfim, Costa e Monteiro (2012) analisou 10 diferentes programas de AF, dos 

quais 7 utilizaram adequadamente as ações de aconselhamento e divulgação da AF 

fundamentada na PNPS (BRASIL, 2006a). Em sua conclusão afirma, “a urgência de 

se obter relatos de experiência e implantação e/ou adequação de programas de AF 

que estejam em concordância com a PNPS/NASF, a fim de fornecer subsídios aos 

PEF que atuam ou visam atuar na área de saúde coletiva brasileira”. 

Knuth et al. (2010, p.229) apresentam resultados da avaliação mais recente 

da Rede Nacional de Atividade Física (RENAF) do MS. “As estratégias de avaliação 

do RENAF foram sendo aperfeiçoadas a cada ano pelo MS e os resultados apontam 

para estruturação de projetos de AF junto ao SUS com articulações intra e 

intersetorial atuando em PS”. “E estratégias de divulgação dessa rede são 

importantes para fortalecê-la e justificar sua continuidade”. 

Hallal et al. (2009, p.112) ao avaliar intervenções para promoção de AF 

ofertadas pela prefeitura municipal de Curitiba no programa “Curitiba ativa”. Conclui 

que  
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o envolvimento em programas é satisfatório e as políticas públicas de 
disponibilização de espaços públicos para prática de AF parecem 
repercutir de forma positiva na quantidade de indivíduos que 
frequentam esses locais e são fisicamente ativos servindo de bom 
exemplo de política pública. No entanto, melhorias na disseminação 
de folders são necessárias uma vez que esta é uma interessante e 
“inovadora” forma de intervenção. 

 

O corporativismo profissional por vezes apresenta-se “entre linhas”, pois 

nesse EPs encontramos artigos de direcionamento e planejamento de ações com 

foco na formação e capacitação de PEF e demais profissionais de saúde. Pois 

evidenciamos em Pedrosa e Leal (2012, p. 249): 

 

Como a atuação profissional de EF no SUS ainda é incipiente torna-
se necessário estimular as discussões a respeito dessa prática, que 
devem enfocar desde a formação profissional nas universidades, até 
uma análise mais profunda sobre sua atuação prática, passando pela 
participação destes em conferências e seminários que discutem a 
formação de saúde no Brasil. Sugerem-se iniciativas por parte dos 
gestores do MS, MEC e dos profissionais atuantes no SUS, no 
sentido de promover uma maior capacitação, informação e 
comunicação sobre políticas públicas de saúde e da PS em curso no 
Brasil.  

 

Os trabalhos desse EPs possuem uma ausência de análise social e a 

legislação é entendida como uma variável da mutlicausalidade (DA ROS, 2000). 

Estão ausentes nos trabalhos caracterizados nesse EPs análise social, 

conceitos de saúde doença, controle social, conhecimentos advindos da pedagogia 

e sociologia. Nesse sentido Da Ros (2000) afirma que a matiz desse EPs 

administração, legislação, epidemiologia e estatística demonstrando claramente 

concepção multicausal. 

Entretanto podemos inferir que com diversos atores/pesquisadores utilizando 

desse EPs e reproduzindo conhecimento na área da EF no SUS. Esse CP tende a 

organizar programas e políticas públicas, nesse caso a institucionalização da AF 

como política pública, e de forma reducionista que a mesma é responsável por 

promover a saúde do indivíduo e população.  

Além do mais, esse CP esta diretamente pautada na legislação da PNPS 

(BRASIL, 2006a) e NASF (2010).  

O MS desde 2005, por meio de incentivos financeiros vinculados a convênios, 

editais e portarias, vem possibilitando o desenvolvimento de projetos e atuação em 
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promoção da saúde. Estes projetos financiados constituem uma rede de parceiros 

que tem crescimento permanente alcançando em 2009 cerca de 1500 entes 

federados e que constituem a Rede Nacional de Promoção a Saúde, e desde sua 

formação a um notável número de projetos em AF, por isso, é também considerada 

a Rede Nacional de Atividade Física (RENAF) (KNUTH et al., 2010). 

Em função desse próprio aporte teórico nota-se um clima propício para a 

criação de estudos em que estabelecem resultados do PEF no SUS, através, da 

criação de indicadores de saúde pautados na “intervenção do PEF com AF”, sendo 

assim, favorecendo estudos sobre a inserção da EF no SUS e outros estudos 

consistentes em avaliar programas de AF e seus benefícios sobre a saúde da 

população (vista com um todo). 

Para Da Ros (2000) neste EPs há uma verticalidade na ação entre planejador 

(sujeito) e o planejado (objeto). Dentro dessa perspectiva verticalizada entre 

sujeito/planejador/PEF e o objeto/planejado/usuário SUS existirão sempre a 

crescente demanda de AF por parte da população, e esta caracterizada como 

sujeitos a sofrer intervenções, ou seja, até uma própria ausência de outras formas 

de intervenções são inexistentes nesses trabalhos, cujos objetivos estão 

relacionados ainda em questões de AF como sinônima e produtora de saúde. 

Conforme Souza e Loch (2011, p.05)  

 

A necessidade de novos direcionamentos com o objetivo de 
aumentar a cobertura desse atendimento (nesse caso AF), uma vez 
que, deve a inserção do PEF na atenção primária ser um facilitador 
para aumento das chances dos indivíduos serem fisicamente ativos. 

 

Portanto, esse é um EPs que esta a serviço da própria manutenção da ideia 

de AF no SUS, sendo fundamentado por seus pesquisadores nas próprias diretrizes 

e programas políticos do MS e as próprias pesquisas produzidas por eles, existindo 

uma ausência dialética e um fomento a AF como única forma de intervenção do PEF 

no SUS e na saúde da população descriminando qualquer especificidade sobre a 

população atendida.  

As ciências correlatas utilizadas por este EPs Planejamento Normativo da 

Educação Física presente nas publicações da EF são epidemiologia, legislação, 

recomendações OMS e outras traduções. Portanto, a matiz desse EPs são PEF com 

“olhar” para a população como um todo na perspectiva de gerar mudanças através 
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de sua “ferramenta de intervenção” (AF) em uma lógica biológica e comportamental. 

Sendo assim, fragmentando o sujeito que sofre ação. São matizes de pensamento 

nesse EPs a epidemiologia, legislação e administração. 

 

4.4.2 Planejamento Estratégico em Saúde 

 

Nesta categoria epistemológica foram utilizados os conceitos de Da Ros 

Saúde, porém, como o planejamento estratégico em Saúde envolve uma dimensão 

conceitual maior e os artigos analisados nesta categoria não se enquadram na 

dimensão estratégica dos serviços de saúde. Assim, intitulo essa categoria para a 

EF de “Estilo de Pensamento Planejamento Estratégico da Educação Física”. 

Assim como qualquer EPs esse possui particularidades principalmente 

inseridas na área da EF. O EPs planejamento estratégico possui matiz do 

planejamento normativo, mas o que diferencia uma da outra é uma forte carga 

epistemológica e pedagógica nos textos, trazendo uma característica forte e 

marcante nesse EPs, devido a isso, ocorre uma incongruência de EPs entre os 

pesquisadores da área da EF. Sendo essa incongruência a 

definição/questionamento a respeito do papel do PEF no SUS. 

Da Ros (2000) afirma, embora com uma concepção distinta o planejamento 

estratégico não significa uma ruptura completa com o planejamento normativo, 

somente reduziu a uma dimensão operacional, a parte normativa de um 

planejamento maior com um marco teórico caracterizado pela possibilidade de 

transformação da sociedade, aspecto que o planejamento normativo não comenta. 

Na constatação desse EPs existe uma preocupação dos autores com as 

ações da EF, ou seja, intervenções não biológicas e fragmentadas, sugerindo 

sempre uma problematização sobre “o que fazer” focado em um pensamento 

multidisciplinar explicando possíveis desenvolvimento do trabalho na diversidade 

populacional. 

Para Carvalho (2006, p. 154), 

 

Quando faço referência à sociedade, à saúde, à ciência, à educação 
física, à saúde coletiva, ao corpo e à vida demarco limites e 
possibilidade a partir em direção ao campo, mas com referencial 
teórico metodológico das ciências humanas e sociais com ênfase nos 
clássicos. 
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“As novas tendências exigem um olhar que extrapole os aspectos biológicos e 

tenha o sujeito – indivíduo ou seu coletivo – como foco das ações, e o 

reconhecimento do limite e da ação uniprofissional no ato de cuidar” (ANJOS; 

DUARTE, 2009, p.1127). 

Bilibio e Damico (2011) ao estabelecer uma relação do PEF com o 

profissional médico afirmam que, parece que uma das únicas formas do PEF 

alcançar reconhecimento semelhante ao médico é assumir o mesmo “modus 

operandis” da medicina, ou seja, prescrever, auscultar, dominar a verdade e 

supostamente salvar vidas. Nesse sentido sucinta a uma reflexão em forma de 

recado,  

 

Jovem colega, mesmo com toda a idealização, todo o desejo de ser 
amado e respeitado pelos alunos/pacientes, talvez você possa obter 
sucesso, muitos seguidores, admiradores. Lembre-se contudo se 
isso ocorrer é muito mais pelas promessas de felicidade e sucesso 
que você alimenta diariamente, do que por estabelecer certa falácia 
em torno do X (BILIBIO; DAMICO, 2011, p.100).  

 

Uma tendência encontrada são explicações em relação ao sujeito a sofrer 

intervenção, ou seja, não tratá-lo ou reduzi-lo a objeto de avaliação ou intervenção.  

A EF desconsidera o sujeito e a subjetividade, deixou de lado o corpo e o 

afeto na experiência do sujeito. A compreensão que prevalece a respeito do sujeito é 

“um grupo de praticantes de atividade física”. À medida que a EF prioriza a 

dimensão física e biológica no que se refere ao corpo, ela o parte, o decompõe e ele 

perde sua potência ainda que a justificativa da opção recaia sobre o campo da 

ciência. O fato é que a ciência e a técnica não realizam a suposta felicidade 

prometida e a questão central deste ensaio, “o desamparo do sujeito” 

necessariamente remete as consequências desse “fracasso” na saúde e na vida dos 

sujeitos, nos registros teóricos e práticos (CARVALHO, 2001, 2006). 

A tradição histórica da EF no campo da saúde esta muito relacionada à ideia 

de condicionamento físico como caminho de prevenção de doenças e PS, numa 

perspectiva bastante individualista, excludente, normativa, prescritiva e normalizante 

de atenção e cuidado. Acredita-se fortemente que a obediência, as prescrições, em 

termos de exercício físico é um caminho quase garantido para saúde (ISSE et al., 

2013). 
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E os mesmos autores problematizam estabelecendo modelos de intervenção 

simples e de resolubilidade para o próprio olhar humanizado na atenção em saúde, 

nesse sentido, 

 

as PCAF não são a única forma de cuidado, a única forma de 
intervenção do PEF. Cuidado em saúde para EF é também a escuta, 
diálogo, compartilhamento, autonomia, vinculação. É dispor a 
aprender com o outro sobre diferentes corpos, desejos, 
necessidades e possibilidades, estabelecendo relações horizontais 
na produção de práticas de saúde (ISSE et al., 2013, p. 85). 

 

Outra tendência no planejamento estratégico em saúde na EF é por uma área 

de atuação mais humana para colaborar nos serviços de saúde com uma 

preocupação nas relações interdisciplinares dos atores sociais, pois, esses agirão 

sobre as condições de vida da população. 

Para Carvalho (2006, p. 161), “a EF precisa reconstruir-se sobre novas bases 

e fundamentos e o seu caráter interdisciplinar possibilita uma integração no plano do 

conhecimento, com saberes e práticas de outras áreas”. Assim, “o PEF, sobretudo 

da saúde não conseguirá inferir no processo saúde doença se não exercitar a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade a fim de analisar e avaliar o que se pensa 

e se faz saúde hoje, do ponto de vista coletivo, público e social” (CARVALHO, 2003 

apud CARVALHO, 2006, p. 161). 

Outra tendência desse EPs, segundo Da Ros (2000) uma preocupação 

evidente em explicar o que é esse planejamento, mais do que investigar casos de 

aplicação e são essencialmente teóricos sem trabalho de campo. Entretanto, a 

diferença entre esse planejamento estratégico com o planejamento normativo esta 

uma não existência de trabalhos sobre a “inserção da EF no SUS” de caráter 

quantitativo, além de não mencionar possíveis intervenções com AF, mas discutir e 

problematizar a ação do PEF na saúde pública. 

 

Afirmamos que a contribuição do nosso campo será mais potente 
quanto mais problematizado for o nosso pensar sobre o nosso 
próprio fazer. Nossa potência vai depender da capacidade de lidar 
com situações singulares, não somente aplicando técnicas 
historicamente construídas derivadas de uma formação em que 
primeiro domina a teoria depois entende a realidade. Nossa aposta é 
quanto mais questionarmos nossos saberes e práticas, quanto mais 
tensionarmos nossos próprios conhecimentos e nossas próprias 
atividades, mais criativas serão estas produções e mais potente será 
a contribuição da EF a vida (BILIBIO; DAMICO, 2011, p. 102). 
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O EPs planejamento estratégico há uma defesa clara na recuperação social 

do país e de uma reforma sanitária, assumindo uma posição de não neutralidade 

explícita do pesquisador, e entendendo que para esta mudança é fundamental a 

constituição de atores sociais coletivos, no caso o movimento sanitário (DA ROS, 

2000). 

No caso da EF pautada nesse EPs existe uma preocupação social em que a 

saúde também é uma questão social educacional e dessa forma ela se encontra 

como difusora de um aprendizado como um resgate a humanidade. Sendo assim, 

existe forte preocupação dos autores em romper com as características biomédicas 

biológicas herdadas desde os tempos do higienismo. 

Quint et al. (2005) em seu artigo “Reflexões Sobre a Inserção da Educação 

Física no Programa de Saúde da Família”, cujo objetivo é apresentar elementos 

que contribuam para a construção de uma alternativa a inclusão da EF no programa 

de saúde da família, desenvolvido no SUS. Talvez este seja um artigo pioneiro 

antecipando uma futura tendência, ou seja, a EF inserida nos NASF. 

Este artigo possui uma forte tendência pedagógica e reflexiva, que também 

contempla os outros pesquisadores presente nesse EPs.  

Em uma alusão crítica as instituições formadoras, Quint et al. (2005, p.82) “No 

atropelo com todo o risco de cometer exageros pela generalização, as instituições 

formadoras desses profissionais (tanto públicas quanto privadas), ao seu modo, 

buscam direcionar seus esforços para atender as demandas do mercado”. 

Entretanto, fazendo uma comparação com o EPs planejamento normativo possuiu 

uma centralidade da EF inserida como produtora de saúde através da AF. E 

segundo os autores:  

 

O Profissional de Educação Física é chamado a colaborar, 
especialmente por ser identificado como detentor de formação com 
dupla entrada, seja pelo viés da educação, ou seja, pela saúde. No 
entanto mais do que conquistar dupla vantagem, parecem dobrar os 
problemas, pois em nossa área nas perspectivas mais disseminadas 
na relação AF e saúde, ainda predominam visões limitadas ao 
aspecto biológico na relação saúde doença, pautadas na tradição 
médico-higienista de reduzida ou inexistente reflexão acerca dos 
intervenientes sociais, econômicos, culturais e políticos na vida das 
pessoas e equivocada simplificação do ato pedagógico (QUINT et al., 
2005, p. 82-83). 
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Fundamentando a ideia de inserção no SUS fica claro a diferença entre esses 

dois planejamentos. No planejamento normativo temos apoio teórico na legislação 

do SUS, dados qualitativos e estudos sobre os benefícios e a efetividade de 

programas governamentais sobre AF no SUS exemplificando o programa academia 

da cidade. E no planejamento estratégico temos forte apoio teórico da pedagogia, 

sociologia, psicologia com a noção de ampliar os escopos de ação deste profissional 

a ser inserido na saúde pública, ou seja, segundo Quint et al. (2005, p. 84) “busca-se 

indicar possibilidades de superação do discurso e prática que justifique a relevância 

da inserção do PEF no referido programa, sendo tomados elementos da teoria 

crítico emancipadora”.  

A forte tendência desses pesquisadores presentes nesse EPs é a sua não 

“neutralidade científica”, ou seja, existe uma especificidade nas suas escritas. Sendo 

essa nunca conclusiva, obrigando ao leitor refletir e repensar suas próprias práticas. 

Desta forma deixando lacunas de pensamento a serem preenchidas 

problematizando o próprio “pensar e agir” culminando na própria lógica da EF 

inserida no SUS para colaborar e auxiliar a população como um todo. 

As ciências correlatas desse EPs encontrado nas referências desses 

pesquisadores estão embebidos na pedagogia, sociologia, filosofia, psicologia, 

legislação (pouco) e próprios autores da EF com uma vertente pedagógica e 

epistemológica em saúde. 

 

4.4.3 Atores Sociais nas Políticas de Saúde 

 

A centralidade desse EPs esta marcado nas lutas e nas militâncias dos 

movimentos sociais contra a hegemonia, essa representada pelo complexo 

biomédico hospitalar, além disso, propugnava a construção de um sistema de saúde 

mais humanizado, que diminuísse os determinantes de doença da população. 

Lutavam também pela redemocratização do Brasil, inserindo-se nos movimentos de 

anistia e ditadura militar (DA ROS, 2000). 

Nesse sentido encaixo a EF nesse EPs não como um movimento de luta a ser 

incluso no SUS, ou a própria luta contra uma hegemonia biomédia tentando excluir a 

profissão como atuante no SUS. Mas aproximo a este EPs alguns CP que 

estabelecem uma “queda de braço” a respeito do próprio papel da EF no SUS. 
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Existe uma diferença clara e abrangente nas publicações por um lado um CP 

utiliza dados quantitativos nas publicações, além de fundamentar seus artigos com 

aporte teórico na legislação e fundamentando suas ideias nos seus próprios 

trabalhos e publicações, também existe a presença de artigos estrangeiros nas suas 

publicações. Esse CP é representado por autores das seguintes universidades 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e para ser mais preciso departamento de 

epidemiologia, a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade de São 

Paulo (USP) com grupo de estudos e pesquisa epidemiológica em atividade física e 

saúde, a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) e Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC).  

Entretanto a maioria dos seus estudos e pesquisas são publicados na 

Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde (RBAFS), e o que torna mais forte 

a característica desse CP são as autorias e coautoria, ou seja, os nomes se 

entrecruzam nos artigos científicos. 

O outro CP funcionando como ator social na política EF no SUS, utiliza em 

suas pesquisas dados qualitativos, uma não neutralidade científica, embasados em 

materialismo histórico, epistemologia, pedagogia e o que marca suas publicações é 

a busca por embasamento teórico em artigos, livros e teses de outros profissionais 

de saúde que não são PEF. Outra característica nas referências é que dificilmente 

encontra embasamento em artigos estrangeiros, mas também utiliza da legislação.  

Esse CP é representado por autores das seguintes universidades: 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade de São Paulo (USP) 

(Departamento de Saúde Coletiva), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Entretanto a maioria dos seus estudos e pesquisas são publicadas em 

diversas revistas, ou seja, não existe uma revista que tenha a característica do EPs 

desse CP, nesse CP existe alguns casos de autoria e coautoria mas não tão forte 

quanto o outro, isso porque, existe uma maior rotatividade na coautoria científica, o 

que talvez sintetize uma maior democratização do saber e a preocupação em 

reproduzir um modelo de EF pautado nos conhecimentos produzidos pela Saúde 

Coletiva brasileira. 

A terminologia comum a este EPs passa a ser a construção da contra 

hegemonia papel dos sujeitos/atores sociais, luta pela transformação, reforma 
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sanitária, construção do SUS, estado como espaço de luta, políticas públicas, 

controle social entre outras expressões (DA ROS, 2000). 

As pesquisas tem revisão histórica, definição clara de conceitos de saúde 

entre outras expressões, socialmente o recorte da investigação não inclui a doença 

como fenômeno biológico, caracteriza-se como qualitativas (DA ROS, 2000). 

Exemplificando esse EPs atorer sociais nas políticas de saúde citando alguns 

trabalhos, sendo estes: “Práticas Corporais e Saúde: Novos Olhares”, no qual os 

autores Freitas, Brasil e Silva (2006, p. 169) descrevem que:  

 

O referencial exclusivamente biológico para estudo do corpo, das 
práticas corporais e da saúde tem sido historicamente predominante 
na área da EF. Essa visão reforça o entendimento de que a prática 
de AF garante, por si só, saúde a população. É objetivo de esse 
trabalho repensar valores e conceitos presentes em tal relação, a 
partir de um referencial sócio cultural. 

 

Para Carvalho (2001, p.09) em “Atividade Física e Saúde: onde está e 

quem é o sujeito da relação”, descreve que  

 

A discussão a respeito da relação AF e saúde tem passado longe do 
enfoque filosófico e político. Sem pretender esgotar o debate, 
proponho elementos que podem auxiliar na tarefa de pensar a 
questão, fugindo, digamos assim, do enfoque das ciências biológicas 
e desenvolvendo uma reflexão com base nas ciências humanas e 
sociais. 

 

Para Palma et al. (2012, p. 99) em “Os „Pesos‟ de Ser Obeso: traços 

fascistas no ideário de saúde contemporâneo”, o objetivo do estudo é “examinar 

a ideia em torno da relação saúde obesidade e exercício”. Concluindo que “Os 

discursos partem da concepção de que ser obeso é uma questão de escolha para 

justificar a perigosa proposta de responsabiliza-lo, culpá-lo e puni-lo inclusive 

tributariamente”. 

Para Palma (2009, p. 185) em “Exercício Físico e Saúde: sedentarismo e 

doença: epidemia, causalidade e moralidade”, descreve que 

 

A literatura hegemônica tem advogado a ideia de que o sedentarismo 
poderia promover a ocorrência de diferentes doenças. Contudo, 
parece ainda incerto o entendimento do que seja “sedentarismo”. 
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é debater o conceito de 
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sedentarismo e as possíveis consequências do discurso que 
assemelha o exercício físico a medicalização. 

 

Para Matiello Júnior, Gonçalves e Martinez (2008, p. 39) em “Superando 

Riscos na Atividade Física Relacionada à Saúde”, descreve que  

 

A lógica dos fatores de risco que predomina nas investigações 
epidemiológicas do campo da saúde vem sendo reproduzida na EF, 
especificamente na tendência hegemônica denominada atividade 
física relacionada a saúde. Nesse trabalho o objetivo é apresentar e 
discutir principais marcos teóricos e destacar efeitos desse 
paradigma nesses campos de conhecimento. 

 

Assim, como ocorre no planejamento estratégico não existe uma neutralidade 

científica, e sim, sempre um posicionamento teórico do autor a respeito do “pensar e 

agir”, segundo Da Ros (2000) não há uma incongruência desse EPs com o 

planejamento estratégico, parecendo em alguns momentos ser um matiz daquele, 

mas seguramente há esta incongruência em outros EPs. 

Portanto sintetizo a EF nesse EPs Atores Sociais nas Políticas de Saúde a 

uma não centralidade nos termos estudados e uma luta contra a ciência positivista 

da EF, em que as publicações desse EPs estão a serviço de questionar as 

publicações de outros EPs, em função da própria incongruência de EPs. 

As ciências correlatas desse EPs são filosofia, história, sociologia, pedagogia, 

epistemologia e a utilização de outros autores da área da saúde para embasamento 

teórico. 

 

4.4.4 Educação Sanitária 

 

A centralidade deste EPs esta na ideia que a consciência dos homens 

modificaria a realidade social que adentrou no século XX é uma das bases para 

esse EPs. Com características marcantes higiene (cuidado pessoal) para evitar 

doenças que são de responsabilidade dos indivíduos (ou dos pais que não lhes 

garantem a educação), cuidados como saneamento, meio ambiente, existência de 

habitação arejada e combate a fatores de risco (DA ROS, 2000). 

Para Da Ros (2000) esse EPs se caracteriza também pela concepção que o 

educador é conhecedor da “verdade científica” e que deve inculcar tal conhecimento 

em uma população. O que não difere da própria EF que nos dias de hoje esta 
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centrada no caráter preventivo das DCNTs, sendo, suas ações pautadas na ideia de 

proporcionar/promover o “Estilo de Vida Ativo” como forma de PS e prevenção de 

doenças. Dessa forma o EPs educação sanitária pode ser entendido como matiz do 

EPs medicina preventiva com algumas raízes no planejamento normativo.  

Taffarel (2007) analisou 12 artigos da Revista do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte de 2000 a 2003. Investiga o conteúdo na perspectiva da 

superação e o faz a partir da consideração teórica sobre o modo de vida capitalista e 

a luta de classes expressa em todos os âmbitos, inclusive na produção do 

conhecimento, especificamente nos embates teóricos. Sua análise permitiu concluir 

que no embate teórico da produção do conhecimento está expresso um falso 

problema, que em suas raízes apresentam um conteúdo da própria luta de classes 

sobre atividade física e saúde; as produções analisadas não apresentam superação 

sobre as referências das concepções eugenistas e higienistas. Em minoria, 

encontramos uma abordagem que apresenta possibilidades superadoras no embate 

teórico, à medida que aponta as determinações históricas na construção da cultura 

corporal e a superação de contradições. 

Portanto, historicamente as raízes do higienismo em que consistiam aprimorar 

o homem brasileiro higiênico e moral ainda estão presentes e pautando ações da EF 

na estreita relação de AF a saúde e o bem estar nos dias de hoje.  

Acreditando no higienismo como proto-ideia e baseado nas ações da EF com 

o ideal de “contribuir para adoção de estilos de vida saudáveis”, essa por si é o 

próprio EPs da Educação Sanitária da EF. Segundo Azevedo (2010) o PEF deverá 

estar capacitado para promover uma educação efetiva e permanente para a saúde e 

a ocupação do tempo livre de lazer, como meio eficaz da conquista de um estilo de 

vida ativo e compatível com as necessidades de cada etapa e condições da vida do 

ser humano, e também, promover estilos de vida saudáveis conciliando as 

necessidades de indivíduos e grupos atuando como agente de transformação social. 

Matos et al. (2008, p. 42) em seu artigo “Análise da Inserção do 

Profissional de Educação Física no Programa de Saúde da Família (PSF) na 

Cidade de João Pessoa – PB”, também classificado no EPs planejamento 

normativo, ao caracterizar o Educador Físico, ou seja, o PEF direciona seu escopo 

de ações ao biológico e infere: 
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o profissional ainda deve fazer visitas domiciliares procurando 
pacientes acamados ou que se recusam a sair de casa por algum 
problema, incentivando assim uma mudança no estilo de vida. Ações 
que estimulem a socialização, afeto e o cognitivo são imprescindíveis 
para a busca de um estilo de vida saudável e ativo. 

 

Souza e Loch (2011, p. 5) em seu artigo: “Intervenção do Profissional de 

Educação Física nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família em Municípios do 

Norte do Paraná”, também classificado no EPs planejamento normativo, afirma que 

“a necessidade de novos direcionamentos com o objetivo de aumentar a cobertura 

deste atendimento, uma vez que, deve a inserção do PEF na atenção primária ser 

um facilitador para o aumento das chances dos indivíduos serem fisicamente ativos”. 

As heranças higienista sobreviveram ao tempo nas ações da EF, isso por 

que, mesmo não sendo o objeto de intervenção a educação sanitária. Essa de uma 

forma ou outra acaba sendo citada em algum momento no texto ou no próprio 

discurso do PEF, em função da temática AF- saúde- SUS- inserção profissional- 

promoção da saúde. Assim exemplificamos com a mistura de EPs educação 

sanitária e educação em saúde, que poderíamos afirmar como “acoplamento ativo” 

de Fleck. 

Gomes e Duarte (2008, p. 45) em seu artigo intitulado: “Efetividade de uma 

Intervenção de Atividade Física em Adultos Atendidos pela Estratégia da 

Saúde da Família: Programa Ação e Saúde Floripa – Brasil”. “Misturando os EPs 

os autores afirmam que, a expansão e consolidação da ESF por todo pais tem 

garantido importantes conquistas, que possibilitam a ampliação de suas ações com 

a inserção de outros profissionais envolvidos na promoção da saúde”.  

 

Sendo assim, diante dessa oportunidade de atuação, é importante 
reconhecer as diferenças marcantes em nossa sociedade, na cultura, 
condições sociais e oportunidades, principalmente no debate sobre 
questões metodológicas e pedagógicas para construção e 
desenvolvimento de políticas públicas. Logo, apesar de ser 
emergente, percebe-se que a aplicação de uma estratégia de 
mudança e adoção de comportamentos saudáveis é algo complexo e 
desafiador (GOMES; DUARTE, 2008, p. 45). 

 

Segundo os autores o objetivo do estudo foi desenvolver, implementar e 

avaliar a efetividade de uma intervenção de aconselhamento sobre AF para a PS em 

adultos da cidade de Florianópolis. 
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Observando com o exemplo descrito podemos evidenciar que neste EPs a 

intervenção pautada em um aconselhamento carrega pensamento higienista nas 

ações de promover/adotar/incentivar ao estilo de vida ativo/saudável, evidenciando a 

AF na forma preventivista como promotora de saúde e eficaz para a mudança de 

comportamento. 

O estudo de Gomes e Duarte (2008) sugere estudos adicionais (follow up), 

procurando identificar as melhores estratégias que favoreçam a aderência aos 

comportamentos saudáveis e as influências sobre outras variáveis relacionadas a 

AF, aptidão física e saúde. 

Portanto, a EF possui fortes traços higienista em que a exemplo deste artigo 

Gomes e Duarte (2008) que mesmo com uma proposta de educação em saúde 

acaba caindo no discurso sanitário higienista. Nesse sentido a intervenção em 

aconselhamento é direcionada na forma comportamental, cujo objetivo é alterar o 

comportamento, ao invés de, emancipar sobre modos de vida agregando sentido a 

AF sobre a incidência de saúde da população. E essa lógica estará presente no EPs 

educação em saúde. 

Não existe uma relação cultural unicausal neste EPs, ou seja, o olhar do PEF 

sobre a temática apresentada extrairá um julgamento “positivista” em que de acordo 

com suas premissas culpabilizará o usuário/população direcionando suas 

intervenções aos seus resultados desejáveis, sendo ele, o aumento de AF no SUS, 

lazer e trabalho. 

Possui trabalhos qualitativos e quantitativos com tratamento estatístico e as 

ciências correlatas neste EPs educação sanitária são epidemiologia, pedagogia, 

psicologia, legislação e autores internacionais. 

 

4.4.5 Educação em Saúde 

 

A incongruência/incompatibilidade entre este EPs e o estilo educação 

sanitária dá-se em função de diferentes concepções de mundo e de saúde em 

particular (DA ROS, 2000). 

Dessa forma afirmamos segundo Taffael (2007) as produções analisadas em 

EF não apresentam superação sobre as referências das concepções eugenistas e 

higienistas. Assim inferi que dos artigos selecionados para caracterizar esse EPs, 

nenhum dos artigos analisados possui esse estilo, isso porque, em uma primeira 
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análise foi identificado características pedagógicas, porém, em uma segunda análise 

mais profunda tais características não passavam de práticas sanitárias. Em que os 

artigos analisados possuem raízes dos EPs educação sanitária e o estilo 

planejamento normativo.  

O viés pedagógico e social desses artigos acaba sendo silenciados pela 

própria importância do discurso preventivista enraizado na EF, entretanto, através 

desse capitulo faremos uma reflexão ao exemplificar esse discurso “pedagógico 

preventivista” e demonstrar como poderia ser uma educação em saúde para a EF 

colaborar no SUS. 

A educação em saúde nesse artigo de Silva et al. (2012) esta acoplada na de 

educação sanitária. Segundo o autor a EF desenvolveu o diagnóstico das condições 

de saúde e AF da comunidade, educação em saúde, intervenção por meio de 

grupos de exercícios físicos contribuindo para articulação ensino serviço 

comunidade e a aproximação da pesquisa com ensino e extensão. Porém o autor 

fundamenta as ações de educação em saúde com Coelho e Burini (2009), no artigo 

de Silva (2012, p. 123). 

 

Nas ações de educação em saúde realizadas coletivamente, 
individualmente ou para grupos especiais (hipertensos, diabéticos, 
idosos, adolescentes), são abordados os cuidados gerais de AF, da 
importância de procurar orientação profissional antes do egresso em 
programas de exercício físicos, dos benefícios de manter o peso 
ideal, dos tipos de atividade indicadas e das recomendações 
populacionais para a prática de AF.  

 

Pensando sobre emancipação e educação, inferimos que sem sentido na 

abordagem com AF, a EF não passará de uma prática sanitária. Exemplificando com 

Silva et al. (2012, p. 123): 

 

Atividades recreativas de alongamento e técnicas respiratórias são 
realizadas no intuito de sensibilizar a comunidade para uma vida 
ativa, com opções simples e baratas, através de exercícios utilizando 
materiais alternativos (sacos de mantimentos, garrafas pet, borracha 
de pneu) incentivando a prática consciente em sua residência. 

 

Quando pensamos em um projeto relacionado à aprendizagem, temos que 

destacar seu impacto sobre os sujeitos envolvidos. Durante essa prática de AF, 
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professores e alunos se relacionam socialmente, interagindo com os sujeitos e 

construindo mutuamente a subjetividade (MATSUO; MIRANDA; VELARDI, 2011). 

Podemos inferir desta situação é que para uma educação em saúde como 

prática pedagógica utilizando da ferramenta de intervenção AF, esta deve possuir 

sentidos de vida, emancipação, libertação, respeitando a cultura e o conhecimento 

sobre as próprias concepções de saúde das pessoas. 

Entretanto Mendonça, Toscano e Oliveira (2009, p. 211) no seu artigo cujo 

objetivo é descrever o funcionamento do Programa Academia da Cidade (PAC) de 

Aracaju, cita em seu resumo: 

 

Um dos principais objetivos do PAC é dar subsídios para que a 
população possa realizar AF em um espaço adequado e com a 
orientação de um PEF. Além disso, pretende-se instrumentalizar as 
pessoas da cidade para realizar atividades de forma correta, 
trazendo benefícios sobre sua saúde e melhoria da qualidade de 
vida.  

 

Neste artigo de Mendonça, Toscano e Oliveira (2009, p. 213) existe uma 

dualidade conceitual ou uma incongruência entre esses dois EPs educação em 

saúde e educação sanitária, isso porque, nas referências utilizadas são autores 

internacionais, dados epidemiológicos. Porém no corpo do trabalho relata ações 

sociais com o objetivo educacional: “De maneira pontual, são desenvolvidas 

atividades integrativas como passeios e viagens, e educativas como palestras e 

orientação educacional, com a participação tanto de usuários quanto a comunidade 

em geral”. E também, 

 

Diante do impacto aferidos nos usuários do PAC, percebe-se que os 
programas comunitários de promoção de AF apresentam-se como 
uma boa estratégia de PS, na medida em que contribuem para 
prevenção e tratamento de DCNT, favorecendo a construção de uma 
rede de proteção social e possibilitam um espaço para o 
desenvolvimento de ações educativas em saúde (MENDONÇA, 
TOSCANO; OLIVEIRA, 2009, p. 215). 

 

Se considerarmos a EF como área eminentemente pedagógica as práticas 

podem ser estruturadas de outra maneira, enfatizando a capacidade humana de 

refletir sobre si e o mundo, o que favorece a autonomia, elemento priorizado nas 

novas concepções de PS (MATSUO; MIRANDA; VELARDI, 2011).  
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Críticas ao reducionismo da área se referem principalmente a um olhar mais 

amplo sobre o termo saúde, o qual engloba, além da prevenção de doenças, a 

preocupação com fatores mais sociais e subjetivos, nesta perspectiva ocorre um 

engessamento de possibilidades de articulação com a saúde (MATSUO; MIRANDA; 

VELARDI, 2011; QUINT et al., 2005).  

A concepção do EPs educação em saúde tem pressupostos diferenciados em 

relação ao EPs educação sanitária: uma relação sujeito objeto, a participação de 

atores sociais, uma concepção não inculcadora, a construção do conhecimento, o 

respeito a culturas diferentes, a informação contextualizada e a transformação das 

relações sociais, tornando os estilos incompatíveis entre si (DA ROS 2000).  

Portanto, a medicalização da EF fica evidente no sentido da palavra 

“intervenção”, de cunho biológico e comportamental, mesmo que a AF seja uma 

ferramenta para possíveis intervenções na população, essa palavra poderia ser 

substituída por “emancipação ou educação”. Nessa perspectiva pressupõe-se que o 

PEF faça uma “emancipação com AF” ou uma “educação a partir da AF” pautados 

nos objetivos da equipe multidisciplinar de saúde. 

E para que a Educação em Saúde deixe de ser uma “prática sanitária” deve 

emancipar-se do positivismo preventivista. Segundo Quint et al. (2005) as 

pedagogias críticas produzidas na EF detêm acúmulo teórico e experiências 

concretas em temáticas que podem anunciar novas perspectivas superadoras para 

contribuir com a saúde, inclusive através do PSF. 

 

4.4.6 Epidemiologia Clássica 

 

Sob o ponto de vista etimológico, o termo epidemiologia é de origem grega e 

significa “estudo sobre população” (epi = sobre; demos = população; logos = 

estudo). A epidemiologia pode então ser conceituada como a ciência que estuda a 

frequência, a distribuição e os determinantes do processo saúde doença na 

população (FLORINDO, 2011). 

Para Florindo (2011) o termo processo saúde doença tem sido cada vez mais 

empregado nas novas conceituações em epidemiologia, pois essa ciência deixou de 

estudar apenas doenças, passando a se preocupar também com outros 

comportamentos relacionados à saúde, como hábitos alimentares e práticas de AF. 
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A principal característica da epidemiologia é a de investigar a frequência, a 

distribuição e os determinantes do processo saúde doença, em uma visão 

populacional e não em lógica individual, pois sob o ponto de vista epidemiológico 

não faz sentido estudar as condições de saúde de um indivíduo sem fazer inferência 

ao grupo ou comunidade a que pertence (FLORINDO, 2011). 

A epidemiologia tem como uma de suas bases fortes a matemática/estatística 

(distribuição, frequência, padrões de distribuição) e outra na concepção de saúde 

multicausal (os determinantes, os fatores). Nesta lógica, há um pressuposto: que a 

saúde sendo multifatorial, tem seu entendimento possível por análises matemáticas 

(DA ROS, 2000). 

As pesquisas envolvem sempre uma pesquisa de campo e são sempre 

acompanhadas de tratamento matemático dos dados para dar “significância” ao 

dado empírico, que aparece como “verdade” (DA ROS, 2000). 

A epidemiologia da AF é uma área recente no campo da Saúde Pública. No 

Brasil, a produção de conhecimento científico nesta área foi iniciada tardiamente. O 

primeiro estudo populacional incluindo como variável principal a AF foi publicado 

somente em 1990 no artigo de Rego et al., com o título: “Fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis: Inquérito domiciliar no município de São 

Paulo” (FLORINDO, 2011; HALLAL et al., 2007).  

O aumento da produção científica em AF e saúde no Brasil, a partir de 2000, 

coincidem com a inserção da EF na área da saúde com a Resolução CNS n° 218 de 

1997 (BRASIL, 1997) que reconhece a EF como categoria profissional de saúde de 

nível superior e a coincidência com a maior inserção de PEF nos programas de pós-

graduação em saúde e epidemiologia (HALLAL et al., 2007; HALLAL; KNUTH, 

2011). 

A EF e sua relação com a Epidemiologia, mais precisamente a “Epidemiologia 

da Atividade Física” nasceu provavelmente da era “atividade física, aptidão física 

relacionados com a saúde”, sendo essa, a “pré-ideia” do EPs da Epidemiologia da 

AF. 

Com a “pré-ideia” da AF relacionada à saúde podemos destacar que, 

conforme Nahas e Garcia (2010) que o mais antigo grupo de pesquisa da área de 

AF e saúde é o Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde (NUPAF/UFSC) 

fundado em 1991 pelo professor Markus Vinicius Nahas. Também, o NUPAF foi o 

idealizador do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde (CBAFS). O CBAFS 
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foi realizado pela primeira vez em 1997 pelo NUPAF/UFSC e desde então é sempre 

realizado em anos ímpares. 

Em 2007 foi criada a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde 

(SBAFS) congregando pesquisadores, profissionais e estudantes interessados na 

temática AF e saúde. De forma similar a SBAFS incorporou a já tradicional “Revista 

Brasileira de Atividade Física e Saúde” para ser seu veículo formal de divulgação de 

trabalhos científicos, o qual é de extrema relevância para a disseminação do 

conhecimento desta área no Brasil (NAHAS; GARCIA, 2010; FLORINDO, 2011). 

A própria Epidemiologia na EF chamada de Epidemiologia da Atividade Física 

se entrelaça com a própria história do movimento AF e Saúde, ou seja, segundo 

Fleck (1986) ocorre o chamado “acoplamento ativo” dos círculos esotéricos e 

exotéricos. 

Para Nahas e Garcia (2010) o primeiro estudo publicado no Brasil sobre 

medidas de AF foi o artigo de revisão publicado por Nahas (1996) cujo título é 

“Revisão de Métodos para Determinação dos Níveis de Atividade Física Habitual em 

Diversos Grupos Populacionais”. 

Começaram a ser publicados “levantamentos” de perfis de AF em grupos 

específicos e estudos de associação chegando a conclusões tipo: “as pessoas ficam 

menos ativa conforme avançam no tempo”, “mulheres tendem a ser menos ativas 

que homens no lazer”, “a inatividade tem um custo social e para saúde pública”, 

“muitas pessoas são inaptas apesar de conhecerem o benefício do estilo de vida 

ativo”, “mudanças comportamentais são necessárias, mas difícil de realizar” entre 

outros divulgados em artigos científicos, eventos científicos (NAHAS; GARCIA, 

2010). 

Conforme os Nahas e Garcia (2010) um artigo sobre recomendações para 

prática de AF pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e do 

American College of Sports Medicine (ACM) “Physical activity and public health: a 

recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the 

American College of Sports Medicine”. Este artigo foi um divisor de águas na história 

da AF relacionada à saúde, marcando a efetiva vinculação do tema com questões 

de saúde pública. 

Para Nahas e Garcia (2010) em 1996 foi publicado o document mais 

importante “Physical Activity and Health – A Report of the Surgeon General”. Daí por 

diante houve um maior engajamento nessas questões e o foco para questões que 
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dificultam mudanças de hábito e estudos sobre intervenções ganharam destaque. 

Diversos jovens pesquisadores da EF buscaram na área da saúde pública os 

conhecimentos da epidemiologia. 

Portanto, podemos inferir que esse EPs possui raízes históricas em 

congruência com outros EPs, sendo eles, EP- Planejamento Normativo com seus 

estudos de intervenção e protocolos, cujos objetivos estão em inserir a AF nas 

políticas públicas a partir da comprovação de sua eficácia. O EP- Medicina 

Preventiva, em função da própria comprovação científica da prevenção de doenças 

com AF. O EP- Educação Sanitária, cujo, matiz de pensamento seria o “atributo 

moral” para as mudanças de comportamento.  

Além de quantificar os dados obtidos esse EPs possui estudos de revisão 

quantificados em dados, como exemplo: Souza e Nogueira (2011, p. 255) no artigo 

“Intervenções em AF e seus impactos nos fatores de risco e nas doenças crônicas 

não transmissíveis em adultos no Brasil”, que analisa através de periódicos sobre 

intervenção de AF na PS ou redução de fatores de risco. Segundo o autor “Espera-

se, com a discussão destes pontos, contribuir para a melhor qualidade de futuros 

estudos sobre intervenção de AF e saúde no Brasil”. 

Hallal et al. (2007, p. 453) no artigo “Evolução da pesquisa epidemiológica em 

AF no Brasil: revisão sistemática”, conclui que,  

 

Embora a literatura em epidemiologia da AF venha crescendo 
quantitativamente no Brasil, limitações metodológicas dificultam a 
comparação entre os estudos, tornando a padronização de 
instrumentos e definições essenciais para o avanço científico na 
área. 

 

As nomenclaturas encontradas utilizada nos artigos são: “inatividade física”, 

“doenças crônicas não transmissíveis”, “intervenções em AF”, “AF para PS”, 

“redução dos fatores de risco”, “aumentar/estimular nível de AF”, “estilo de vida 

ativo”, “AF no lazer/deslocamento e trabalho”.  

Portanto, o EPs tem um conceito de saúde visivelmente multicausal, com 

ênfases diferenciadas nesta multicausalidade em relação ao biológico, às vezes 

como uma variável, às vezes como um objetivo a ser “determinado”, a sociedade e a 

forma como ela se organiza são variáveis da multicausalidade e não determinação 

(DA ROS, 2000). 
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Como a noção contida neste EPs é trabalhar com populações abrangendo 

uma maior número/porcentagem desta variável (homem) os estudos terminam com 

conclusões, recomendações. Sendo essas: 

O estudo apontou que, entre pacientes do SUS, é baixo o engajamento em 

atividades físicas no lazer, o qual foi associado à menor ocorrência de doenças do 

aparelho osteoarticular e do tecido conjuntivo. Além disso, sexo feminino e menor 

condição econômica caracterizaram-se como fatores relacionados à prática de 

atividades físicas no lazer (CODOGNO et al., 2012). 

Os níveis de AF na população brasileira entre 2006 e 2009 estão estáveis no 

tempo livre e nas atividades domésticas, mas aumentaram no deslocamento 

acarretando uma diminuição do percentual de inativos no país (HALLAL et al., 2011). 

O processo de amostragem, considerando as informações existentes em 

cada unidade básica, mostrou-se eficaz, pois garantiu a semelhança entre os grupos 

respeitando a organização da ESF (SALVADOR et al., 2012).  

Os artigos analisados não possuem análise social, portanto, o EPs tem um 

conceito de saúde visivelmente multicausal com objetivos de sistematizar, 

criar/validar protocolos de intervenção em AF com objetivo de fornecer/estimular 

estudos populacionais padronizados na lógica preventiva da “atividade física 

relacionada à saúde”.  

 

4.4.7 Epidemiologia Crítica 

 

Enquanto proto ideia, podemos vincular as concepções do EPs epidemiologia 

crítica às ideias defendidas pelo movimento de medicina social europeu que, por sua 

vez, era ligado aos movimentos revolucionários de tentativa de construção de 

socialismo em diversos países da Europa entre 1830-1850 (DA ROS, 2000). 

A medicina social tem se voltado basicamente para os problemas de saúde e 

suas raízes ou causas sociais, com o objetivo de agir sobre eles. Ao mesmo tempo 

seus defensores e adeptos tem enfatizado sua relação com as ciências sociais 

(ROSEN, 1994). 

Neste EPs a EF se apoia em uma crítica ao positivismo das concepções de 

saúde embasada na ideia AF/ aptidão física/ saúde, além da crítica ao “estilo de vida 

ativo”. Não se tratando de negar o caráter biológico preventivo, mas, dar sentido a 
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AF e práticas corporais, como objeto, pedagógico, lúdico, de lazer. Abordam uma 

preocupação com uma EF mais justa e livre de reducionismos. 

Em função da garimpagem de artigos e publicações a cerca da temática EF 

no SUS, não foi encontrado artigo que relacione a epidemiologia crítica/ SUS/ EF 

com relação direta na atenção básica em saúde. Porém, uma obra me chamou a 

atenção, para encaixar neste EPs em epidemiologia crítica de Da Ros (2000), o livro 

denominado “Ensaios Alternativos Latino-Americanos de Educação Física, 

Esportes e Saúde” (MATIELLO JÚNIOR; CAPELLA; BREILH, 2010).  

Este livro possui um referencial teórico pedagógico marxista, remetendo ao 

PEF outra relação sobre a dimensão EF/ esporte/ saúde, ou seja, uma visão não 

simplista e reducionista a cerca do objeto. Para os autores, a concepção de saúde 

como direito humano fundamental reconhece a educação como forte aliada na 

construção de um projeto emancipador.  

Segundo os autores o livro vem problematizar sobre propostas alternativas 

mágicas a cerca do esporte como prevenção do uso de drogas, prevenção da 

violência, possibilidade de fuga da pobreza, ascensão social como forma de 

ideologias de dominação capitalista. Entretanto, há trinta anos professores vêm 

buscando conhecimento em outros centros de produção Alemanha, Portugal, 

Espanha e França, o qual impulsionou uma rede de solidariedade e trocas de 

conhecimento em relação ao campo crítico EF/ esporte/ saúde. 

Partindo de nossas experiências com companheiros brasileiros que 

transitaram por outros países da América Latina e Europa, pensamos ser possível 

apresentar novas contribuições para alicerçar esse movimento internacional de luta 

pela saúde através do esporte e de outras manifestações próprias ao campo da 

Educação Física. Dessa forma, esta produção científica com vocação militante 

caracteriza-se como estratégia inicial de trabalho do recém criado Vitral Latino-

Americano de Educação Física, Esportes e Saúde (MATIELLO JÚNIOR; 

CAPELA; BREILH, 2010) 

Constituindo-se como um dos projetos que integra o Instituto de Estudos 

Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, o Vitral vem 

buscando gradativamente identificar, aproximar e disseminar os pensamentos 

críticos nas suas áreas de interesse, tendo como referência a realidade brasileira e 

latino-americana na perspectiva de consolidação de um pensamento emancipador 

nos campos da Educação Física em suas múltiplas e contraditórias relações com a 
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Saúde. Assim, em termos gerais, crítico refere-se à capacidade de análise sobre os 

processos políticos, sociais, culturais e econômicos que limitam ou impedem a plena 

realização das potencialidades humanas e condenam a preservação da natureza 

(MATIELLO JÚNIOR; CAPELA; BREILH, 2010). 

Segundo os autores é devido a aspirações coletivas na luta em defesa da 

saúde e na democratização do acesso a práticas corporais que o livro vem com uma 

linguagem fácil e acessível, pois não se destina apenas ao universo EF.  

A adoção do referencial teórico marxista para investigações epidemiológicas, 

com a compreensão da determinação social do processo saúde doença, ênfase no 

entendimento das conclusões de reprodução da força de trabalho e do processo de 

trabalho; e como o capitalismo enquanto processo econômico e social determina as 

doenças? (TESTA, 1989 apud DA ROS, 2000). 

Neste contexto, pode o esporte ser motivo de disputa política? Quais são as 

funções políticas que o esporte cumpre em nossa sociedade? Quais os limites entre 

a admiração por um esporte e a alienação política? Ora, na exata medida em que 

nas sociedades modernas sua evolução depende da acumulação de capital e 

cumpre funções cada dia mais importantes de legitimação ideológica diante do 

estado, é igualmente inevitável que também seja objeto da crítica emancipadora 

destinada a liberá-lo da dinâmica capitalista da produção do êxito e da glória e a 

necessária legitimação ideológica que atualmente cumpre (OURIQUES, 2010). 

Bacheladenski e Matiello Júnior (2010, p. 2577) em seu artigo com uma 

abordagem epistemológica relatam que; 

 

Nos estudos do lazer, ainda predomina a lógica da ocupação ativa do 
corpo no tempo de não trabalho (lazer ativo), revelando a influência 
do pensamento funcionalista o qual ao reduzir vínculos entre 
sociedade e processo saúde-doença, indiscutivelmente não condiz 
com o propósito de promover a saúde da população.  

 

Sendo o objetivo do artigo; “apresentar concepções críticas e alternativas de 

lazer em sua relação com a saúde, fundamentando-se numa proposta política 

pedagógica denominada lazerania” (BACHELADENSKI; MATIELLO JÚNIOR, 2010, 

p.2569). Concluindo que;  

 

Assim, em linhas gerais é pelo resgate da consciência social que se 
pode impulsionar uma organização solidária capaz de romper com as 
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estruturas materiais, políticas e culturais, que são as grandes 
responsáveis pela concentração do poder na sociedade 
contemporânea e, portanto, pela privação de um poder coletivo. 
Nessa lógica a luta pela consciência social visa unificar as utopias 
construídas para a libertação do ser humano da exploração 
econômica, da dominação política e cultural, ou seja, o lazer que se 
propõe é em favor da emancipação humana e em resposta a todas 
as formas de exploração, por vezes travestidas de atividades lúdicas 
oferecidas com ares de generosidade (BACHELADENSKI; 
MATIELLO JÚNIOR, 2010, p.2577).  

 

Matiello Júnior, Gonçalves e Martinez (2008, p. 39) relatam que; “a lógica dos 

fatores de risco predomina nas investigações epidemiológicas do campo da saúde, 

sendo reproduzida hegemonicamente na tendência denominada AF e saúde”. Ao 

final deste estudo apresentou; “uma forma de apropriação da epidemiologia crítica 

como ilustração de tentativa de superação junto a trabalhadores do setor bancário”.  

É marcante neste EPs uma concepção de saúde ampliada na determinação 

social do processo saúde doença e uma forte preocupação com a EF inserida num 

contexto educativo libertador e emancipador. 

Segundo os autores,  

 

É fundamental incentivar a participação dos trabalhadores na 
produção do conhecimento, pois o domínio do saber é uma fonte de 
poder, que colabora com o projeto de transformação social e é 
possível auxiliá-los a identificar de maneira crítica seus próprios 
problemas e encontrar soluções viáveis para superação a partir da 
organização coletiva e da responsabilização do Estado, das 
instituições financeiras e do próprio sindicato (MATIELLO JÚNIOR; 
GONÇALVES; MARTINEZ, 2008, p. 55). 

 

As ciências correlatas para a construção desse EPs são história, economia, 

filosofia, sociologia, antropologia, política e secundariamente estatística e biologia 

humana (DA ROS, 2000). 

 

4.4.8 Medicina Preventiva 

 

Enquanto conceito, a história da medicina preventiva remonta à Grécia de 

Hipócrates, com seus preceitos de higiene e de cuidados para evitar as doenças. 

Enquanto marco da chamada medicina moderna seus preceitos ideológicos podem 

ser localizados nos princípios da era bacteriológica (DA ROS, 2000). 
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Com a ligação estabelecida entre processo patológico e um agente causal, a 

bactéria, a saúde/doença passa a ser estritamente vinculada a uma causa, 

fortalecendo a busca desse agente nos indivíduos e órgãos. Este raciocínio mantém-

se como fonte segura para o raciocínio de profissionais de saúde, que vivenciavam 

uma época de grandes epidemias de doenças infecciosas, porém não explicava 

outros tipos de patologia, como carências, as congênitas, as emocionais ou as 

crônicos degenerativas (DA ROS, 2000). 

Visto que, a EF sempre esteve ligada as práticas médica desde o período do 

higienismo, e notoriamente conserva essa ligação até os dias de hoje. A EF possui 

um caráter preventivista, principalmente em relação às DCNTs, obesidade, 

sedentarismo.   

Uma das bases para esse EP medicina preventiva para a EF são dados 

epidemiológicos e recomendações a respeito de fatores de risco, principalmente do 

World Health Organization (WHO) e no Brasil com a Vigilância dos Fatores de Risco 

para as Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) do MS.  

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT – representam 
um dos principais desafios de saúde para o desenvolvimento global 
nas próximas décadas. Ameaçam a qualidade de vida de milhões de 
pessoas e apresentam grande impacto econômico para os países, 
em especial os de baixa e media renda. Diante deste cenário, a 
Organização Mundial de Saúde propôs aos países membros 
compromissos para a redução das taxas de morbimortalidade por 
DCNT. Hoje, há evidências suficientes para se afirmar que e possível 
prevenir a maioria das DCNT, bem como alterar o seu curso, 
melhorando o prognostico e a qualidade de vida dos indivíduos, por 
meio de ações para a prevenção dos principais fatores de risco para 
DCNT, com destaque para o tabagismo, a alimentação inadequada, 
o sedentarismo, a hipertensão arterial, a obesidade e o consumo 
abusivo de álcool (BRASIL, 2008b, p. 13). 

 

A inatividade física tem sido identificado como o quarto principal fator de risco 

para mortalidade global (6% das mortes no mundo todo). Isto resulta da pressão 

arterial elevada (13%), o consumo de tabaco (9%) e glicose no sangue elevados 

(6%). Excesso de peso e obesidade são responsáveis por 5% da mortalidade global 

(WHO, 2009). 

Diante dos dados produzidos por estas instituições WHO e VIGITEL como 

matiz de pensamento da EF produz um forte apelo educacional “pré-ideia” - 

educação sanitária, dentro de sua lógica comportamental em que o PEF é um 
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reprodutor de um modelo de saúde com base na lógica de 

proporcionar/promover/adotar/estimular “estilos de vida ativo”.  

Entretanto, um achado epidemiológico transportado para a prática de 

medicina preventiva, com este componente de “culpar os indivíduos” por seu 

processo patológico, acaba elegendo dentro da multicausalidade, um dos fatores 

mais importantes reproduzindo o modelo unicausal (DA ROS, 2000). 

O EPs medicina preventiva tem, portanto, forte componente de investigação 

baseado na epidemiologia clássica multicausal, porém, preserva um conteúdo a ser 

utilizado na prática individual que baliza a atenção médica. Guardando princípios na 

lógica higienista traz para o indivíduo a questão da determinação saúde/doença, 

retirando foco da atenção nas reflexões políticas sociais, condições de vida e de 

trabalho da população (DA ROS, 2000; PEREIRA, 1993 apud DA ROS, 2000). 

Para Da Ros (2000) as ciências da saúde evoluem da uni para a 

multicausalidade. Fica cada vez mais marcada a dicotomia entre saúde pública e 

prática médica. A primeira, voltada para o encaminhamento de soluções e 

problemas coletivos e a segunda, voltada para a prática individual.  

Desta forma, existe uma lógica Saúde Pública/Atividade Física. Neste 

aspecto a EF presente nesse EPs esta doutrinando sua ciência na lógica 

preventivista do MS, instituindo forte representividade dos benefícios da sua ciência 

“exercício” para a redução dos agravos de saúde da população. Além de 

estimulação de comportamentos ativos como forma de prática individual e coletiva. 

Nesse contexto Saúde Pública/Atividade Física exemplificado em três artigos 

dos oito artigos encontrados para caracterizar este EPs. 

Bielemann, Knuth e Hallal (2010, p. 9) no artigo “Atividade Física e Redução 

de Custos por Doenças Crônicas ao Sistema Único de Saúde”: 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a redução de custos que poderia 
ser promovida pela AF para internações hospitalares por doenças do 
aparelho circulatório e diabetes, e nos custos com medicamentos 
para o tratamento destas doenças realizados pelo SUS.  

 

Tendo como resultado: 

 

A inatividade física além de comprometer a qualidade de vida da 
população, culmina em impacto econômico ao sistema público, 
iniciativa de promoção de AF são necessárias para melhoria do 
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estado de saúde da população e consequente redução de gastos 
(BIELEMANN; KNUTH; HALLAL, 2010, p. 9). 

 

Gomes e Duarte (2008, p. 54): 

 

Para que a AF possa contribuir de forma efetiva para a PS, ou 
mesmo, controlar e diminuir doenças associadas ao baixo nível de 
AF habitual, metodologias permanentes devem ser desenvolvidas 
nos diversos contextos, oportunizando a população um melhor 
controle sobre os fatores intervenientes a sua saúde e qualidade de 
vida. 

 

Kokubun et al. (2007, p. 45) o objetivo do seu estudo foi: “compartilhar 

experiências acumuladas ao longo de 6 anos de um programa de AF desenvolvido 

em uma UBS no município de Rio Claro – SP”. Concluindo que:  

 

A implantação de programas de intervenção que venham a 
oportunizar o acesso de grupos populacionais menos favorecidos 
e/ou com menores chances de praticar AF é uma estratégia que 
poderá minimizar os efeitos deletérios de doenças degenerativas em 
indivíduos que tradicionalmente são mais afetados (KOKUBUN et al., 
2007, p. 51).  

 

Além de: 

 

AF de baixa intensidade a moderada realizados duas vezes por 
semana se mostram efetivos em melhorar o desempenho de alguns 
componentes da aptidão funcional, metabolismo de lipídio, glicose, 
estado de ânimo e qualidade de vida relacionada à saúde dos 
participantes (KOKUBUN et al., 2007, p. 51). 

 

Portanto, economia de cofres públicos com a lógica preventivista dos 

municípios são matizes deste EP medicina preventiva da EF, aproximando este EPs 

com o próprio planejamento normativo, e que talvez os pontos de coerção destes 

dois EPs seja a política de inserção da EF no SUS pelos atores sociais como 

protagonistas desta ação.  

O preventivismo é atributo moral da educação sanitária, em que a EF atribui 

sua prática sanitária como forma de educação em saúde (visto no EPs educação em 

saúde). Sendo assim, acarretada de neologismos em que sedentarismo, preguiça, 

inatividade física são vistos como doenças da sociedade moderna em que a AF e o 

baixo porcentual de gordura são atribuições para uma boa saúde e qualidade de 
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vida. Devido a isso, este EPs tem mais dois pontos de congruência, sendo estes, 

EPs epidemiologia clássica e sua matiz epidemiologia da atividade física e EPs 

educação sanitária. 

Esses pontos de congruência podem ser exemplificados em três dos oito 

artigos analisados para este EPs. 

Mello et al. (2010, p. 224) conclui que:  

 

O programa de caminhada utilizado foi capaz de evitar os efeitos 
deletérios do sedentarismo nas seguintes variáveis: consumo 
máximo de oxigênio, colesterol total, LDL e glicose. Além disso, o 
referido programa teve efeito benéfico na concentração de 
triglicerídeos.  

 

Nahas et al. (2010, p. 263) em suas considerações finais, afirma que:  

 

O lazer ativo é um programa que tem uma proposta simples de 
intervir em relação ao comportamento dos sujeitos mediante ações 
informativas, motivacionais e através da criação de oportunidades 
para que os sujeitos possam experimentar pequenas mudanças em 
seu estilo de vida. 

 

Oliveira e Fonseca (2012, p. 1) concluem que: “os resultados comprovam que 

o grupo exercícios mais nutrição obteve significativa redução nos valores 

glicêmicos”. 

Portanto, a AF é promotora da saúde na recuperação/prevenção das 

“mazelas da sociedade”. Logo, o PEF deve ser um motivador/promotor de AF para o 

estímulo de um “estilo de vida ativo” proporcionando melhora nas condições 

fisiológica do organismo. Estimulando AF no lazer, deslocamento, ocupação e 

serviços domésticos.  

As ciências correlatas deste EPs são as mesmas da epidemiologia clássica: 

estatística, biologia, sociologia (vertente não marxistas) e antropologia; acrescida de 

um forte componente (educação sanitária), e de um componente clínico que envolve 

fisiologia humana, genética e bioquímica (DA ROS, 2000). 

O vocabulário utilizado por este EPs inclui; inatividade física, estado de 

saúde, intervenção do PEF, considerando os benefícios da AF [...], a prática de AF é 

reconhecidamente [...], estudos apontam [...], sendo a ideia geral a “AF produtora de 

saúde”. 
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4.4.9 Saúde e Segmentos Sociais Discriminados 

 

É um EPs que se caracteriza dentro da macro tendência Saúde Coletiva, que 

abordam estudos, cujo o alvo são grupos populacionais particulares, que sofrem 

agressão/ preconceito/ discriminação pela sociedade contemporânea (DA ROS, 

2000). 

A forma de abordagem propõe-se a estudar a sociologia na qual a divisão de 

classes se dá entre discriminados x discriminadores, independente da inserção 

econômica-não mais a divisão por classe social (DA ROS, 2000). 

Encontrar a EF neste EPs pareceu uma tarefa difícil, pois, grande parte dos 

estudos encontrados sobre populações específicas e particulares é de caráter 

biológico baseado em recomendações. Como exemplo, Peluso e Andrade (2005) a 

AF é uma ferramenta importante de saúde pública usado no tratamento e prevenção 

de várias doenças físicas, bem como no tratamento de várias doenças psiquiátricas, 

como a depressão e ansiedade (tradução minha). Os mesmos autores concluem no 

seu estudo, o conhecimento sobre a relação entre atividade física e saúde mental, 

ou, mais especificamente entre a atividade física e humor ainda é limitado, portanto, 

neste momento não é possível definir a relação de causa e efeito ou descrever em 

detalhe os mecanismos subjacentes a esta associação psicológica e sociológica 

(tradução minha). 

Percebe-se aí a força do discurso biomédico onde as atividades físicas fazem 

às vezes de remédio ou de substituto do mesmo ou que determinadas AF ou 

práticas corporais tem sobre o quadro clínico de pacientes (WACHS, 2007, 2008).  

O processo de garimpagem para encontrar a EF neste EPs ocorreu através 

do próprio encontro da EF com a Saúde Mental, o qual foi selecionado quatro 

trabalhos para caracterizar este EPs. 

Conforme, Da Ros (2000) a concepção de saúde é de determinação social do 

processo saúde doença, mas esta determinação não localiza mais como objeto de 

análise a sociedade capitalista e sim os fenômenos culturais da sociedade atual. 

A partir dessa abordagem na concepção de saúde nota-se uma EF presente 

nos CAPS aparados por uma concepção pedagógica ampliada na “pessoa” e não 

um “doente”, suas preocupações com as intervenções estão em contribuir com a 

formação do indivíduo, em que o mesmo seja protagonista deste processo de 

aprendizado. A relação entre sujeito da pesquisa e pesquisador é biunívoca.  
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Miranda, Freire e Oliveira (2011) em seu artigo relatam a experiência da 

inserção da EF no CAPS/Coari-AM. Com uma característica sociológica descrevem 

os desafios para o uso de AF no serviço de assistência a saúde mental em relação a 

conscientização da equipe sobre a importância desta estratégia na promoção da 

saúde mental de usuários e funcionários. 

Segundo os autores abordando uma visão reducionista da equipe em relação 

à AF somente como meio de recreação; “lamentavelmente não consideram uma 

visão mais ampliada sobre o corpo e a importância das atividades físicas, diminuindo 

assim as possibilidades terapêuticas de EF com outras áreas da saúde” (MIRANDA; 

FREIRE; OLIVEIRA, 2011, p. 166). 

Quando uma AF ou prática corporal é vivenciada como forma de sentidos de 

vida, ela acaba por se tornar uma “ferramenta de superação”. Neste sentido a 

massagem com bolinha de tênis ministrada na oficina.  

“A partir das sessões houve relatos de diminuição de dores corporais, 

relaxamento e superação pessoal no que concerne a aprender algo, para ajudar o 

próximo, o que é muito importante para o público em questão, se sentir útil e capaz”. 

Assim, “os funcionários dos CAPS ficavam impressionados com a reação deles na 

saída das oficinas: calmos, comunicativos e sorridentes, sendo assim a EF passou a 

ser vista naquela instituição como elemento de cuidado em saúde mental” 

(MIRANDA; FREIRE; OLIVEIRA, 2011, p. 168).  

A EF neste EPs necessita possuir uma concepção pedagógica ampliada no 

indivíduo com o intuito de realizar uma intervenção humanizada significativa para a 

emancipação de vida desses sujeitos, sejam eles, deficientes mentais, obesos, 

drogados, mulheres vítimas de violência (física e mental) entre outros. 

Nesse sentido, a prática de AF pode ser coadjuvante na melhoria da 

qualidade de vida de doentes. Se aplicada de forma a valorizar as diferenças, 

visando às potencialidades e não as limitações desses indivíduos. Ela colabora para 

maximização do potencial individual, encoraja a auto superação e proporciona o 

ganho de autonomia funcional (GUIMARÃES et al., 2012). 

Para Abib et al. (2010) analisaram significados que usuários de um CAPS em 

Porto Alegre-RS atribuíam a uma oficina de futebol. A partir deste artigo analisado 

podemos inferir o protagonismo dos sujeitos e a relação sujeito pesquisador, sendo 

esses, preocupados com a inclusão e reabilitação social dos sujeitos.  

Na relação biunívoca sujeito e pesquisador:  
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a escolha pela oficina de futebol não foi aleatória, pois dois dos 
autores possuíam vínculo no referido CAPS; familiaridade do futebol, 
por tratar-se de uma prática corporal muito difundida na cultura 
brasileira, por isso, potencialmente gregária para os usuários em 
suas respectivas comunidades (ABIB et al., 2010, p. 3).  

 

Durante a realização da oficina: “o coordenador da atividade buscava mostrar 

aos usuários que a oficina era um espaço para se jogar „com‟ e não „contra‟ os 

outros, reforçando a ideia de cooperação em atividade coletiva e que o futebol não 

requer violência para que haja prazer ao jogar” (ABIB et al., 2010, p. 7).  

Para esses usuários, sair do lugar de indivíduo que recebe o cuidado, mesmo 

que temporariamente, para o de sujeito do cuidado funciona como um exercício de 

reinserção que transcende o ato de jogar bola. Uma pequena fresta para a vida 

social, uma escapada que permite aos usuários perceberem que é possível dar 

conta de suas demandas pessoais e contribuírem com o coletivo (ABIB et al., 2010). 

Durante as atividades, ficava evidente a importância terapêutica desse 

processo de internação recíproca entre usuários na resolução de conflitos surgidos 

durante o jogo. Ao tomarem decisões diante da imprevisibilidade dos 

acontecimentos de uma partida de futebol, acabavam protagonizando a cena 

terapêutica (ABIB et al., 2010). 

Transitam em diversos EPs: Planejamento estratégico como normativo, 

epidemiologia clássica como crítica, educação em saúde (respeitando os atores 

sociais), utiliza estatística mas sempre quali e quantitativo (DA ROS, 2001). 

Os conteúdos que prevalecem nas conclusões são baseados em 

recomendações/ sugestões “para a” EF ou “para o” PEF tendo como matiz o EPs 

Planejamento normativo. 

Miranda, Freire e Oliveira (2011, p. 169) 

 

sugerem estudos mais profundos sobre os benefícios da EF para 
pacientes em CAPS, para que seja possível aplicar o potencial desta 
área nos cuidados biopsicossociais de forma mais ampla. Tais ações 
poderiam atingir autoridades responsáveis dando maiores condições 
as realizações do CAPS.  

 

Guimarães et al. (2012, p. 258) “com trabalhos como este, pretendemos dar 

nossa contribuição para aqueles que lidam, convivem, tratam e ajudam pessoas que 

estão em sofrimento psíquico”. 
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Abib et al. (2010, p. 12) 

 

A investigação permitiu concluir que a oficina de futebol mobiliza uma 
série de elementos ligados a cultura corporal dos usuários do CAPS 
e do SUS de modo geral. É uma entre tantas ferramentas que pode 
tornar possível a efetiva inserção das práticas corporais 
sistematizadas no horizonte da saúde pública. 

 

Também, como matiz de pensamento o EPs Epidemiologia clássica, isso 

porque, o artigo de Adamoli e Azevedo (2009) é quali quantitativo. Talvez, pela 

coincidência de ter sua origem do programa de pós-graduação da UFPEL, sendo 

essa, um centro produtor de publicações epidemiológicas na área da AF e saúde.  

Adamoli e Azevedo (2009, p. 250) “a prática de AF no CAPS, orientada por 

um PEF parece ser uma iniciativa viável e, desde que ampliada, pode representar 

um ganho significativo à qualidade de vida das pessoas”. 

Todos os trabalhos possuem uma parte de pesquisa de campo que envolve 

entrevista com atores sociais, que são trabalhadas quali e quantitativamente. A 

concepção de saúde é multicausal, mas sem ênfase biologicista (DA ROS, 2000). 

A característica mais marcante deste EPs na EF é o pensar a AF ou prática 

corporal como uma ferramenta que carrega sentidos, sendo, esses sentidos auxiliará 

na construção do ser/ sujeito a sofrer intervenção como protagonistas da sua própria 

vida respeitando suas histórias e subjetividades. 

As ciências correlatas deste EPs são sociologia, antropologia, psicologia, 

epidemiologia, pedagogia sempre na lógica da macro tendência Saúde Coletiva. 

 

4.4.10 Epistemologia e Saúde 

 

Estão agrupados neste EPs vários trabalhos de reflexão sobre a construção 

do conhecimento, quer seja de conceitos que envolvem o processo saúde doença, 

como áreas específicas incluindo dentro dele a macro tendência chamada de saúde 

coletiva (DA ROS, 2000). 

A história da EF contextualizada neste estilo Epistemologia e Saúde talvez 

tenham surgido como própria “pré-ideia” a prática excludente que permeia o 

universo EF e saúde, ou seja, o caráter preventivista e simplório para a resolução 

dos problemas de saúde da população que rege nos princípios de aptidão física 

relacionada à saúde. Em função disso, alguns autores da EF começaram a buscar 
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subsídios em outras ciências, segundo Bagrichevsky e Estevão (2005) procuramos 

problematizar pressupostos subjacentes à saúde, a partir do exercício de medição 

com outros referenciais científicos, produzidos e explorados habitualmente, fora das 

cercanias internas da EF. 

Historicamente esse EPs epistemológico e saúde na EF começaram a partir 

da década de 1980. Para Bagrichevsky (2007) certo movimento intelectual no campo 

da educação física, produtor de um conjunto de obras críticas pontuais que 

promoviam questionamentos fulcrais nas bases políticas, sociais e epistemológicas 

da educação física brasileira. 

 
Tal movimento, a partir daquela década, seguiu produzindo uma 
série de contrapontos ao modelo predominante até então, buscando 
explicitá-los por meio da pertinência argumentativa de seus 
pressupostos. Essa manifestação coletiva carregava características 
próprias. Tratava-se de um movimento que se viabilizou em função 
da interlocução da educação física com as ciências sociais, a qual se 
dera pela “importação” do referencial marxista para as análises do/no 
campo. 
Fruto dessa inter-relação, a “abordagem emergente” destacou como 
finalidade fundamental para a área o seu engajamento em um projeto 
de reestruturação substancial da sociedade, através do qual deveria 
expressar sintonia com comprometimentos ético-políticos, 
educacionais e culturais, visando a melhoria da realidade pública da 
população brasileira (BAGRICHEVSKY, 2007, p. 35). 

 

Entretanto, tal movimento pedagógico da EF brasileira dos anos 80 serviu de 

referencial teórico para autores contra hegemônicos na década que segue. Sendo, 

importante destacar a contemporaneidade desses autores do passado que talvez 

sejam a base da própria Epistemologia em Saúde da EF brasileira ou sua ideias 

serviram apenas para impulsionar o debate crítico reflexivo sobre a temática saúde. 

Para este EPs traremos uma breve trajetória da formação do livro “A Saúde 

em Debate na Educação Física” (BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 2003), 

pois, este pode ser a primeira obra de impacto da EF brasileira que discute, reflete 

as concepções de saúde da EF com referencial na Saúde Coletiva e Ciências 

Sociais. 

O Grupo de Trabalho Temático 1 (GTT1) “AF e Saúde” do Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte, entre 2001 e 2003, dos quais, um movimento articulado pelo 

grupo Alexandre Palma, Adriana Estevão e Marcos Bagrichevsky, objetivaram em 

estimular uma cultura de debates inerentes à temática “saúde”, propiciando 



107 

condições para o desenvolvimento de percepções críticas. Procurando problematizar 

pressupostos e valores subjacentes à saúde, a partir do exercício de mediação com 

outros referenciais científicos, produzidos e explorados habitualmente, fora das 

cercanias internas da EF (BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005). 

Entre outubro e novembro de 2002 o GTT1 organizou um evento científico 

denominado “A Saúde em Debate na Educação Física”, reunindo pesquisadores 

renomados de programas de pós-graduação em saúde pública ENSP-FIOCRUZ, 

saúde coletiva UNICAMP e em ciências sociais PUC-SP. E em dezembro de 2003 

foi lançado o livro “A Saúde em Debate na Educação Física”, que contemplou 

nove ensaios a respeito do tema proposto (BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 

2003). 

O volume dois do livro “A Saúde em Debate na Educação Física” lançado 

em 2006 contou com pesquisadores de outras áreas de conhecimento oriundos da 

Saúde Coletiva e Ciências Sociais (BAGRICHEVSKY et al., 2006). Para 

Bagrichevsky et al. (2006) o convite feito a diferentes pesquisadores tornou o desafio 

de produzir o livro bastante promissor e estimulante, especialmente porque a EF 

pouco tem investido nas problemáticas que permeiam as esferas política, 

sociológica e epistemológica em saúde. 

O volume três do livro “A Saúde em Debate na Educação Física” lançado 

em 2007 contou com pesquisadores de outras áreas de conhecimento oriundos da 

Saúde Coletiva e Ciências Sociais (BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 2007). 

Esse livro possui característica de questionar discursos e estratégias moralizantes 

da própria EF. Segundo os autores: 

 

Procuramos expressar e desenvolver aqui características mais 
valorizadas nas ciências sociais e humanas e na própria Saúde 
Coletiva: a diversidade de perspectivas teórica metodológica; o 
debate interdisciplinar; a reflexão crítica; a inquietação intelectual; o 
cruzamento de fronteiras que dividem áreas do conhecimento; a 
pesquisa bem fundamentada que descortina horizontes para novas 
investigações; outros voos, ousadias, releituras e leituras 
(BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 2007, p.10). 

 

Cabe ressaltar que a “Saúde em Debate na Educação Física” volume três 

se trata de um constructo provisório, aberto, inacabado. Certamente, as „brechas‟ e 

„pistas‟ trilhadas pelas reflexões dos artigos nele presentes só poderão ser 

examinadas posteriormente através da apreciação atenta e franca do (a) leitor (a), 
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cuja cumplicidade de visão crítica no mundo nos é cara (BAGRICHEVSKY; PALMA; 

ESTEVÃO, 2007). 

Também no ano de 2007 foi lançado o livro “Educação Física e Saúde 

Coletiva: políticas de formação e perspectivas de formação” (FRAGA; WACHS, 

2007) contou com pesquisadores de outras áreas de conhecimento oriundos da 

Saúde Coletiva e Ciências Sociais. Segundo os autores, os textos aqui reunidos 

procuram fomentar políticas de formação, intervenção e pesquisa na zona fronteiriça 

entre educação física e saúde coletiva. Nossa intenção foi a de organizar um livro 

situado nesse entre-lugar que começa a ser aberto, de modo ainda incipiente, no 

mundo do trabalho e no universo acadêmico. 

Entretanto afirmamos que o debate AF e saúde vêm de longa data, pois foi 

encontrado um artigo da Revista Movimento (UFRGS) de 1996 do autor Fabiano 

Pries Devide. Apesar de fazer uma alusão ao “estilo de vida ativo” suas concepções 

de saúde demonstram contemporaneidade com esse EPs. Seu artigo remete a 

discussões que continuam em pauta nos dias de hoje. Estas discussões refere-se a 

promoção da saúde/aptidão física/papel da EF e do professor de educação física 

(naquela época não se utilizava a terminologia “profissional de educação física”) 

(DEVIDE, 1996). 

Para o autor contextualiza a PS, pois, “essa se apresenta como um ideário 

capaz de ampliar essa relação de compromisso, uma vez que busca integrar os 

aspectos políticos, econômico e sócio culturais da vida humana sem desconsiderar a 

aptidão física” (DEVIDE, 1996, p. 44). Entretanto, a partir desta premissa o autor 

pretende:  

 

posicionar a EF como veículo de PS, mediada por uma visão 
contemporânea de saúde e sua relação com o exercício, 
possibilitando uma atuação mais significativa do professor de EF, 
enquanto educador, perante a questão de saúde dos seus alunos e 
comunidade (DEVIDE, 1996, p. 44). 

 

Para o autor a exaltação dos benefícios orgânicos e psicológicos oriundos da 

prática regular de exercícios físicos acaba por difundir a noção de causalidade entre 

exercício e saúde, assim, entender a relação da EF com a saúde, exclusivamente 

através dos benefícios orgânicos da aptidão física, pode ser encarada como um 

reducionismo do conceito de saúde e da própria profissão (DEVIDE, 1996, p. 44). 
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A concepção de saúde esta inserida no marco da saúde coletiva, assumindo 

a determinação social do processo saúde doença. Busca entender historicamente a 

construção do pensamento na área da saúde pública (coletiva). Se existe pesquisa 

empírica ela é sempre qualitativa (DA ROS, 2000).  

Essa formação de pensamento e a compatibilidade de ideias nas relações 

com este EPs esta através de seu materialismo histórico, em que discute a própria 

humanidade da relação entre sujeitos e sua posição contrária do reducionismo da 

aptidão física relacionada à saúde. O pensamento interdisciplinar esta presente 

neste estilo. Pois segundo Devide (1996, p. 48): “o trabalho conjunto dos diversos 

profissionais de saúde deve ter como objetivo „educar‟ as pessoas a adotar práticas 

que otimizem sua saúde e a de sua comunidade, constituindo com isso, a educação 

para a saúde”. 

Para Carvalho (2005, p. 98) “a EF não conseguirá inferir no processo saúde 

doença se não ouvir, estudar, analisar e avaliar o que se pensa e se faz saúde hoje, 

do ponto de vista coletivo, público e social”. 

Para Devide (1996, p. 50) “o professor deve informar as pessoas para que 

elas façam exercícios corretamente e consciente de seus objetivos”. Além disso, 

“elas devem ter a consciência de que não é somente com exercícios que se vai 

adquirir ou manter o status saúde”.  

O entendimento que os professores de EF têm a respeito do exercício, da 

saúde e da sua relação com a profissão fundamenta em última análise, seu trabalho 

profissional. Portanto, o profissional da área deve estar ciente das implicações de 

uma concepção equivocada frente ao relacionamento da EF com a saúde em 

enfrentar a questão da produção de conhecimento dirigida às pessoas e 

coletividades sem acesso à informação a ao conhecimento relativo aos cuidados 

com o corpo e produzir políticas públicas comprometidas com as repercussões na 

saúde (DEVIDE, 1996; CARVALHO, 2005).  

A centralidade do EPs da EF que caracteriza sua indexação nesse EPs 

Epistemologia e Saúde esta, no entendimento das questões econômicas e sociais, 

discutir a sensibilidade da EF perante a mídia e o mercado, o questionamento da 

corporeidade. Nesse sentido os autores tentam legitimar uma AF com sentido livre 

de reducionismos fundamentada dentro de um materialismo histórico, além do forte 

aporte teórico estabelecendo uma aproximação entre a EF e a Saúde Coletiva.  
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Produzir conhecimento na EF com base nas ciências humanas e 
sociais é, sobretudo expressar desdobramentos de um pensar e agir 
que não desvincula o pesquisador da situação de sujeito que 
observa, que intervém, interpreta, toma partido, portanto, que 
aprende a discernir o que é interpretação sua e o que é de outro, de 
um sujeito que pensa, realiza e também sente e que, portanto não 
deixa de lado os interesses, as necessidades e os desejos dos 
outros (CARVALHO, 2005, p. 104). 

 

O estilo é uma espécie de continuidade ao pensamento da saúde coletiva, 

agora num procedimento de tentar se conhecer melhor e construir uma base mais 

sólida ao seu processo de fazer ciência, abandonando, em parte, a questão da 

militância que permeou a prática do movimento sanitário brasileiro (DA ROS, 2000). 

Para Alves e Carvalho (2010, p. 229) que discutiram considerações sobre as 

práticas corporais e seu possível encontro com a saúde:  

 

discutir o cuidado a partir de imperativos fisiológicos, preocupado 
com as necessidades vitais do corpo, tais possibilidades só emergem 
quando se potencializa o encontro com o sujeito e com o outro – tal 
como operado no contexto das práticas corporais. É a qualidade 
desse encontro que permite experimentar a grande saúde.  

 

Portanto, neste EPs que uma EF discute ciência, sua prática através do 

materialismo histórico e na utilização de outras ciências como referencial teórico 

(Saúde Coletiva e Ciências Sociais). Através, de uma análise crítica a respeito das 

próprias concepções de saúde da EF, sendo assim, elucidar caminhos e horizontes 

a percorrer, fundamentado em uma relação dialética construtivista e democrática 

entre sujeitos, direcionando uma EF na Saúde Pública (coletiva). Com sentidos nas 

suas práticas e livre de reducionismos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 A Educação Física na Macro Tendência Saúde Pública 

 

Para Fleck (1986) qualquer aprendizagem é continuação de uma tradição e 

de uma sociedade. Na EF possuímos reducionismo a respeito das concepções de 

saúde, os quais, dentro dessa área de conhecimento se enquadram em um sistema 

harmonioso, conservando suas próprias concepções de saúde, ou seja, seu próprio 

EPs em comparação a outras profissões da área da saúde.  

Portanto, esse sistema harmonioso e de caráter fechado produz sua próprias 

concepções nos EPs planejamento normativo, epidemiologia clássica e medicina 

preventiva. 

Por isso, pode essa área dentro de um fechamento do sistema gerar uma 

situação de desvio e exclusão na prática de trabalho, em uma perspectiva 

interdisciplinar?  

Para Becker (2008) quando uma cultura pequena opera dentro de uma cultura 

mais ampla de uma sociedade, essa cultura muitas vezes será chamada de 

subcultura. Analisamos como a cultura do exercício ainda é forte na formação, 

exemplificando no diário de campo relatado no trabalho de Torres (2011); 

 

1° e 2° séries preferiram práticas corporais, cuidado com a 
alimentação e cuidado com meio ambiente nesta ordem. Já 3° e 4° 
series preferiram higiene corporal e bucal, práticas corporais e diga 
não as drogas. Notei que as práticas corporais foi o assunto mais 
votado na contagem geral, o que é bom, pois provavelmente 
participarei dessas intervenções (diário de campo 02 de junho de 
2010). 
Como o assunto dizia respeito a nossa área, fomos encarregados do 
planejamento de futuras ações, e nossa preceptora deu total 
liberdade para criarmos algo (TORRES, 2011, p. 27). 

 

Nesse contexto relacionamos o exercício a uma subcultura em relação à 

saúde dentro do SUS, isso porque, no seu diário de campo deixa claro que se a 

pauta fosse “alimentação ou cuidado com a higiene” nas 1° e 2° séries ou “higiene 

corporal e bucal” nas 3° e 4° séries ele ficaria deslocado. Talvez, ligado ao próprio 

problema de formação biológica em que sua ciência esta apenas o exercício.  Não 

reconhecer outros modos de intervenção como fazendo parte de sua área de 

conhecimento esta ligada a este CP que busca efetivar, protocolar, prescrever e 



112 

direcionar o papel da EF no SUS. Porém, Torres (2011) relata em seu trabalho a 

falta de aporte teórico na graduação para o trabalho do profissional da EF no SUS. 

Pensando o trabalho no SUS como um papel a ser definido em prol de um 

coletivo. A EF não se fará atuante numa equipe interdisciplinar, pois, engessada em 

um conhecimento biológico dentro de seu EPs que definiu suas atuais concepções 

de saúde. Dentro de seu EPs, na lógica do promover AF no SUS, a EF definindo seu 

papel reinterpretando o estilo como forma de produção de saúde, sugerindo a um 

processo biológico, engessado e alienante, atribuindo um estilo conservador voltado 

para AF como sinônimo de saúde, ou seja, conferindo-lhe um caráter excludente de 

produção de saúde com o adestramento dos corpos com o velho eixo da aptidão 

física. 

Justificado pela própria legislação, pois segundo Brasil (2006a) a PNPS é 

vista como uma das estratégias de produção de saúde. 

Como exercício é tratado por esse CP como objeto de prática de intervenção  

como sinônimo de produzir saúde, as academias de ginástica e musculação são 

verdadeiras fábricas de produção de saúde, sendo seus operários PEF responsáveis 

pela manutenção, reformulação, reestruturação da máquina humana. Conforme, 

Lovisolo (2006) podemos inferir uma produção de indivíduos saudáveis em que a 

ausência de gordura corporal é vista como sinônimo de juventude, saúde, beleza. 

 

O papel da Educação Física estaria representado pelo trabalho 
capaz de desenvolver o homem até o máximo de suas possibilidades 
somato-psíquicas para melhor colocá-lo a serviço da sociedade. Este 
conceito já representava uma grande conquista, porque, vinha a 
substituir o individualismo, que até então reinará, por um sentimento 
altruístico, expresso pela colaboração indispensável entre os 
componentes do grupo, de modo que cada indivíduo desenvolvesse 
o máximo de suas possibilidades para colocá-las a seu próprio 
serviço e ao da comunidade. A Educação Física teria por finalidade 
fazer de cada indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo 
e para os demais membros da coletividade (MARINHO, 1984, p. 
173). 

 

Esse papel da EF relatado por Marinho (1984), refere-se à associação direta 

da EF a conceitos anátomo fisiológicos em relação as traduções realizadas do 

método Francês, e nessa época a Divisão de Educação Física do Ministério da 

Educação e Saúde interviu da necessidade de rever os fundamentos utilizados nas 

escolas primárias.  
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Assim, observamos uma tentativa de sair das questões puramente biológicas, 

porém carregando o comportamentalismo do desenvolvimento do ser para melhor 

prestação de serviço a sociedade. 

No entanto, retrocedemos ao ser biológico e esquecemos o ser sócio 

histórico? 

Desse modo, para esse CP em que baseiam suas ações no pensamento de 

promover AF no SUS, ocasionando sérias reinterpretações quanto à forma de 

pensamento excluindo por completo questões sociais relacionadas ao processo de 

adoecer.  

Estilos de Pensamento-EPs durante a fase de formação ocorrem por coação, 

identificação dos iniciados Fleck (1986). Nesse sentido exemplificamos a 

propagação de um EPs com o trabalho de Farani (2009). 

 

Após ser reconhecido como um usuário da unidade básica de saúde 
na ESF o indivíduo deverá ser submetido a uma avaliação clínica 
feita pelo médico desta unidade para garantir sua segurança e seu 
bem estar durante a realização das respectivas atividades propostas 
no protocolo (FARANI, 2009, p. 57).  
 
O protocolo preconizará a questão de 3 sessões semanais com 
duração prevista de até 60 minutos cada para a prática de exercícios 
físico com supervisão do professor de EF (FARANI, 2009, p. 57). 
 
Considerando a técnica correta da prescrição de exercício físico com 
supervisão profissional e as informações contidas no anexo II fica 
estabelecida aqui nesse trabalho que as sessões de atividades aqui 
propostas são orientadas por, duração, frequência semanal e 
intensidade adequada ao grau de limitação orgânico funcional 
apresentado por cada um dos participantes atendidos (FARANI, 
2009, p. 58). 

 

Analisando a ideia desse autor, podemos solicitar junto as UBS salas para 

PEF, para assim, fazer o trabalho de prescrição para após esperar os usuários para 

as sessões, assim Farani (2009) argumentando em suas considerações finais, que 

sua proposta de software educacional, tem por finalidade ratificar a necessidade do 

profissional da ESF de uma ferramenta pedagógica de fixação que busca aproximar 

o acadêmico de EF ao cenário da saúde coletiva. 

Observamos uma incongruência entre EPs, ou seja, no conceito equivocado 

de saúde coletiva com tratamento biológico, comportamental e prescritivo. Para Luz 

(2007) as atividades corporais voltadas para a saúde, mais que uma moda voltada 
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para a “forma física”, ditada pela mídia, é um fato social complexo, presente na vida 

cultural contemporânea, que como tal suscita interpretações da parte das ciências 

sociais e humanas. 

Para Fleck (1986) relações de conhecimento derivam de fato que o coletivo 

ser composto por indivíduos, por outro de, a realidade objetiva pode ser dissolvidas 

no contexto de ideias históricas e coletivas, por isso, pode-se eliminar da teoria 

comparada do conhecimento um ou talvez mais fatores.  

Seguindo o EP de Farani (2009) a pessoa terá de efetuar AF ministradas por 

PEF em um período de três vezes na semana com sessões de até sessenta 

minutos, no entanto, essa é a necessidade da população? A UBS teria essa 

capacidade de adequação a esse trabalho? Atenderia a população com equidade ou 

teria o mesmo caráter excludente de uma academia de ginástica e musculação? As 

pessoas teriam essa disponibilidade de tempo? São questões relevantes que 

através de uma perspectiva biológica excluiu-se do contexto histórico e da 

subjetividade do próprio sujeito, tornando a AF uma imposição do PEF atribuindo 

sua moral dentro de suas próprias concepções de saúde. 

A questão preventiva deste CP tira a autonomia do sujeito, seu valor, sua 

história e suas premissas e próprias concepções de saúde. Em função da realidade 

objetiva deste CP em prevenir DCNTs, protocolar e prescrever no ato de promover 

saúde. 

A existência de um EP torna necessária e indispensável à construção do 

conceito “coletivo de pensamento”, assim como, o portador do saber é um coletivo 

bem organizado, que supera de longe a capacidade de um indivíduo (FLECK, 1986). 

A existência de uma CP na propagação dos seus EPs torna necessária a 

imposição do EPs, pois, o exercício conservando o estilo preventivista nas 

intervenções. De maneira dominante esta ideologia do CP seguirá se propagando 

como um verdadeiro conhecimento de causa, assimilado sem que sejam 

problematizadas às relevâncias sociais em questão firmando, caracterizando o 

próprio papel biológico preventivista da EF no SUS. 

Tal reducionismo biológico configura-se na ênfase exacerbada as questões 

de performance esportiva, a ordem de produtividade, eficiência e eficácia, inerente 

ao modelo de sociedade a qual a brasileira encontra identificação. Reflete sim a 

presença sempre marcante da categoria médica na EF brasileira. Percebe-se saúde 

somente em seus aspectos biofisiológicos (CASTELLANI FILHO, 1994).  
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Ora, é justamente o que penso que ocorre com a categoria médica 
hegemonicamente. Ela conhece a história da prática de sua profissão 
(a não ser para alguns contra hegemônicos) apenas como mera 
sucessão de datas, personagens e inventos, descontextualizados e 
sem o entendimento das condições materiais de existência dos 
homens e suas relações naquela época. Pior ainda: esta convencido 
de que não tem o entender isso. Que já chegou a verdade científica. 
A alienação gerada pela ideologia dominante a faz pensar que sua 
vida e sua prática são dirigidas pela ação de entidades como a 
natureza, os deuses ou a razão (como se essa fosse histórica 
também) (DA ROS,2004 p. 226). 

 

Entretanto esse CP fará seus seguidores, mediante o que segundo Fleck 

(1986) afirma conhecer significa em primeiro lugar constatar os resultados 

inevitáveis sob determinadas condições dadas. Estas condições correspondem aos 

acoplamentos ativo, formando aquilo que é percebido como realidade objetiva, o ato 

da constatação compete ao indivíduo.  

Equívocos teóricos podem tranquilamente serem fundamentados e 

consolidados com cientificismo, ele é atribuído como uma verdade absoluta, isso 

porque, a EF e sua formação moldam-se em narcisismos devido à familiarização do 

esporte, atividade física, exercício, sendo, o PEF em formação atribui esse 

significado a sua vida. Ele vive isso no seu dia a dia, respira motivação, transpira 

esforço como forma de prazer, mas na gênese de sua ideologia de formação ele é 

um agente capaz de gerar mudanças na vida das pessoas, pois a motivação para 

aderência ao exercício virá através de seus conhecimentos fisiológicos, biológicos.  

Como Fleck (1986) o ato da constatação compete ao indivíduo, à emoção 

somada ao sistema harmônico do EPs estará acima da razão em comparação a 

outro EPs que não lhe interessará. A filosofia do “o que me gera prazer será o 

mesmo prazer do outro”, acarreta um reducionismo a uma perspectiva multicausal. 

Portanto, a compilação a esse EP hegemônico de uma falsa promoção da saúde e 

saúde coletiva torna-se fácil aceitação e assimilação como verdade absoluta em 

função da noção de que o “PEF promove saúde”, construindo assim suas 

subjetividades e neologismos para as práticas em saúde. Para Freire (1987) os 

homens já são seres passivos, cabe à educação apassiva-los mais ainda e adaptá-

los ao mundo. 

Portanto não podemos nos ater ao fato de que esse EPs é certo ou errado, 

mas sim sua adequação ao momento em função dos contextos favoráveis a sua 
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origem PNPS (BRASIL, 2006a) e NASF (2010) que através de suas diretrizes regem 

conceitos que norteiam esse CPs. Entretanto, a iniciativa gerada por interesse 

pessoal, armado com a publicidade e condenada pelo caráter da organização é uma 

variável chave na imposição da regra. E, a iniciativa opera de maneira mais imediata 

numa situação em que há acordo fundamental com relação às regras a serem 

impostas (BECKER, 2008). 

A promoção da atividade física em larga escala no SUS ainda é meta, e não 

realidade. Para mudar tal cenário, a formação inicial dos profissionais da saúde 

precisa ser urgentemente repensada, com foco na promoção da saúde, e não 

simplesmente na prevenção e tratamento de doenças. De forma concomitante, é 

urgente que haja espaço concreto para a promoção da saúde no SUS (HALLAL et 

al., 2011). 

Observamos que o objeto desse CP é a população, sua ferramenta de 

intervenção é a AF, de uma forma ou outra, sabemos que AF melhora, previne e 

evita diversas doenças acarretando melhores níveis de saúde individual e coletivo. 

Em função desse coletivo populacional é que esse CP propaga seu EPs 

preventivista em atribuir e aumentar os níveis de AF da população, incluindo 

aumentos de AF no lazer, doméstico, trabalho e deslocamento como forma de 

prevenir doenças. Porém, nesse modelo em definir o papel da EF no SUS possuirá 

uma tendência a um modelo de educação sanitária prescritiva originada da PNPS 

reinterpretado pela própria gênese higienista da EF brasileira. Nessa atmosfera de 

pensamento, será que esse CP esta contextualizando historicamente a promoção da 

saúde como forma de prevenção de doenças corresponsabilizando o indivíduo para 

o estímulo e adoção de “hábitos de vida saudáveis”.  

Para Castellani Filho (1994) a tendência sempre marcante da categoria 

médica na EF brasileira. E como o EP medicina preventiva esta presente na macro 

tendência saúde pública, podemos comparar o positivismo da categoria médica com 

esses CPs da EF presente nessa macro tendência. Porque, segundo Da Ros (2004) 

a hegemonia da medicina, definitivamente não gostava das investigações da 

medicina social, que apontava invariavelmente para mudanças sociais, quer dos 

capitalistas ou do Estado que os representa. 

Como visto nesses EPs medicina preventiva, planejamento normativo e 

epidemiologia clássica não existem análise social, então definitivamente não gostam 
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de investigações pedagógicas sociais da EF brasileira não positivista na construção 

social e educacional do homem como um todo. 

 

5.1.1 Uma Tendência a Persistência em Prol da Saúde Pública 

 

O grau mais elevado da tendência à persistência é formado pela ficção 

criativa, pela objetivação mágica das ideias, ou seja, pela declaração que os 

próprios sonhos científicos são realizados (FLECK, 1986). 

Para Brasil (2006b) de acordo com o pacto pela vida e seus objetivos com a 

promoção da saúde é articular e promover programas de promoção de atividades 

físicas já existentes e apoiar a criação de outros, e promover medidas concretas 

pelo hábito da alimentação saudável. Além de internalizar a prática individual de 

atividade física irregular, alimentação saudável e combate ao tabagismo. 

Esse CP esta resguardado dentro da Portaria n° 399 de 22 de fevereiro de 

2006 (BRASIL, 2006b) que divulga o Pacto pela Saúde. Para Brasil (2011b) o 

acesso universal e igualitário às ações será ordenado pela atenção primária e deve 

ser fundado na gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, 

observando as especificidades previstas para as pessoas. 

Com a criação de uma Revista esse EPs irá se propagar seu próprio EPs. A 

nova seção especial da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde (RBAFS) visa 

criar oportunidades para disseminação de experiências curriculares inovadoras em 

atividade física e saúde relacionada aos cursos de graduação. O objetivo será 

divulgar experiências curriculares, ações e estratégias inovadoras que capacitem os 

estudantes de graduação para trabalhar com promoção e educação da atividade 

física, tanto no Sistema Único de Saúde como em escolas, academias, clubes e 

outros espaços, além de desenvolver atividades adaptadas para pessoas com 

deficiência (ROMBALDI; FLORINDO; BARROS., 2012). 

Como vimos dos 55 artigos selecionados para este trabalho 35 deles são da 

RBAFS, conferindo um caráter pioneiro na área da EF no SUS. Dessa forma, essa 

revista como um CP propaga seus próprios estudos de acordo com a congruência 

entre EPs.   

Não podemos relacionar de maneira clara e vaga a noção de igualdade com 

realidade, sendo difícil saber que linha específica de ação e valor recomendada para 
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ação, assim como, valores só podem fornecer um guia geral para ação, e não são 

úteis na decisão quanto a cursos da ação em situações concretas (BECKER, 2008).  

Esse PEF terá fundamentos epidemiológicos com juízos de valor na 

corresponsabilização de indivíduos, nesse contexto de inserção do PEF no SUS não 

entenderá o que segundo Becker (2008) as pessoas desenvolvem regras 

específicas mais estritamente ligadas à realidade da vida cotidiana, ou seja, os 

valores fornecem premissas maiores das quais se deduzem regras específicas. 

Assim como pegamos pelo exemplo Livro de “Recomendações Sobre 

Condutas e Procedimentos do Profissional de Educação Física na Atenção 

Básica em Saúde” (AZEVEDO et al., 2010), publicado em 2010 pelo Conselho 

Federal de Educação Física (CONFEF). Nesse sentido exemplificamos a reprodução 

de um EPs de um CP no formato de um manual, pois segundo Fleck (1986) uma 

proposição uma vez publicada, pertence aos poderes sociais que formam conceitos 

e criam hábitos de pensamento, junto com todas as outras proposições ela 

determina o que não pode ser pensado de outra maneira. 

 

As informações consubstanciadas nesta publicação foram 
elaboradas com o objetivo de orientar condutas e procedimentos do 
profissional de Educação Física no uso de exercícios/atividades 
físicas como elementos principais ou complementares na atenção a 
saúde, nos níveis primário, secundário e terciário, especialmente no 
que concernem as doenças crônicas não transmissíveis (AZEVEDO 
et al., 2010, p. 12). 
 
A Comissão responsável pelo trabalho ora apresentado, constituída 
por docentes e pesquisadores convidados pelo CONFEF, orientou a 
sua ação na perspectiva de sistematizar e socializar os 
conhecimentos relacionados ao tema, de forma a criar um ambiente 
de convergência e unidade em torno dos assuntos tratados, 
favorecendo o aprimoramento do exercício profissional e do 
atendimento a sociedade (AZEVEDO et al., 2010, p. 12). 
 
As recomendações sobre condutas e procedimentos do profissional 
de Educação Física na atenção básica a Saúde estão 
fundamentadas na produção cientifica relacionada às temáticas 
abordadas, nos documentos oficiais que tratam do assunto e na 
experiência profissional dos responsáveis pela sua elaboração 
(AZEVEDO et al., 2010, p. 13). 

 

O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) deixa claro nos textos 

acima a noção de um CP e assim podemos inferir um acoplamento ativo, em que um 

EPs reproduziu os conhecimentos (EPs) de outro CP, porém não podemos afirmar 
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que tenha sido o mesmo CP que orientou a formulação desse manual, mas que 

possuem o mesmo EPs em protocolar, padronizar o papel do PEF no SUS.  

Os anos 80 marcaram um período da transição do foco Aptidão Física 

(produto) para Atividade Física (processo), estudos epidemiológicos sobre atividade 

física mostraram a importância de ser ativo e não necessariamente ter aptidão física. 

A EF começava a utilizar conhecimentos e evidências epidemiológicas em suas 

práticas com as questões de Saúde Pública e de Promoção em Saúde foi fortalecida 

(NAHAS; GARCIA 2010). 

Já no início dos anos 90 a atividade física foi definida como uma das 

prioridades da pesquisa em saúde pública e a inatividade física passou a se 

considerada fator de risco primário para doenças cardiovasculares (NAHAS; 

GARCIA, 2010). 

 

As doenças degenerativas, agravadas ou decorrentes da inatividade 
física, já se manifestam em vários grupos etários e, em muitos 
países, estão sendo enfrentadas como questão de saúde publica. 
Essa constatação tem induzido um movimento social no sentido de 
priorizar iniciativas que visem a melhoria do bem-estar dos indivíduos 
e a redução de casos de doenças, por meio do incremento da pratica 
de atividade física centrada na aquisição de hábitos e estilos de vida 
ativos. Nesse contexto,os órgãos responsáveis pelas políticas 
publicas de Saúde começaram a terem olhar mais atento sobre a 
importância da atividade física no conjunto dos programas e das 
ações sob a sua gestão (AZEVEDO et al., 2010, p. 14-15). 

 

Para Malta et al. (2008) em seu trabalho sob o tema “A Promoção da Saúde 

e da Atividade Física no Sistema Único de Saúde” aponta pelo avanço na 

inserção da promoção à saúde na agenda do SUS, institucionalizando a práticas de 

promoção da atividade física. Destacamos que as mesmas ainda não estão 

consolidadas, mas expressa um novo formato, uma tendência crescente nos 

diversos níveis de gestão. Destacamos avanços, quer seja, na inserção dos 

programas da promoção da saúde na peça orçamentária, financiamentos destinados 

aos municípios e estados em projetos de AF, avanços expressivos na vigilância da 

morbimortalidade e dos fatores de risco e proteção das DCNT, na avaliação dos 

projetos, nas parcerias, na capacitação de recursos humanos e na educação para a 

saúde (MALTA et al., 2008). 

Entretanto, inferimos na construção desse CP foi uma atmosfera favorável 

para o desenvolvimento da noção de AF no SUS, isso porque, esse fato não pode 
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ser negado, além da preocupação científica em se afirmar como ciência, nesse 

contexto, o fortalecimento das formações de pensamento, que segundo Fleck (1986) 

ocorre na confiança nos iniciados por coação ou identificação, dependência da 

opinião pública e a solidariedade intelectual a serviço da mesma ideia e atuando em 

conjunto com uma atmosfera específica comum, originará formações de 

pensamento adequadas ao estilo de pensamento. 

 

Fazendo parte de uma comunidade, o Estilo Coletivo de Pensamento 
passa por um fortalecimento social, e é submetido a um 
fortalecimento através de gerações. Transforma-se em coação para 
indivíduos, definindo, “o que não pode ser pensado de outra 
maneira”, fazendo com que épocas inteiras vivam sob coerção de um 
determinado pensamento, queimando aqueles que pensam diferente, 
que não participam da atmosfera do coletivo e que são considerados 
pelo coletivo como criminosos, a não ser que uma outra 
predisposição não gere um outro estilo de pensamento e um outro 
sistema de valores (FLECK, 1986, p. 150). 

 

O PEF desde o início de sua formação que antecede até mesmo a graduação 

assimila uma atmosfera pautada na promoção de hábitos de vida saudável, sendo 

um agente promotor de saúde para estimular estilos de vida saudável.  

A AF atribuí valor e noção de forma de trabalho no SUS, fundamentadas 

também nas suas perspectivas e suas ideologias de formação, cujo, o saber 

biológico. Para Nahas e Garcia (2010) a EF seja como escolar, área acadêmica ou 

profissão regulamentada passou a ser vista como uma das áreas líderes no 

processo que visa educar, motivar para mudanças e criar oportunidades para que as 

pessoas atinjam plenamente seu potencial humano e tenham melhores condições 

de saúde.  

Além da negação de um saber social visto também como ideologia, pois 

segundo Nahas e Garcia (2010) é preciso que traduzam os resultados das 

pesquisas para os profissionais da área para a comunidade em geral, na forma de 

orientações, recomendações e políticas públicas embasadas em evidências, não em 

projetos com base ideológica, desatualizados conceitualmente, desconsiderando 

quem realmente pesquisa e constrói a área de atividade física e saúde no Brasil. 

Por certo tal fenômeno tem se constituído em um dos mais relevantes da vida 

humana. Diminuir as taxas de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida, 

transpor barreiras das doenças incuráveis, vencer o desafio da qualidade de vida, 
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tudo isso e entre outros tem feito parte de uma incansável vontade de melhorar a 

saúde (BAGRICHEVSKY, 2003).  

Além do fato de impor comportamentos ditos saudáveis através da vaga 

noção de promoção de saúde reproduzindo a noção de “estilos de vida ativo” como 

parte da resolução dos problemas de saúde da população, segundo Bagrichevsky, 

Palma e Estevão (2003) a própria noção de fatores de risco esta atrelada a ideia de 

causa efeito, e essas análises reducionistas levam a ação da culpabilização do 

indivíduo frente ao aparecimento de doenças ou a naturalização do processo de 

adoecimento. 

Portanto, não se trata em criticar esse CP, mas sim chamar atenção em 

relação às concepções de saúde reproduzidas hegemonicamente por parte desses 

CP, seus objetivos estão em prol de legitimar uma área de atuação, ou seja, o papel 

da EF no SUS estará em protocolar e prescrever a AF no SUS de forma simplória 

atribuindo somente um significado biológico a esta prática. Então esta tendência 

conserva um sentido de uma EF focada nos determinantes sociais e causalidades 

do processo saúde doença, e não de uma EF pedagógica pautada na macro 

tendência Saúde Coletiva, cujo exercício e a AF devem ser atribuídos como uma 

ferramenta de trabalho e não o principal objeto de intervenção na saúde da 

população. 

 

5.2 A Educação Física na Macro Tendência Saúde Coletiva 

 

O impossível pode se tornar em um possível, no entanto a assimilação de 

novas ideias torna uma tarefa árdua principalmente para os profissionais que vão 

contra o EPs hegemônico. Sendo esses, representados pelos EPs epistemologia em 

saúde, epidemiologia crítica, planejamento estratégico, atores sociais e saúde e 

segmentos sociais discriminados. Assim, esse CP busca um outro papel para a EF 

no SUS dentro do marco teórico Saúde Coletiva. 

Esse vêm na tentativa de se afirmar com prática pedagógica, educativa e 

social no SUS, cujo seu principal e histórico método de intervenção a AF deve ser 

desconstruído como única forma de trabalho, ou que essa seja acarretada de 

sentidos contribuindo para o crescimento social do indivíduo e coletivos. No entanto, 

podemos pensar, como uma EF sem exercício?  



122 

Uma resposta difícil e talvez impensável, pois, sua ciência fundamentada e 

nascida do exercício, cujos preceitos servem de estímulo para o desenvolvimento da 

sociedade, além de, deixar a mesma livre das doenças originadas do sedentarismo. 

Uma alternativa dita fácil pelas políticas públicas, especificamente a PNPS (2006b), 

com foco em disseminar saúde e qualidade de vida para a população, porém, para 

esse CP, não é só de exercício que se faz uma intervenção em EF.  

Nesse sentido reafirmamos uma nova EF pautada não apenas no biológico, 

mas com um olhar sobre o social, político, histórico, pedagógico e de transformação 

de uma sociedade a partir do crescimento do sujeito como pessoa, se reconhecendo 

como capaz de gerar mudanças, tais mudanças benéficas para si e para seu 

coletivo. 

O pensar e agir saúde origina novos modelos de atenção em saúde, o que 

implica readequação do modo de intervir dos profissionais de saúde, novas 

demandas exigem um olhar que extrapole o biológico e tenha o sujeito (indivíduo ou 

coletivo) como foco das ações (ANJOS; DUARTE, 2009). 

As ações de saúde não implicam somente a utilização do raciocínio clínico, do 

diagnóstico, da prescrição de cuidados e da avaliação da terapêutica instituída. 

Saúde não são apenas processos de intervenção na doença, mas processos de 

intervenção para que o indivíduo e a coletividade disponham de meios para a 

manutenção ou recuperação do seu estado de saúde, no qual estão relacionados os 

fatores orgânicos, psicológicos, sócio econômico e espiritual. Consideramos, ainda, 

que se pode exercer a prática de saúde em qualquer espaço social, visto que o 

campo da saúde é muito mais amplo do que o da doença (PEREIRA, 2003). 

Em se tratando de saúde, nossa capacidade de escuta é capaz de 

proporcionar bons encontros com os usuários dos serviços de saúde, à mediada que 

suas vozes são capazes de ecoar e provocar movimentos naqueles que tem a tarefa 

de cuidar (ISSE et al., 2013). 

Com um EP pautado em um modo diferente de fazer saúde, poderíamos até 

pensar: O que esse PEF vai fazer no SUS além de “promover atividade física”? 

Parece impensável de um ponto de vista dominado pela EF historicamente 

determinada como a ciência do exercício, mas segundo Coutinho (2011) o PEF na 

UBS deverá pautar suas ações nos princípios doutrinários do SUS, para uma prática 

que garanta universalidade, equidade e integralidade na atenção e emancipação dos 

sujeitos.  
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Nesse contexto de ações pautadas nos princípios do SUS, é que o PEF 

deverá tomar o cuidado no momento de realizar suas ações, isso porque, não se faz 

saúde apenas com AF e a mesma não é produtora de saúde, pois a saúde guarda 

suas subjetividades, assim como, o exercício que traz consigo suas subjetividades e 

para cada pessoa possuirá um significado diferente. Esse significado traduzirá um 

olhar a respeito de que caminho tomar para uma intervenção em saúde no SUS com 

ou sem AF. O valor do indivíduo atribuído a AF não será o mesmo valor que outro 

indivíduo atribuirá a ela.  

Em função disso, esse CP problematiza o papel da EF e do PEF 

estabelecendo uma construção dialética entre sujeitos. Esse CP possui sua 

formação contida na gênese do pensamento do movimento sanitário brasileiro 

instituído na década de 1970, pois, segundo Fleck (1986) uma formação de 

pensamento depende de uma adequação a um estilo de pensamento, e a introdução 

didática, portanto, é literalmente uma “condução para dentro”, com uma leve coação. 

Mas, no caso dessa coação falamos de assimilação e identificação, porque, talvez 

os reais objetivos sejam o rompimento de um modelo antigo e de caráter excludente 

baseado na vinculação do desempenho humano da aptidão física.   

Assim, a EF deve se aproximar do SUS baseada nos princípios da 

integralidade. Acreditando que existem outras formas de intervenções sob a saúde 

individual e coletiva incidindo sobre a integralidade sob um concepção ampliada de 

saúde como uma prática corporal lúdica, social e emancipadora e que a mesma não 

deve ter obrigatoriedade na ação, ou seja, a intervenção em saúde é uma relação 

construtiva entre ambos atores. 

Para Freitas, Brasil e Silva (2006) a saúde coletiva é um campo que se 

constituiu na América Latina a partir da década de 1970. Foi formado por diferentes 

profissionais atuantes na área da saúde que apontavam para a necessidade de 

discussões no âmbito coletivo-público-social e de reagir ao positivismo e à saúde 

pública tradicional, centrada no modelo biomédico. Buscava-se fundar um campo 

científico com uma orientação teórica, metodológica e política que privilegiasse o 

social como base para compreender o fenômeno saúde-doença. 

O campo Saúde Coletiva oportuniza o conhecimento do contexto social em 

que vão desenvolvendo ações em cuidado, práticas de cuidado e vivências na 

prática e no cuidado integral e interdisciplinar em saúde, com múltiplas 
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possibilidades em pensar promoção em saúde auxiliando na formação de cidadãos 

com visão crítica da realidade (ISSE et al., 2013). 

Evidentemente que a construção de uma nova concepção de saúde da EF, 

dentro de um processo de luta deste CP contra outro EPs. Portanto, um processo 

lento, gradual e com diversos empecilhos devido ao peso da tradição (heranças 

higienistas) e as próprias incongruências entre os EPs sobre o papel da EF no SUS, 

assim, repensar as próprias práticas da EF em relação a saúde.  

Os usuários do SUS e demais profissionais de saúde, que talvez não por mal, 

mas por desconhecer a Saúde Coletiva como campo de atuação do PEF, assim, 

como sua competência será colocada em prova, por esses coletivos não reconhecer 

uma competência desfocada da AF para o seu trabalho nas UBS dentro do SUS. 

Miranda, Freire e Oliveira (2011) relataram que uma das dificuldades que a 

EF encontrou dificultando o trabalho multidisciplinar foi que os colegas de trabalho 

do CAPS Coari-AM lamentavelmente não consideram uma visão mais ampliada 

sobre o corpo e a importância das AF, diminuindo assim as possibilidades 

terapêuticas da EF com outras áreas da saúde. E, diante deste fator aproximar a EF 

nesta área da saúde foi um processo lento, porque, os funcionários não se 

relacionavam com as PEF de modo a desacreditarem que atividades realizadas 

poderiam estar de acordo com os cuidados em saúde mental.  

Não se trata de negar o biológico nas concepções de saúde e também aceitar 

o papel da epidemiologia em mapear dados, mas entender segundo Minayo, Hartz e 

Buss (2000) que é preciso assinalar que nem todos os aspectos da vida humana 

são, necessariamente, uma questão médica ou sanitária.  

O movimento sanitário surgiu de profissionais da área da saúde (médicos e 

outros profissionais) que buscaram fundamentar-se nos conhecimentos produzidos 

pelas ciências sociais para melhor definir o processo saúde doença, visto que, o 

biológico não dava conta de atender as demandas impostas pela população. Nessa 

linha evolutiva do EPs a partir da congruência de duas coletividades produziram um 

EPs, podendo ser denominado de Saúde Coletiva, assim, como a EF sempre bebeu 

da fonte advinda do conhecimento biomédico, esse EPs se originou do movimento 

sanitário fundamentado no movimento pedagógico escolar de fundamentação 

marxista dos anos 80 e 90, e de PEF que acreditam em uma EF mais humana, 

crítica, social e emancipadora. 
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Ao voltarmos nossos olhos para a trajetória da área nos últimos 
cinqüenta ou sessenta anos, se verifica que, em geral, esta sempre 
esteve alinhada com as ideologias hegemônicas e voltada ao 
atendimento de projetos conservadores de sociedade. 
Contudo, foi principalmente a partir da década de 1980 que aflorou, 
de forma mais nítida, certo movimento intelectual no campo da 
educação física, produtor de um conjunto de obras críticas pontuais 
que promoviam questionamentos fulcrais nas bases políticas, sociais 
e epistemológicas da educação física brasileira. 
Esse movimento, a partir daquela década, seguiu produzindo uma 
série de contrapontos ao modelo predominante até então, buscando 
explicitá-los por meio da pertinência argumentativa de seus 
pressupostos. Essa manifestação coletiva carregava características 
próprias. Tratava-se de um movimento que se viabilizou em função 
da interlocução da educação física com as ciências sociais, a qual se 
dera pela “importação” do referencial marxista para as análises do/no 
campo (BAGRICHEVSKY, 2007, p. 35). 

 

Nunca um fato é completamente independente de outros, se manifestam 

como um conjunto mais ou menos coeso de sinal particular, ou como sistema de 

conhecimento que obedece a leis próprias. Por isso, cada fato repercute 

retroativamente em outros, e cada mudança e descoberta emergem um efeito em 

um campo, que na verdade não tem limites. Um saber desenvolvido elaborado na 

forma de um sistema harmonioso, possuir a característica de cada fato novo alternar 

todos os fatos anteriores, por menor que seja essa alteração. Cada descoberta é a 

recriação de um mundo inteiro de um coletivo de pensamento (FLECK, 1986).  

Existe uma relação de dependência entre os EPs, principalmente nas 

questões de hegemonia e contra hegemonia, isso porque, a EF pedagógica dos 

anos 80 nasceu em função dos rumos que a EF estava tomando, pois a hegemonia 

estava representada na produção de conhecimento a respeito da esportivização da 

EF que começou nos anos 60, por causa, do sucesso internacional de alguns atletas 

brasileiros. Segundo Ramos e Ferreira (2000) na década de 80, a EF inaugura 

mudanças marcantes que deram início a novas propostas para o setor, dentre elas, 

reflexões críticas acerca da passividade ideológica da EF. E o mesmo autor afirma 

que essas discussões e reflexões fizeram surgir um novo cenário na tentativa de 

romper com o modelo biologicista até então estabelecido. 

Contudo, a educação física ingressou nos anos de 1990 com um problema a 

resolver. A chamada “crise dos paradigmas”, que afetou as ciências sociais como 

um todo, interferiu também, por extensão, naqueles campos profissionais que lhes 
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tomaram emprestado um acúmulo de debates, como foi o caso da educação física 

(BAGRICHEVSKY, 2007). 

A questão central desse CP esta no frequente discurso crítico, reflexivo da 

“formação da Educação Física biológica”, isso porque, para legitimar o papel do PEF 

no SUS, seja necessária uma reformulação do aprendizado, isso porque, Torres 

(2011) em seu trabalho de conclusão de curso de graduação apresenta falta de 

aporte teórico para o profissional no novo mercado de trabalho tendo em vista que 

as disciplinas não dão esse suporte. Comprovando que a tendência biológica não dá 

suporte para as necessidades impostas em relação ao processo saúde e doença, 

visto que, existe a necessidade de uma reformulação no conhecimento crítico e 

social. 

As pedagogias críticas produzidas na EF detêm acúmulo teórico e 

experiências concretas em temáticas que podem anunciar novas perspectivas 

superadoras para contribuir com a saúde, inclusive através do SUS (QUINT et. al. 

2005). 

 

Partir do referencial das ciências humanas para compreender ambas 
as áreas é criar uma contraposição à exclusividade desse modelo. É 
chamar a atenção para a complexidade da vida e para os múltiplos 
fatores que determinam as ações humanas: as diferenças entre os 
sujeitos e as influências culturais que recebem; as condições de vida 
que possuem; a construção de políticas que possibilitam o acesso a 
seus direitos de cidadania; as tensões existentes entre o saber 
científico e o popular; as representações formuladas em torno da 
natureza que acabam por influenciar as intervenções sobre o próprio 
homem e seu entorno socioambiental, bem como as relações com 
seus semelhantes, entre tantos outros aspectos. Enfim, é considerar 
a dinâmica da vida como ela é, sem reparti-la, resumi-la ou 
universalizá-la (FREITAS; BRASIL; SILVA, 2006, p. 171). 

 

Por fim, estabelecemos que definir papéis para a EF no SUS é uma discussão 

muito nova para EF como um todo. Definir um padrão pautado na macro tendência 

Saúde Coletiva estabelecendo uma divisão entre dois mundos da própria EF. Por 

um lado uma EF biológica que fragmenta o próprio profissional de saúde atribuindo 

concepções simplistas, além de, sua herança histórica de características 

excludentes fundamentadas na aptidão física e na AF relacionada à saúde.  

E contra essa corrente de EPs é que esse coletivo se fundamenta, sendo 

esse um dos objetivos que serve como matiz de pensamento, sendo essa, a própria 

tendência a persistência dos trabalhos quantitativos e a negação social devido aos 
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neologismos simplistas produzidos e sua respectiva caracterização do papel do PEF 

no SUS. 

Para esse CP na macro tendência saúde coletiva. Em que, para Da Ros 

(2000) a concepção de saúde esta inserida no marco saúde coletiva, assumindo-se 

a determinação social do processo saúde doença e buscam entender historicamente 

a construção do pensamento da saúde pública (coletiva), se existe pesquisa 

empírica ela é sempre qualitativa. 

 

O olhar provindo de uma base sociocultural orienta a reflexão acerca 
do relacionamento humano com a natureza, de forma que supere a 
concepção que tem fundado a própria fragmentação do sujeito e a 
desvinculação da totalidade da qual é parte. Esse olhar procura ater-
se a outros modos de pensar, agir e sentir o corpo que possam 
contribuir por reorientar sentidos, valores e significados que 
culminem em novas interações do homem com seu entorno social, 
cultural e ambiental, como também consigo mesmo (FREITAS; 
BRASIL; SILVA, 2006, p. 175). 

 

A PNPS (BRASIL, 2006a) foi lançada com foco na promoção de atividade 

física para prevenir doenças advindas do sedentarismo como DCNT. Assim, uma 

engrenagem de fatos que se mantém em equilíbrio mediante constantes efeitos 

recíprocos decorrentes de abstrações da própria EF aliada a tensões políticas e 

econômicas, cujo, a lógica dos fatores de risco esta implementando novas saberes e 

práticas, sendo superada somente com o amadurecimento e esforço permanente e o 

devido apoio de investigadores e instituições decididamente democráticas (FLECK, 

1986; MATIELLO JÚNIOR; GONÇALVES; MARTINEZ, 2008). 

E a contra hegemonia descobre, as duras penas, que a escrita do texto legal 

não é suficiente para o enfrentamento de uma hegemonia sanitária capitalista (DA 

ROS, 2004). 

 

5.3 A Proposta? Da Atividade Física para Saúde? 

 

Se eu tivesse que dar outro nome a essa sociedade, chamaria de criativa, 

mas também de estética. E por estética entendo; música, artes, design, ou seja, tudo 

aquilo que é bonito e possui um sentido (DE MASI, 2000).  

 

Há, não se nega, inteligências superiores aliadas a corpos débeis, a 
organismos franzinos, anêmicos e nevropáticos. Quando não custa, 
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porém, a esses desventurados a aplicação laboriosa da inteligência 
às altas produções mentais? Quantas vezes a exaltação cerebral, a 
que os condena a insuficiência de sua nutrição geral, não é 
descontada por largos intervalos de desfalecimento, por atrozes 
enfermidades nervosas, que lhes infligem o suplício de 
interromperem amiudamente os trabalhos mais caros de sua alma, e 
submeterem-se na mais terrível das alternativas, a horas, dias, 
meses, anos de forçada e dolorosa inércia? Quantas outras o abuso 
da cerebração não vem cortar em meio o fio da existência, 
arrancando-lhes das mãos a obra que acariciavam com ternura e 
esperança como fruto sazonado de uma vida de penas, sacrifícios e 
lutas? E será porventura sadio, normal e impunemente intenso o uso 
de uma função cujo exercício impõe descontos como esse, que 
vítima, aflige, tortura e aniquila antes de tempo os condenados do 
privilégio brilhante, sedutor mas fatal, de uma grande inteligência de 
um corpo incapaz de reparar as perdas cerebrais inerentes à 
atividades extraordinária das grandes cabeças? (MARINHO, 1943, p. 
63). 
 
O tipo comum do brasileiro, sendo representante de uma raça nova, 
apresenta verdadeiros característicos de decadência. O comum dos 
brasileiros apresenta-se com a coluna vertebral ligeiramente 
inclinada para diante, ombros mais ou menos caídos, amplitude 
torácica exígua e parco desenvolvimento muscular. Esse homem 
pouca resistência oferecerá aos males que assolam a humanidade 
contemporânea assim como a luta dos diversos concorrentes da vida 
de hoje, tão movimentada, em que o mais forte e resistente goza os 
proventos da vitória (MARINHO, 1943, p. 106). 

 

A EF possui suas origens marcadas pela influência das instituições militares 

contaminadas pelos princípios positivistas. Pelo estabelecimento e manutenção da 

ordem social entendido como elemento de extrema importância para forjar o 

indivíduo para o desenvolvimento do país saindo de sua condição de colônia 

portuguesa. No início da segunda década do século XX buscava constituir seu 

próprio modo de vida que levou associar a EF à educação do físico à saúde 

corporal, o que não se deve exclusivamente aos militares (CASTELLANI FILHO, 

1994). 

 

Aos médicos mediante uma ação calcada nos princípios da medicina 
social de índole higiênica, imbuíram-se da tarefa de ditar à 
sociedade, através da instituição familiar, os fundamentos próprios 
ao processo da reorganização daquela célula social. Ao assim 
procederem, ao tempo em que denunciavam os malefícios da 
estrutura familiar do período colonial, auto proclamava-se a mais 
competente das categorias profissionais para redefinir padrões de 
conduta física, moral e intelectual da “nova” família brasileira 
(CASTELLANI FILHO, 1994, p. 39). 
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Para Freire (1987) a conscientização não é apenas conhecimento ou 

reconhecimento, mas opção decisão e compromisso. Entretanto, a proposta EF e 

saúde sempre estiveram relacionadas a interesses políticos, sociais e econômicos, 

incidindo sobre suas concepções de saúde. Visto que, sempre como atributo 

comportamental de desenvolvimento humano.  

Em 2006 com a portaria n° 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 é divulgado o 

pacto pela saúde, que consolida o SUS e aprova diretrizes operacionais com base 

nos princípios do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da população em 

que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas em três 

componentes: pacto pela vida, pacto pela defesa SUS e pacto pela gestão do SUS 

(BRASIL, 2006b). 

A partir do pacto pela vida esta constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados derivados de análise 

da situação de saúde do país definidas pelo governo federal, estadual e municipal. 

Isso significa uma ação prioritária no campo saúde que deverá ser executada com 

foco em resultados e com explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários 

e financeiros para o alcance desses resultados (BRASIL, 2006b). 

Uma dos objetivos do Pacto pela Vida foi a Promoção em Saúde, ou seja, 

segundo Brasil (2006b) elaborar e implementar a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população 

brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual  da prática de 

atividade física regular, alimentação saudável e tabagismo. 

A Política Nacional de Promoção em Saúde PNPS aprovada com a portaria n° 

687 de 30 de março de 2006 aborda que, segundo Brasil (2006a) que entre as 

macroprioridade do Pacto em Defesa da Vida, possui especial relevância no 

aprimoramento e acesso a qualidade dos serviços prestados na ESF; a promoção 

de atividade física, na promoção de hábitos saudáveis de alimentação e vida, 

controle do tabagismo, uso abusivo de bebida alcoólica e cuidados especiais ao 

processo de envelhecimento. 

A EF desenvolveu seu olhar para o SUS através da PNPS de 2006, mas 

como podemos observar ela originou-se com equívoco de uma palavra, pois na 

gênese da portaria 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 da ênfase em adoção de 

hábitos saudáveis, pois, a palavra adoção significa “adotar, escolher, proferir” com 

sinônimos “abraçar, admitir, concordar, escolher, filiar, tolerar e tomar”. Porém na 
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PNPS de 30 de março do mesmo ano, observamos a palavra promoção ao invés de 

adoção, ou seja, ela possui em sua gênese promoção de hábitos saudáveis, mas a 

palavra promoção denota ação ou efeito com significados de acender ou conceber.  

Através disso, inferimos que a palavra promover possui um significado muito 

mais comportamental que a palavra adoção. Nessa prerrogativa que a EF se 

estabelece reinterpretando o próprio EPs preventivista de “causa e efeito”. E 

reinterpretando esse EPs a ordem é “promover atividade física na saúde pública” 

estimulada nos trabalhos nos EPs planejamento normativo, epidemiologia clássica e 

medicina preventiva. 

A PNPS 2006 nos diz; estratégias de produção, construção de ações e 

responder as necessidades sociais de saúde, assim, Florindo (1998) lista ações 

relevantes que poderiam ser enquadradas como projetos de promoção em saúde na 

área da EF, dentre eles; programas de ciclovia, programas de atendimento gratuito 

em avaliação física e prescrição de exercícios físicos em centros de saúde e 

programas de ginástica laboral. Embora a data seja anterior à publicação da PNPS, 

o autor cita em seu artigo o conceito da “Carta de Ottawa”. 

Assim, Cavalli (2009) analisou nove trabalhos de PEF com o tema acerca da 

atuação da EF no SUS, estabeleceu que, “o fato do conceito de PS, descrito pela 

carta de Ottawa, fazer-se presente na fundamentação teórico conceitual, não 

garante que as propostas de intervenção sejam desenvolvidas a partir da mesma” e 

“embora pesquisadores da EF citem em seus trabalhos o conceito de PS, este ainda 

não foi incorporado nem incompreendido em sua essência”. Comprovando que, 

segundo Fleck (1986) poucos conceitos se formam sem qualquer relação com 

conceitos anteriores e as linhas evolutivas de ideias se entrelaçam entre si 

encontrando relação com todo o saber do CP, sua expressão correta ganha a marca 

de um acontecimento histórico. 

Para Brasil (2006a) a PS como uma das estratégias de produção de saúde, 

ou seja, como um modo de pensar e operar articulado às demais políticas e 

tecnologias desenvolvidas no sistema único de saúde brasileiro, contribui na 

construção de ações que possibilitam responder as necessidades sociais de saúde. 

Para Malta et al. (2009,p.81) uma das áreas temáticas da PNPS é “a indução 

de atividade físicas-práticas corporais, reflexo da importância conferida a um modo 

de viver ativo como fator de proteção a saúde”. No entanto afirmamos ser mais uma 

reinterpretação quanto ao estilo em função da ordem das palavras, ou seja, para os 
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autores é “atividades físicas práticas corporais” e para a PNPS refere-se às “práticas 

corporais de atividade física”.  

Para Carvalho (2001) a promoção à saúde está determinada pelo 

desenvolvimento econômico, pela distribuição equitativa de renda, pelo lazer, pela 

educação sanitária, pela alimentação e nutrição e pelo exercício físico. 

O conceito de atividade física esta mais limitada a uma determinada atividade 

muscular e no gasto de energia necessário para executá-lo. Por outro lado, quando 

falamos em práticas corporais, estamos nos referindo ao ser humano em 

movimento, sua gestualidade, seus modos de expressar corporalmente, em que são 

atribuídos valores, sentidos e significados do conteúdo da intervenção (COUTINHO, 

2011). 

É de suma importância o entendimento sobre as diferenças entre as ações de 

PS e as ações de prevenção em doenças. A primeira se dirige para as causas 

determinantes dos problemas e a segunda somente as manifestações concretas dos 

agravos das doenças (COUTINHO, 2011). 

No anseio de uma EF difundida nos preceitos higiênicos com foco no 

adestramento físico, o PEF formado nesse contexto é induzido a buscar através do 

condicionamento físico uma excelência para saúde, utilizando de ensino 

aprendizagem, desse modo reducionista entendendo que só com AF é que 

melhoraremos os níveis de saúde da população, e como na PNPS temos uma 

relação de causa efeito, nada de anormal prescrever soluções de intervenção em 

saúde a partir dos possíveis efeitos que aquele comportamento denotará no futuro 

da saúde dessa população alvo, ocorrendo um desrespeito do ser humano, isso 

porque, seu objeto não será a transformação do ser e sim a prevenção de doenças 

através do ser biológico, fisiológico em busca de melhoria da saúde através dos 

preceitos higienicos de AF. 

Com o peso dessa tradição conceitual no ensino torna-se difícil a 

resignificação dos processos saúde doença e o entendimento de seus 

determinantes e condicionantes. 

 

5.3.1 Exercício para quê? 
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Uma vez formado um sistema de opinião elaborado e fechado, constituído de 

muitos detalhes e relações persiste continuamente diante de tudo que o contradiga 

(FLECK, 1986). 

É notório que EF é vista como a ciência do exercício, e que seus profissionais 

são profissionais do exercício e da saúde. Muitas vezes esses profissionais são 

vistos como não possuir habilidade e muito menos aporte teórico para trabalhar em 

outras áreas. Talvez essa concepção do PEF venha mudando há algum tempo, 

principalmente devido ao aumento das publicações relacionando exercício e AF com 

melhoras nos níveis de saúde. Devido a isso talvez algumas pessoas tenham 

mudado o conceito sobre, o que um PEF faz?  Porém torna-se difícil afirmar isso, 

entretanto, vamos presumir que alguns EPs mudaram, mas outros ainda não e esta 

premissa auxiliará na definição do papel da EF no SUS. 

Cada época tem concepções dominantes, restos de concepções passadas e 

predisposições de concepções futuras, em analogias com todas as formas sociais 

(FLECK, 1986). 

Através de uma breve análise temporal. Na década de 60 e 70 a EF passava 

pela esportivização, década de 80 foi um período marcado pelos debates 

pedagógico escolar, na década de 90 o crescimento da área do fitness 

principalmente com a relação AF e saúde e na década pós 2000 além da 

consolidação do mercado fitness, temos em pauta a respeito entrada da profissão no 

SUS. Como área marcada no esporte e no exercício ela não segue um sistema 

lógico como parece, pois, segundo Fleck (1986) as concepções não seguem 

sistemas lógicos, por mais que queiram sê-lo, mas unidades estilísticas que 

desenvolvem e regridem como tais ou trabalham para outras unidades com suas 

provas. Assim, inferimos os embates e as incongruências entre os EPs 

planejamento normativo e estratégico que cada uma ao seu EPs define ou tenta 

definir o papel da EF no SUS. 

Nos dias de hoje estamos em um contexto saúde que discute o biológico, 

pois, só o sistema biomédico não atende as necessidades de saúde da população, 

sendo esse, um dos motivos da criação do NASF agregando outras profissões para 

atender os anseios de saúde da população na ESF, seguindo as diretrizes do SUS, 

cujos princípios fundamentam-se na integralidade da ação. E é nesse contexto que a 

EF não se firmou como área interdisciplinar, isso porque, seu papel como ator social 
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na saúde esteja indefinido devido à contra sensos nas suas  próprias concepções de 

saúde. 

As provas seguem as concepções, assim como de maneira inversa, as 

concepções seguem as provas (FLECK, 1986). 

Para Carvalho (2001) a base da formação do PEF compreende 

essencialmente a dimensão biológica, orgânica na compreensão do homem e do 

seu corpo no estudo, na reflexão e na intervenção.  

A tradição histórica da EF no campo da saúde esta muito relacionada à noção 

de condicionamento físico como caminho da prevenção de doenças e promoção da 

saúde, numa perspectiva bastante individualista, excludente, normativa, prescritiva e 

normalizante de atenção e cuidado. Acredita-se fortemente que a obediência às 

prescrições, em termos de exercício físico, é um caminho quase garantido para boa 

saúde (ISSE et al., 2013). 

A temática atividade física e saúde restringem-se aos benefícios da atividade 

física independentemente do que pensa do que prática o indivíduo ou o grupo que 

tenta acompanhar o programa (CARVALHO, 2001). 

Quando PEF se propõe a cuidar da saúde das pessoas, frequentemente o 

fazem acionando uma formação biomédica, técnico instrumental e prescritiva. 

Avaliam as condições de saúde através de recomendações médicas e criam 

programas de intervenção para colocar a saúde do indivíduo nos “eixos” (ISSE et al., 

2013). 

Retomando as conclusões dos trabalhos de Torres (2011) e Farani (2009) 

que afirmam que o PEF não se reconhece como fazendo parte de uma ciência e 

Coutinho (2011) afirma que na ESF ao retirar a dimensão exercício pode tirar o chão 

de muitos PEF, entretanto, estamos com um problema de formação engessado que 

não estabelece um PEF como um ator social com amplas possibilidades de 

mudança dentro de um contexto sócio histórico. Assim, para Fleck (1986) uma 

contradição no sistema parece ser impensável e aquilo que não cabe no sistema 

permanece despercebido e é silenciado mesmo sendo percebido.  

O direcionamento dado a EF atuante na macro tendência saúde pública é o 

“promover AF”, e segundo Salvador et al. (2012) elaborar e avaliar intervenções que 

promovam um estilo de vida mais saudável e que mudem a realidade epidêmica 

atual da inatividade física é fundamental e de interesse de políticas públicas de 
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saúde. E o mesmo autor refere-se que uma das formas de estimular AF na 

população é por meio de intervenções no SUS. 

Quando uma concepção penetra suficientemente num coletivo de 

pensamento, quando invade até a vida cotidiana e as expressões verbais, quando 

se tornou literalmente um ponto de vista, qualquer contradição parece impensável e 

inimaginável (FLECK, 1986).  

Portanto, para esse CP na macro tendência saúde pública é impensável uma 

EF sem AF no SUS. E de maneira positivista seu papel na saúde pública brasileira 

esta em promover ações que estimulem ao “estilo de vida ativo”, “AF no lazer, 

ocupação, trabalho, deslocamento e doméstico”. Seu papel esta em estimular 

comportamentos na forma de prevenção como ideia de promoção da saúde. 

Assim, segundo Andrade et al. (2012) com uma concentração de trabalhos 

desenvolvidos em países de renda alta e com evidências limitadas, apresenta dessa 

forma um desafio e uma oportunidade para todos que atuam no planejamento, 

implementação, avaliação e disseminação de ações, programas e políticas que 

promovam atividade física.  

Essas importações de conhecimento descontextualizadas das nossas origens 

contribuem para uma produção de conhecimento, para uma formação acadêmica 

pobre, para uma ação reduzida desvinculada de outros campos do saber e por mais 

elaborado que seja o conceito, trata-se apenas de uma representação simbólica 

imperfeita e parcial da realidade (CARVALHO, 2001; BAGRICHEVSKY et al., 2006).  

Portanto, exercício para quê? Deve ser a realidade sobre o papel da EF no 

SUS? Essa relação da EF/SUS/AF deve ser encarada de forma como uma 

tendência a persistência?  

Para Fleck (1986) percebem-se, descrevem-se e até se representa 

determinados estados das coisas que correspondem aos pontos de vista em vigor, 

que, por assim dizer, são sua realização apesar de todos os direitos dos pontos de 

vista contrário. Nesse sentido para esse CP promover atividade física no SUS como 

forma de remediar os males da sociedade, ou seja, as DCNTs torna-se uma forma 

de auxiliar o governo na corresponsabilização dos indivíduos no cuidado com a sua 

saúde.  

Reinterpretando o próprio EPs das políticas públicas o PEF com uma 

formação engessada no biológico tem argumentos para culpabilizar as pessoas por 

seus desleixos com sua saúde na lógica da prevenção de doenças, tomando o 
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caráter de um mecanismo de defesa e um modo prescritivo, normativo e biológico de 

trabalho. Para Carvalho (2007), é bastante comum estabelecermos uma relação 

direta entre vida ativa, aptidão física e saúde, acreditando que se os números dos 

exames de sangue forem bons, dos testes cardíacos estarem dentro dos padrões, à 

saúde esta em ordem. Assim eliminando os maus sintomas em uma atitude 

impositiva pressupomos que sabemos tudo sobre o outro.  

O exercício, o promover atividade física para propiciar estilos de vida ativo é 

propagado por esses CP (Planejamento normativo, Epidemiologia Clássica e 

Medicina Preventiva) como uma forma de produção de saúde, até porque, as 

políticas públicas impositivas de combate aos males da sociedade desencadeados 

pelo sedentarismo são vistos como a solução das mesmas, dessa forma temos uma 

concepção hegemonicamente dominante devido ao auxílio do caráter histórico na 

formação. E para Fleck (1986) tal sistema fechado e em conformidade com o estilo 

não esta imediatamente acessível a qualquer inovação ele reinterpretará tudo 

conforme o estilo. 

Nesse caso parece impensável um PEF não trabalhando na centralidade da 

AF desenvolvendo outras práticas de saúde em uma perspectiva coletiva 

multidisciplinar de trabalho. 

 

5.3.2 O Exercício Não Interessa 

 

Um jargão muito popular reproduzido por um comediante e profissional de 

educação física no passado dizia; “saúde é o que interessa o resto não tem pressa” 

nos finais de suas aparições na televisão ele reproduzia movimentos de ginástica 

aeróbica. Mas para esse capítulo utilizaremos do jargão “exercício não interessa, 

saúde é o que interessa”. 

 

Alguma coisa resta de qualquer proposição: a solução ou o 
problema, mesmo se for apenas problema de racionalidade do 
problema. Cada formulação já contém em si metade da solução. 
Qualquer verificação futura sempre voltará apenas aos trilhos 
mentais existentes: nunca um futuro se livra totalmente do passado – 
normal ou anormal -, a não ser que aquele rompa com este a partir 
de próprias leis de sua estrutura específica de pensamento (FLECK, 
1986, p. 80-81). 
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Para Bracht (1999) a EF cresceu dentro do seu caráter inútil. Em função 

disso, existe uma alienação devido ao caráter formativo. Assim, possuímos uma 

formação técnica em prol do exercício, aptidão física e desempenho esportivo. Para 

uma EF no SUS com ações direcionadas na macro tendência Saúde Coletiva, 

tratará de um rompimento de pensamento e uma quebra de conceitos 

problematizando o próprio papel do PEF no SUS. 

O problema do ensino da EF no Brasil nos dias de hoje, esta na construção 

da AF, sem enfoque pedagógico do lúdico e do lazer, socialmente e historicamente 

desenvolvido. Porém uma desconstrução de uma produção de saúde para uma área 

de caráter comportamental voltada para aptidão física se torna impensável à medida 

que cresce um movimento em prol da promoção de exercício físico no SUS 

direcionado pelo EPs planejamento normativo. A EF nesse contexto é excludente 

voltada para o desempenho, comportamental e influenciada por contextos.  

A chave para uma EF na saúde é o entendimento, que segundo Carvalho 

(2001) a saúde não é um objeto, um presente, ou seja, ninguém pode dar saúde, o 

médico não dá saúde, o PEF não dá saúde. Assim como outros neologismos em 

que se acredita que AF é saúde, EF melhora a saúde, AF previne a saúde, esporte é 

saúde, exercício é saúde (CAVALLI, 2009). 

Vivemos em um contexto em que a AF é evidenciada como produtora e 

sinônimo de saúde, mas o que devemos pensar para repensar nossas práticas se a 

AF é necessária para a profissão trabalhar no SUS? Ao nos aproximarmos do 

conceito de saúde da 8° Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 1987, p.04), 

observamos que; 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como "direito 
de todos e dever do Estado" e ampliou a compreensão da relação 
saúde/doença como decorrência das condições de vida e trabalho, 
bem como do acesso igualitário de todos aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das 
questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a 
participação social. 

 

Nesse conceito que a EF deve buscar apoio, isso porque, segundo Carvalho 

(2001) a saúde esta diretamente relacionada com as escolhas que não se 

restringem tão somente a poder escolher este ou aquele trabalho, realizar-se 

pessoal e profissionalmente com ele, morar dignamente, comer relaxar e poder 
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proporcionar condições de vida para os mais próximos, mas também conseguir viver 

diretamente com base em valores que não predominam em uma sociedade 

brasileira excludente, individualista e competitiva. 

Nesse sentido da dimensão saúde, o exercício deve possuir outro significado, 

ou seja, um significado terapêutico, libertador que foque em ações de libertação e 

autonomia do sujeito, para esse sujeito reconhecer-se dentro de um contexto 

histórico e que seja capaz de gerar mudanças na sua vida, família, comunidade e 

trabalho. Um trabalho terapêutico deve legitimar a saúde do coletivo e segundo 

Minayo (2006) a saúde é um bem social que só pode ser alcançado pela construção 

coletiva de toda a sociedade. 

As práticas corporais, os exercícios físicos, não são a única forma de cuidado 

e de intervenção do PEF, é também escuta, diálogo, compartilhamento, autonomia e 

vinculação. È estar disposto a aprender com o outro sobre os diferentes corpos, 

desejos, necessidades e possibilidades, estabelecendo relações verticais de práticas 

de saúde. E em se tratando de saúde, nossa capacidade de escuta é capaz de 

proporcionar bons encontros com usuários dos serviços de saúde, à medida que 

suas vozes vão ecoar e provocar movimentos naqueles que têm a tarefa de cuidar 

(ISSE et al., 2013). 

 As ações da educação física na saúde privilegiam o processo e, em especial, 

o vínculo com a população, os territórios, o trato com a informação e com o 

conhecimento, a possibilidade de multiplicar as intervenções e a transversalidade 

que significa constituir um modo de organização que se opõe à verticalidade 

hierárquica das funções (CARVALHO, 2007). 

 

As práticas corporais como componentes da cultura corporal – as 
práticas corporais, compreendidas como manifestações da cultura 
corporal de determinado grupo, carregam os significados que as 
pessoas lhes atribuem. Contemplam as vivências lúdicas e de 
organização cultural e operam de acordo com a lógica do 
acolhimento, aqui no sentido de estar atento às pessoas, de trabalhar 
ouvindo seus desejos e necessidades e, ao mesmo tempo, orientá-
las e encaminhá-las de modo a atendê-las para além do imediato. 
Aqui há uma contraposição à ideia de atividade física à medida que a 
atividade física homogeneíza o coletivo porque é impessoal, 
padroniza e nivela o corpo, com base na racionalidade biomédica, ao 
mesmo tempo em que o desqualifica ao destituir o humano do 
movimento (CARVALHO, 2007, p. 65). 

 

O caráter fechado dos sistemas, os efeitos recíprocos entre o conhecido, as 

coisas a serem conhecidas e os atores do conhecimento garantem a harmonia 



138 

dentro do sistema, que é, ao mesmo tempo, uma harmonia das ilusões, que não se 

resolvem, de maneira alguma, dentro dos limites de um determinado estilo de 

pensamento (FLECK, 1986). 

A EF, para colaborar junto ao SUS com práticas de saúde baseadas na 

integralidade, deve possuir o entendimento sobre o papel das práticas corporais 

contidas nas subjetividades na atenção em saúde dentro do SUS. Os sentidos das 

práticas corporais devem ir além do biológico. A resignificação dessas práticas 

corporais é um desafio para a profissão. O PEF não deverá negar a subjetividade e 

conceitos da população em relação a tais práticas, pois o exercício traz sua 

subjetividade e faz parte do conhecimento e cotidiano das pessoas, assim como na 

área esportiva no futebol, em que somos milhões de técnicos.  

A negação do saber do coletivo fará uma ação profissional reducionista, 

biológico e afastará a profissão do sentido o qual ela foi instituída no SUS com eixo 

da integralidade e no apoio matricial e interdisciplinar. Por outro lado em uma ação 

libertadora reconhecendo que o saber da população traz consigo suas verdades e 

subjetividades, que auxiliarão no controle social mesmo não aderindo a uma prática 

corporal de exercício, mesmo o sujeito carregando histórico DCNT e o exercício seja 

uma ação preventiva.  

A dificuldade sempre estará em admitir que o exercício físico sempre será 2° 

ou 3° plano na vida das pessoas, e isso, pode atrapalhar o PEF em sua assimilação 

como um agente terapêutico na construção de novos saberes para uma EF presente 

na macro tendência saúde coletiva como prática libertadora, emancipadora na saúde 

pública (coletiva) brasileira. 

 

5.4 Bacharelado ou Licenciado em Educação Física: quem pode atuar no SUS? 

 

Como vimos a EF foi reconhecida como área da saúde em 1997 com a 

resolução n° 218 de 06 de março do mesmo ano (BRASIL, 1997), no entanto, sua 

entrada no SUS como área de atuação na atenção básica em saúde veio com a 

criação dos NASF mediante a portaria GM n° 154 de 24 de janeiro de 2008 

(BRASIL, 2008b). 

Entretanto, as portarias e resoluções não fazem distinção entre a atuação 

profissional do bacharelado em relação ao licenciado, ou seja, ambos possuem 
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habilitação necessária para atuação no SUS baseado nos princípios da 

interdisciplinaridade das ações com foco no atendimento integral do usuário.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Graduação em Educação 

Física CNE 07/2004 (BRASIL, 2004, p. 1) no artigo 3° afirma que: 

 

A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de 
aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e 
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da 
luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas  
A formação do graduado em Educação Física deverá ser concebida, 
planejada, operacionalizada e avaliada visando a aquisição e 
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades, dentre 
estas, Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, 
adequada e eticamente balizada nos campos da prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 
oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 
recreativas e esportivas. 
Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes 
multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização 
de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, 
do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, 
da cultura, do trabalho, dentre outros. 

 

De acordo com o MEC a profissão EF não se diferencia perante a atuação 

profissional, ou seja, restringir a atuação do licenciado em EF em escola. Devido a 

isso, surge diversas linhas de pensamento o qual defende um currículo diferenciado 

em EF formando profissionais de perfis diferenciados.  

 

É preciso reconhecer que, embora se queira irromper com desenhos 
ou arquiteturas curriculares inovadoras no campo da EF, deve-se ter 
claro que encontramos um ambiente conservador em uma visão de 
estrutura curricular e com grande resistência em relação a 
alternativas de formação, por parte dos docentes envolvidos. Como 
consequência, a sensação que se tem é de uma constante 
“reinvenção da roda”, com pouca margem para inovação nos 

currículos (SORIANO; SILVA; CALCIOLARI JUNIOR, 2012, p. 426). 
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Gerar uma discussão incongruente entre EPs é a pergunta: Porque da 

tentativa de exclusão do licenciado para atuação no SUS por parte de alguns CP? 

O CONFEF/CREF‟S, através do ofício CONFEF/426/2013, “alerta” o 

Ministério da Saúde sobre a atuação do licenciado em Educação Física, alegando 

que  

 

[...] no sentido de garantir a qualidade dos serviços e a segurança da 
população, vez que os egressos de curso de licenciatura em 
Educação Física baseados na Resolução CNE/CP Nº1, de 18 de 
fevereiro de 2002, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena, não adquirem 
conhecimentos acadêmicos para intervenção no segmento 
relacionado ao NASF (MINISTÉRIO..., 2013, p. 2).  

 

É com base em suas ideologias disseminadas como resoluções e notas 

técnicas que o CONFEF/CREF‟s constrói o que, segundo Fleck (1986) chama do 

edifício do saber. Atribuindo uma construção do perfil de PEF desejado para atuação 

na saúde pública brasileira. 

A EF relacionada à saúde compreende uma área de campo alinhada ao setor 

saúde e direcionada à formação, à investigação e à intervenção acadêmico 

profissional neste setor, com objetivo de fortalecer esforços que visem a melhoria na 

atenção a saúde de indivíduos e coletividades, e demandas de atenção relacionada 

a AF e saúde  são atendidas atualmente pelo bacharel em EF, mas que por 

enquanto, não são reguladas pelo SUS (FONSECA; NASCIMENTO; BARROS, 

2012). 

A construção do edifício do saber é um emaranhado complexo de sistemas e 

situações direcionado por um CP ou diversos CP, nesse sentido de direcionamento 

proposto por esses CPs; 

 

Cada “saber”, portanto, elabora seu próprio EPs, com base no qual 
compreende os problemas e os direciona para seus objetivos. Mas a 
escolha do problema determina a maneira como enxergá-lo na 
observação do objeto. A “verdade” detectada, portanto, é relativa ao 
objeto tencionado do saber (FLECK, 1986, p. 14). 
 
Em suma, o Centro de Desportos CDS/UFSC contribuiu 
robustamente no processo de investigação para compreender as 
relações saúde, Educação Física, atividade física bem como na 
adequação destes conhecimentos aos saberes e práticas derivados 
das áreas da saúde coletiva (epidemiologia, planejamento e gestão, 
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ciências sociais e humanas em saúde). Da mesma forma, segue, 
conjuntamente com outras IES e organizações apoiando a ABENEFS 
em sua busca pela compreensão e aproximação deste campo ao 
setor saúde para à luz das teorias e metodologias de ensino 
aprendizagem e das políticas indutoras de formação em saúde, 
propor reorientação à formação dos cursos de bacharelado em 
Educação Física (FONSECA; NASCIMENTO; BARROS, 2012, p. 
559). 

 
A percepção da forma é a pura questão do EPs. Em oposição a isso, 
consta o ver inicial e impreciso, por si só ainda sem estilo. Falta-lhe 
de certo modo, aquilo que há de fixo nesse estágio, falta o fato. Fatos 
ou ainda a realidade não se oferecem de modo simples e imediato, 
mas deve ter sua gênese numa relação específica do percebido com 
o coletivo de pensadores (FLECK, 1986, p. 16-17). 

 

Nesse sentido, observamos o querer instituir um modelo de PEF no SUS, ou 

seja, o bacharel em educação física sem aproximação dos fatos. Santos (2012) em 

sua dissertação de mestrado cujo tema “Núcleo de Apoio da Saúde da Família no 

Brasil e a Atuação do Profissional de Educação Física” entrevistou 296 PEF 

inseridos nos NASF, e destes PEF 221 são Licenciados Plenos e 27 possuem 

habilitação em Licenciatura.  

O processo de trabalho no SUS envolve duas dimensões importantes que 

determinam o modo como às práticas de saúde serão construídas. A dimensão 

política referente a gestão do trabalho nos diferentes contextos, ou seja, órgão de 

articulação (social e saúde) e coordenação (gestão em saúde e compartilhada do 

cuidado e apoio matricial). A segunda dimensão refere-se a aspectos técnicos 

metodológicos caracterizados pela instrumentalização profissional necessária para 

fundamentar e qualificar o processo de trabalho (SANTOS, 2012). 

O processo de conhecimento é vinculado a pressuposições sociais dos 

indivíduos envolvidos, sendo, importante ampliar a compreensão daquilo que 

compõe o conhecimento “para” e “durante” a intervenção profissional em 

determinada área. E o percebido deve ser experenciado pelos coletivos de 

pensadores como resistência ao ver arbitrário e sem forma (FLECK, 1986; 

SORIANO; SILVA; CALCIOLARI JUNIOR, 2012). 

 

Não obstante, é preciso acrescentar que os grupos profissionais 
desempenham um complexo de atividades, “consensualizadas”, 
tanto por meios institucionais (poder público, órgãos de 
credenciamento), quanto por estratégias informais tacitamente 
colocadas (negociação com usuários, coação de grupos profissionais 
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contíguos, ponderação com chefias) que são fontes de diversas 
pressões, as quais os profissionais são submetidos individual e/ou 
coletivamente (SORIANO; SILVA; CALCIOLARI JUNIOR, 2012, p. 
429). 

 

Temos, portanto, que eleger a problemática do conhecimento para a 

intervenção como algo que deve ser construído, não apenas como mero atributo 

pessoal, que depende de única exclusivamente do estudante. Para além da reserva 

de mercado, a busca da legitimidade será mais bem sucedida, se procurarmos 

mapear o que teríamos de conhecer sobre o campo de trabalho, os usuários que 

atendemos (SORIANO; SILVA; CALCIOLARI JUNIOR, 2012).  

Evidente, que existe e sempre existirá uma aproximação direta das 

necessidades sociais que surgirão no decorrer dos tempos com as relações de 

trabalho. Entretanto, nesta relação de reconhecimento de necessidades sociais de 

saúde com novas profissões para o SUS através do NASF, alterou, contextualizou e 

atribuiu à discussão a cerca do papel da EF no SUS. E nesse sentido temos um 

ponto de incongruência entre EPs na macro tendência saúde pública que quer 

definir o Bacharel em EF para atuação no SUS, e os EPs na macro tendência saúde 

coletiva que não tem essa definição conceitual, pois, querem um PEF diferenciado 

que atenda as necessidades de saúde da população de maneira ampliada e que 

esse profissional tenha um perfil diferenciado não reducionista nem fragmentado. 

No entanto, qual perfil de PEF habilitado a trabalhar/colaborar no SUS? 

A média de idade dos profissionais de Educação Física no NASF/SUS foi 32 

anos e a maioria era do sexo masculino, contrapondo-se ao cenário de feminilização 

dos recursos humanos em saúde. Em relação à formação inicial, prevaleceram 

profissionais que cursaram licenciatura Plena, formados em IES privadas, exceto 

nas regiões Norte e Nordeste. Destaca-se também que a maioria dos profissionais 

tinha curso de Pós-Graduação em temas vinculados a Educação Física e Saúde 

(SANTOS, 2012). 

Ao discutirmos a intervenção do PEF, devemos considerá-la na tríade 

trabalho, subjetividade e qualificação profissional, permitindo a possibilidade de uma 

avaliação de contrapontos do real impacto de um curso de formação inicial e da 

influência do conhecimento específico na articulação de respostas profissionais. 

Dessa forma, esse aspecto auxilia assumir um olhar mais ponderado sobre o tipo de 

conhecimento empregado por ele e, por sua vez, se esta ou não sendo considerado 
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pela produção do conhecimento, categoricamente, científica de nossa área 

(SORIANO; SILVA; CALCIOLARI JUNIOR, 2012). 

A formação profissional e a produção de conhecimento em EF evoluíram 

numa dinâmica que repete o dualismo “tecnicismo x humanismo” ou “ciências 

naturais e biológicas x ciências humanas e sociais”. Faz necessário o 

desenvolvimento, por parte dos futuros PEF de uma compreensão aprofundada do 

contexto particular no qual atuarão, para somente então, conseguirem condições de 

adaptar os demais integrantes da base de conhecimento às especificidades do 

contexto (ANDRADE, 2012; MARCON; NASCIMENTO; GRAÇA, 2012). 

O PEF não poderá ter conhecimento de caso (causa) sobre a saúde (lógica 

preventivista) na sua relação com a população/comunidade sem ter o conhecimento 

do caso e o conhecimento do sujeito sobre o caso.  

Assim, o PEF seja ele bacharel ou licenciado deve possuir um olhar ampliado 

sobre o fenômeno saúde (população e comunidade) para uma efetiva e eficiente 

atenção integral, pois segundo, Campos (2000) não há como pensar a superação do 

paradigma biomédico sem a contribuição da própria clínica só com aportes da 

epidemiologia e das ciências sociais. Nem somente com o biológico e o subjetivo se 

podem pensar modelos e políticas de atenção integral. 

O sanitarista como um agente profissional de saúde pública, deve possuir 

uma liderança ocasional conforme os problemas e os programas em questão, 

trabalhando em equipes interprofissionais, mas com papel específico. Atuando tanto 

em projetos verticais de promoção e prevenção, quanto a outros de inserção 

matricial, infraestrutura em saúde e intersetorial, em que o sanitarista seria um entre 

outros agentes (CAMPOS, 2000). 

A atuação do PEF no SUS será um processo de eterno aprendizado, ou seja, 

um aprendizado do dia a dia de acordo com as demandas de trabalho que se 

apresentarão para ele.  Portanto, ao longo do tempo as estratégias vão sendo 

acumuladas na memória das pessoas, através dos sentidos, podendo fornecer 

informações importantes para um agir em novas situações. As manifestações do 

corpo são produções culturais e sociais, das quais o PEF se apropria e as 

transforma pedagogicamente de acordo com seus ideais e convicções (BENEDETTI; 

SANTOS, 2012; RAMOS, 2012). 

Faz-se necessário uma formação ainda mais sólida para que egressos 

tenham melhor leitura da realidade, no intuito de questionar e propor mudanças, 
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principalmente em relação a práticas metodológicas neoliberais e suas 

consequências em relação à saúde da população. As demandas de trabalho para 

EF relacionada à saúde existem tanto no setor público quanto no privado. E ignorar 

essas possibilidades na formação inicial é cercear as oportunidades de 

empregabilidade, do desenvolvimento da EF e dos interesses da população e do 

SUS (FONSECA; NASCIMENTO; BARROS, 2012). 

Enfim, vamos elucidar o início desses EPs, ou a ruptura de uma profissão em 

que criou, instaurou um abismo epistemológico, didático e conceitual pautada numa 

relação mercadológica, que talvez influenciada por uma política neoliberal.  

O CONFEF constrói seu edifício do saber de acordo com atos, resoluções e o 

próprio subsídio no matriciamento da profissão EF (intervenção do PEF e o código 

de ética), ou seja, podemos contextualiza-lo como um “criador de regra”. Para 

Becker (2008) o “criador de regra” esta interessado no conteúdo das regras, pois as 

existentes não o satisfazem e há algum mal que o perturba. Ele julga que nada pode 

ser estar certo no mundo até que faça algo para corrigi-lo. 

 

Dessa forma, oficialmente, uma das possibilidades de saída dos 
cursos superiores em Educação Física, especificamente o que é 
tratado na Resolução CNE 7/2004, é a graduação ou bacharelado 
em Educação Física, como ocorre em praticamente todas as outras 
áreas de formação acadêmica. Não se desconhece que o uso do 
termo “graduação” em substituição ao termo “bacharelado” tem 
gerado inúmeras confusões no meio universitário e suscitado 
apreensão entre os futuros profissionais. Ao optar pelo uso da 
terminologia graduação, o CNE seguiu encaminhamento contrário ao 
do CONFEF e de outros formadores de opinião, envolvidos na 
discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação em 
Educação Física. 
É inegável que o CONFEF não pode se insurgir contra a legislação 
vigente no país. Importa salientar que o CONFEF e a Profissão 
Educação Física têm que conviver, oficialmente, com essa 
imposição. Entretanto, para facilitar a compreensão geral e melhor 
orientar as pessoas e entidades que têm solicitado esclarecimentos a 
este órgão, o Conselho Federal utilizará a designação de 
bacharelado em referência ao termo graduação, instituído pelo CNE 
(STENHILBER, 2006, p. 19). 

 

Portanto, as regras são produto da iniciativa de alguém e podemos pensar 

nessas pessoas que exibem essa iniciativa como empreendedores de moral (criador 

de regra e impositores de regra) (BECKER, 2008).   
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Entretanto, Stenhilber (2006) são duas formações distintas com intervenções 

profissionais separadas. Para o licenciado é exclusividade atuar especificamente na 

componente curricular Educação Física na educação básica, e ao bacharel é 

impossibilitada a atuação docente na educação básica.  

Porém conforme o CNE Resolução 7/2004 (BRASIL, 2004, p.01): 

 

Art. 4º - O curso de graduação em Educação Física deverá 
assegurar uma formação generalista, humanista e 
crítica,qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, 
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta 
ética.  
Parágrafo 1º - O graduado em Educação Física deverá estar 
qualificado para analisar criticamente a realidade social, para nela 
intervir acadêmica e profissionalmente por meio das diferentes 
manifestações e expressões do movimento humano, visando a 
formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para 
aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e saudável.  
Parágrafo 2º - O Professor da Educação Básica, licenciatura plena 
em Educação Física, deverá estar qualificado para a docência deste 
componente curricular na educação básica, tendo como referência a 
legislação própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as 
orientações específicas para esta formação tratadas nesta 
Resolução. 

 

Portanto, a Resolução do CNE n° 7 de 2004 não traz distinção sobre 

licenciado e bacharelado em EF, pois, não existe na lei vigente do CNE a palavra 

Bacharelado. Porém, estabelece diretrizes curriculares nacionais para o (s) curso (s) 

de EF na graduação plena e licenciatura plena, cuja diferença é a atuação na 

escola. Suas diretrizes não fazem distinções sobre habilitações específicas e muito 

menos alusão do local de atuação. 

A divisão da formação em Educação Física na avaliação dos entrevistados foi 

decorrente de alguns fatores questões políticas, resignificar a EF como ciência em 

comparação com as biomédicas, motivações econômicas, pois ao possuir duas 

habilitações existirá maior ganho de capital em relação as IES privadas, agregar a 

AF como sua área de atuação. Então, entre os fatores culturais, sociais, econômicos 

e políticos, esse último foi o que mais se destacou como tendo provocado a divisão 

em EF (BITTENCOURT, 2011). 

 

No que se refere ao objetivo de problematizar a questão da 
nomenclatura que se passa a utilizar a partir da referida resolução 
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para nomear o que vínhamos chamando de bacharel em EF, as 
opiniões são convergentes e consideram o termo graduado como 
inadequado para se referir ao que se chamava de bacharel em EF 
podendo gerar confusões. Os seus argumentos em relação à crítica 
que fazem na adoção do termo graduado podem ser distintas, indo 
desde o entendimento que o termo não diz nada, passando por uma 
ideia de que essa foi uma decisão de consumo externo, até o 
entendimento que o nome gera uma grande confusão, uma vez que 
graduado é todo aquele que conclui um curso superior. Novamente 
há uma posição dissonante que não vê nenhum problema no uso 
dessa terminologia (BITTENCOURT, 2011, p. 69). 

 

Dessa forma, segundo CONFEF aqueles alunos que desejarem atuar como 

Professores de EF na Educação Básica devem procurar frequentar o curso de 

licenciatura, e aqueles outros que desejarem atuar em demais nichos do mercado de 

trabalho específico da Educação Física, devem procurar cursos superiores de 

graduação (bacharelado conforme já esclarecido), estando claro que um formado 

em curso de licenciatura não poderá atuar na área do formado em curso de 

“bacharelado” e vice versa (STEINHILBER, 2006).  

Para Fleck (1986) o processo de desenvolvimento de um EPs pode ocorrer de 

três modos: Complementação do EPs, ampliação do EPs e transformação do EPs. 

Para a EF e essa formação de pensamento, o bacharelado em EF não passa 

de uma pré-ideia que esta resistindo a época. Segundo Fleck (1986) a pré ideia 

deve ser considerada como pressuposição histórico evolutiva de teorias modernas.  

Portanto, talvez a ideia da existência de uma diretriz do MEC (07/2004 do 

CNE) (BRASIL, 2004) que divide os cursos de EF em bacharelado e licenciado 

tenha persistido no tempo pela: Complementação de ideias passadas em relação a 

EF como ciência, possibilidade de ampliação de mercado e a transformação da 

palavra “Graduação” por “Bacharel”. 

A posição da ciência empírica pode ser caracterizada pela tendência a 

procurar um máximo de acoplamentos passivo com um mínimo de acoplamentos 

ativos (FLECK, 1986). 

Empiricamente falando os PEF de EF estão presentes nas residências 

multiprofissionais em saúde a mais de 20 anos, essas residências são 

especializações que tem a característica de formar profissionais especialistas e mão 

de obra para o trabalho em saúde. Nos concursos públicos para EF na saúde em 

sua maioria são exigidos residência multiprofissional em saúde. Para o egresso nas 
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residências é feito concurso público, sendo, necessária apenas formação em EF, 

pois não distingue habilitação do formando. 

Então, qual o perfil de PEF necessário para colaborar no SUS? 

Voltando à pergunta inicial, diríamos que a integralidade não é apenas uma 

diretriz do SUS definida constitucionalmente. Ela é uma “bandeira de luta”, parte de 

uma “imagem objetivo”, um enunciado de certas características do sistema de 

saúde, de suas instituições e de suas práticas que são consideradas por alguns 

desejáveis. Ela tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale a pena lutar, 

pois se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e mais solidária 

(MATTOS, 2001). 

O objetivo desses CP deveria ser lutar por uma EF mais justa, democrática e 

preocupada com a formação, reprodução do conhecimento pautada no ideal de 

práticas integradas baseadas nas concepções ampliadas de saúde. Para Campos 

(2000) a investigação dos processos saúde/doença/intervenção não são monopólios 

da saúde coletiva, como também não são métodos de investigação fundados na 

epidemiologia, na antropologia, na sociologia ou na biologia.  

Então, a partir disso, infiro que o SUS não pode e muito menos deve ser 

monopólio da formação “Bacharel em Educação Física”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para Fleck (1986) cada época no seu estilo utiliza conceitos totalmente claros, 

uma vez que a clareza reside na sua associabilidade a outros conceitos conforme o 

estilo. 

Na construção desta dissertação sobre os Estilos de Pensamento na 

Educação Física no Contexto do SUS, foram levantadas questões talvez já 

pensadas, ou quem sabe não pensadas. Pois, o levantamento bibliográfico e as 

epistemologias utilizadas foram vitais para a construção deste trabalho. Em função 

disto, essa dissertação apresenta a epistemologia de Fleck contextualizada nos EPs 

em Saúde Pública de Da Ros (2000), que serviu de “proto ideia”. 

Este trabalho tenta estabelecer uma compreensão a partir de uma linha 

histórica evolutiva da EF no Brasil, tentando abranger alguns direcionamentos que 

formam base para processos de conhecimento e produções acadêmicas no âmbito 

da saúde e suas concepções de saúde. Fatos, contextos e relações sociais são 

formas de se produzir conhecimento formando assim EPs. Esses por si só não são 

produzidos sozinhos ou ao acaso, mas dentro de CP. 

A ideia de utilizar as categorias EPs em Saúde Pública de Da Ros (2000) 

como “proto ideia” tem o caráter demonstrativo sobre o que se esta publicando na 

EF. A epistemologia investigativa “Fleckiana” auxilia na busca de respostas: O 

porquê se esta publicando? Quais EPs acerca da EF no SUS?  

Assim, buscando uma base de pensamento servindo para elucidar caminhos 

e traçar objetivos a serem alcançados a respeito do próprio papel da EF no SUS, ou 

ser utilizado como “proto ideia” para outras publicações futuras. 

Devido a isso, podemos sintetizar que as produções analisadas (artigos) 

estão seguindo a lógica da Saúde Pública. E podemos dividir a EF em duas 

vertentes, sendo estas: O EPs na Macro Tendência Saúde Pública representado 

dentro dos estilos Planejamento Normativo, Epidemiologia Clássica, Educação 

Sanitária e Medicina Preventiva. E o EPs Macro Tendência Saúde Coletiva 

representado dentro dos estilos Planejamento Estratégico, Atores Sociais e Políticas 

de Saúde, Educação em Saúde (não existiu trabalho selecionado para caracterizar 

este EPs), Saúde e Segmentos Sociais Discriminados, Epidemiologia Crítica e 

Epistemologia em Saúde.  
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Os EPs da EF detectados dentro das categorias de Da Ros (2000), possuem 

característica vinculadas a diversos fatores, dentre as quais, a tradição higienista 

pode ser preponderante para as reinterpretações quanto ao EPs, direcionando a EF 

continuar fazendo o que estava fazendo. Para Freire (1987) a conscientização não é 

apenas conhecimento ou reconhecimento, mas opção, decisão e compromisso. 

A história geral como desenvolvimento da questão econômico, política em 

nível mundial, e desta com o surgimento de marcos teóricos, tanto para ciência em 

geral, como para o campo da saúde, funcionando, ora como proto ideias, ou ideias 

força, ora como adesão clara a uma ideologia, permitindo, em última análise, o 

aparecimento de estilos diferenciados de pensamento na área da saúde (DA ROS, 

2000). 

Em função, do próprio materialismo histórico buscado para auxiliar nessa 

pesquisa Epistemológica, pois, este trabalho se enquadra no EPs Epistemologia em 

Saúde. Foram identificados alguns recortes. 

 A História da EF o contexto social econômico e mundial no fim do século 

XIX e início do século XX fazia alusão a uma época de guerras e conquistas. A EF 

tornou forma como Política Pública devido à melhora do condicionamento físico e a 

busca da superioridade da “raça”, dentro dos princípios gregos da eugenia. 

Exemplificando com Amoros criador do Método Francês, introduzido pelos militares 

no Brasil devido a ausência de um método genuinamente brasileiro.  

Para Castro (1997) isso se deve provavelmente ao fato que o senso comum 

contemporâneo relaciona a EF a ideologias de saúde, lazer e esportes. Além de, 

fazer por obrigatória a EF escolar, pois quando o infante chegar a idade militar 

estaria com um corpo biologicamente e fisiologicamente pronto para o treinamento 

militar. E através da EF os militares poderiam moldar uma nação. 

Também não podemos descartar a própria Influência da Medicina na EF 

brasileira, pois os primeiros trabalhos publicados no Brasil sobre exercícios e sua 

relação com a saúde, vinham, de monografias dos cursos de medicina do Brasil. E 

quando formada a primeira escola superior de EF no Brasil a ENEFD (montada nos 

parâmetros curriculares da ESEFEX). E, os professores das disciplinas biológicas, 

fisiológicas (teóricas) eram e só poderiam ser médicos. E, professores de EF 

somente ministravam disciplinas prática, assim como, esses professores em sua 

maioria eram ex/ ou atletas de destaque nacional e internacional. Talvez aqui tenha 
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originado enquanto “proto ideia” questões a cerca da necessidade de prática no 

ensino da EF no Brasil vigente até os dias de hoje. 

O EPs - Pedagogias Críticas da EF e o sistema de tendência à persistência 

de Fleck. Para o autor, um sistema fechado e em conformidade com o estilo não 

esta imediatamente acessível a qualquer inovação, ele reinterpretará tudo conforme 

o estilo. Esta, por vezes silenciadas, devido à inovação ou ir contra um estilo 

vigente. Entretanto, esta pode servir de proto ideia no futuro. Exemplificando: 

Em 1942 a ideia de um método nacional de EF continuava latente, a Divisão 

de Educação Física- DEF do Ministério da Educação e Saúde- MES lança um amplo 

trabalho, sob forma de inquérito para ascultar instituições, professores e colher 

elementos destinados a criação de um Método Nacional de EF. Nessa época, Inezzil 

Penna Marinho servia a DEF como técnico em educação, chefiando a Seção 

Técnico Pedagógica colaborando na realização dessa iniciativa. Em 1946 publicou 

“Condições a que Deverá Satisfazer o Método Nacional de Educação Física”, 

premiado pela DEF seu método não vingou, pois, os métodos de origem estrangeira 

estavam fortemente arraigados e não havia condições de extirpá-los (MARINHO, 

1984). 

Assim, nas décadas de 60 e 70 por falta de um método de ensino na EF 

escolar, essa passou pelo processo de esportivização do ensino. E, segundo 

Bagrichevsky (2007) a trajetória da EF sempre esteve ligada nos últimos 50 e 60 

anos a ideologias hegemônicas voltadas ao atendimento de projetos conservador da 

sociedade. 

E, a partir de 1980 um movimento intelectual da EF brasileira de caráter 

marxista começou a ganhar espaço produzindo um conjunto de obras críticas 

pontuais que promoviam questionamentos fulcrais nas bases políticas, sociais e 

epistemológicas da EF brasileira com uma série de contarpontos ao modelo 

predominante. E por meio da pertinência argumentativa de seus pressupostos pondo 

em cheque o positivismo do chamado “paradigma da aptidão física”. Esse 

movimento viabilizou a interlocução da EF com as ciências sociais a partir de um 

referencial marxista para análises do/no campo (BAGRICHEVSKY, 2007). 

Para Castellani Filho (1994) PEF que se respaldam na concepção histórica e 

crítica da filosofia da educação, não são muitos. Porém carregam eles a percepção 

e a necessidade de terem sempre presente em suas práticas, a certeza de que as 
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atividades corporais devem se configurar em instância onde o homem aprenda a 

construir uma sociedade mais justa. 

Para Fleck (1986) as concepções não são sistemas lógicos, por mais que 

queiram sê-lo, mas unidades estilísticas que se desenvolvem e regridem como tais 

ou transitam para outras unidades com suas provas. 

Entretanto, cada época possui seu EPs dominante, no entanto, os autores / 

atores dessa mesma época estão suscetíveis a reproduzir a ciência devido à 

reprodução do EPs dominante, pois o entendimento de um EPs incongruente torna-

se impossível a medida, que o iniciado ele já esta treinado na lógica dominante. Por 

isso, historicamente essas Pedagogias Críticas como EPs estão a serviço da 

ruptura de classes, de uma luta por um EF melhor defendendo seus pontos de vista 

contra uma EF positivista biológica e fragmentada.  Funcionando até os dias de hoje 

como proto ideia, que nos dias de hoje esta a serviço do subsídio teórico da EF na 

Macro Tendência Saúde Coletiva. 

Sobre o Positivismo Científico. Para Fleck (1986) qualquer tentativa de 

legitimação realizada concretamente, possui apenas um valor limitado, ela é 

vinculada a um CP. Uma legitimação é possível, quando, no fundo não é mais 

necessária a saber de pessoas da mesma constituição mental, que pertencem ao 

mesmo EP e com uma formação específica semelhante. 

Para essa legitimação do saber se vincular a um CP, pretendo desvelar 

algumas proto ideias. Mudança da Expressão “Professor de Educação Física”, 

pois para Marinho (1984) o Dr. Ruy Gaspar Martins professor da UFRGS é defensor 

e entusiasta do nosso movimento para a substituição da expressão por um 

neologismo que melhor exprima sua formação científica, sua atividade profissional 

sugerindo termos: Antropocineólogo, ou Antropocinesiólogo ou Cineantropólogo. 

Marinho durante o II Congresso Brasileiro de Esporte Para Todos realizado 

em 1984 em Belo Horizonte, afirma que, o Professor de Educação Física carrega 

uma pesada cruz, que é a própria denominação, socialmente pejorativa e 

profissionalmente estigmatizada (STEINHILBER, 1996). 

Para Steinhilber (1996) para a regulamentação profissional esbarrava-se 

constantemente no delineamento do termo EF e no estigma “professor” esse apego 

dificulta a percepção de novas realidades. 
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A Saúde Baseada em Evidência com o crescimento de publicações a cerca 

dos benefícios do exercício para saúde. Em que, as publicações começaram em 

formato de revisões de literatura de centros de estudo americano.  

Criação e propagação de diversos grupos de estudo sobre Atividade Física 

Relacionada à Saúde.  

O Movimento da Regulamentação Profissional que desde 1946 

propagavam a criação de sua “Ordem” ou “Conselho”. 

O grau mais ativo da tendência a persistência dos sistemas de opinião é 

formado pela ficção criativa, pela objetivação mágica das ideias, ou seja, pela 

declaração que os próprios sonhos científicos são realizados (FLECK, 1986). 

Atribuindo esses matizes de pensamento, insiro a necessidade que a EF tem 

de se firmar como ciência, pois, sua busca histórica foi em função de um “Rigor 

Científico” funcionando como uma característica de formação a ser propagado, 

ensinado, doutrinado e treinado a possuir, pois um caráter marcante no ensino da 

EF no Brasil é não aceitar o “senso comum” ou o conhecimento de um “leigo da 

área”.  Pois, historicamente a EF era apenas escolar em que só foi conquistar novos 

mercados (academias, clube, entre outros) após a regulamentação profissional. 

Antes disso esse mercado era dividido com os “leigos”, o que, criou diversos 

neologismos e preconceitos com a formação em EF e seus respectivos profissionais.  

Por essa luta contra o senso comum e/ou leigos, contra os neologismos e 

preconceitos sofridos na área e seus respectivos profissionais que esse Rigor 

Científico permanece presente em diversos CP, pois, para Fleck (1986) quando 

uma concepção penetra suficientemente num CP, quando invade a vida cotidiana e 

as expressões verbais, quando se tornou literalmente um ponto de vista, qualquer 

contradição parece ser impensável e inimaginável. 

Sobre o discurso preventivista. Para Fleck (1986) nunca um futuro se livra 

totalmente do passado, a não ser que aquele se rompa com este e a partir das 

próprias leis de sua estrutura específica de pensamento.  

Como visto no passado a EF brasileira foi uma política pública nos moldes e 

princípios da Eugênia e Higienismo, em que os primeiros conceitos vinham da 

categoria médica dentro de uma pedagogia militar. A ENEFD quando criada seguiu 

o currículo e o estilo da ESEFEX, porém, a ENEFD serviu de modelo para outras 

universidades, ou seja, todas que seguiram esse modelo, acabaram por seguir um 

modelo pedagógico, técnico militar na sua essência. 
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Romper com o EPs- Preventivista Higienista para entender saúde de uma 

forma ampliada na perspectiva das ciências sociais, filosóficas e pedagógicas torna-

se um “fardo” para a ciência do exercício. Isso porque, para Fleck (1986) um dos 

fatores sociais que influencia na atividade do conhecimento é o Peso da Tradição, 

em que os conhecimentos novos são predeterminados pelos antigos. 

A EF possui como EPs – Preventivista Higienista somado a característica 

de formação Rigor Científico de forma congruentes aproveitando os contextos 

sociais, econômicos e políticos na década de 90, e que foram criados no Brasil 

grupos de estudo nas faculdades de EF com a temática “Atividade Física e Saúde”. 

Entretanto, como matiz de pensamento da Epidemiologia Clássica nasce o EPs – 

Epidemiologia da Atividade Física, contribuindo para esse crescimento segundo 

Hallal e Knuth (2011) a crescente procura de PEF em programas de pós graduação 

em Saúde Pública e Epidemiologia. 

A engrenagem de ideias e verdades somente se conserva mediante a um 

movimento constante e efeitos recíprocos e quanto mais nos aproximamos de uma 

área do saber tanto maior se torna o vínculo a um EPs (FLECK, 1986). 

 Assim, consistência no tempo desse EPs – Preventivista Higienista criou 

vínculos em função do entendimento e da necessidade da EF se comprovar 

científica no Brasil, nessa premissa de romper com preconceitos histórico de caráter 

pejorativo para EF e respectivos profissionais. Somado a isso, os acoplamentos 

ativos com o Rigor Científico e a Epidemiologia da Atividade Física, consolida-se 

uma EF positivista, científica em total congruência de estilos na Macro Tendência 

Saúde Pública, mas cada uma conservando seu próprio estilo de publicação. 

Decorrente dos conhecimentos produzidos nos EPs Epidemiologia Clássica, 

Medicina Preventiva e Educação Sanitária e com matiz de pensamento os EPs 

Preventivista Higienista, Rigor Científico e Epidemiologia da AF a EF se consolida no 

positivismo do “atributo moral” baseado na concepção do EPs - estilo de vida ativo. 

O positivismo do estilo é estimulado por Prescrições e Recomendações, 

Mudanças de Hábitos (pré-julgamento do que não é “saudável”), padronizar e 

protocolar, corresponsabilizar os indivíduos, incidir sobre comportamentos tudo 

através de uma eficácia biológica comprovada de uma saúde baseada em 

evidências. 

Esses conhecimentos produzidos tomam forma de fatos comprovados na 

interpretação e/ou reinterpretação dos EPs vigentes (passado) e os novos (presente) 
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reinterpretados na essência do próprio EPs para a lógica ou o objetivo a seguir. Para 

Fleck (1986) a percepção da forma é pura questão de EPs e quando épocas novas 

dão continuidade a um estado de saber das épocas anteriores, essas concepções 

se distanciam da gênese e de sua fundamentação original, elas são interpretadas de 

maneira diferente em função do seu EPs. 

Entretanto, as publicações do EPs- Planejamento Normativo em congruência 

com os EPs Educação Sanitária, Epidemiologia Clássica e seu matiz Epidemiologia 

da Atividade Física, Medicina Preventiva utiliza-se desses conhecimentos para 

justificar a necessidade da EF nos programas de saúde, além de, propiciar criação 

de estudos pautados na lógica da “Intervenção do PEF com AF” avaliando 

programas e seus benefícios. Pautados na legislação da PNPS (2006a), NASF 

(2010) almeja a AF como forma de Política Pública. Porém, sempre conservando os 

EPs próprios da EF (Preventivista Higienista, Estilo de Vida Ativo e Epidemiologia da 

AF) somado ao Rigos Científico na formação. 

Portanto, de acordo com Cutolo (2001) não significa negar o biológico, mas 

contextualizá-lo, localizá-lo dentro de uma perspectiva que não reduz, amplia. 

Os trabalhos analisados nos EPs Planejamento Normativo, Educação 

Sanitária, Medicina Preventiva e Epidemiologia Clássica trouxeram outro recorte, 

sendo esse, a palavra “intervenção”. Assim, surgem expressões: intervenção do 

PEF, intervenção para PS, atividade de intervenção, PEF e a intervenção em 

equipes, efetividade de uma intervenção, intervenção para promoção de AF, 

intervenção em AF, programa de intervenção para prática de AF entre outros.  

A palavra “intervenção” sugere uma relação de “causa e efeito” denotando 

uma ação (comportamental), e sendo, o exercício e a AF possuírem na sua essência 

um caráter excludente aliado a essa matiz biomédica representada por essa palavra 

a EF fragmenta sua ação e restringe seu campo de atuação.  

Fleck (1986) afirma não podemos diferenciar exatamente entre normalidade e 

anormalidade, a anormalidade muitas vezes é apenas uma intensificação da 

normalidade, além disso, os efeitos sociais de ambos muitas vezes são os mesmos. 

De qualquer forma uma proposição uma vez publicada pertence aos poderes sociais 

e criam hábitos de pensamento, junto com todas as outras proposições, “ela 

determina o que não pode ser pensado de outra maneira”.  
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Ela se transforma em uma realidade evidente, que por sua vez, gera novos 

atos de conhecimento. Assim, surge um sistema fechado e harmonioso, dentro do 

qual a origem lógica não pode mais ser encontrada (FLECK, 1986). 

Portanto, a palavra “intervenção” como matiz biomédico faz parte do 

vocabulário e das expressões da EF e respectivos profissionais, devido a isso, 

determina uma ação restringindo o campo de atuação ao olhar biológico sobre 

eventos em saúde. Devido a isso, sugerem-se expressões diferenciadas que 

aumentariam o escopo de ações (ideias) da EF.  

Assim, por uma EF mais pedagógica, humana, social voltada para os sujeitos 

contextualiza-se em ações do PEF, atuação do PEF, efetividade de uma ação em 

AF, efetividade de uma ação para PS, contribuição da EF para PS, PEF e sua 

colaboração em equipes, colaboração de um programa de AF para entre outros.  

Talvez, um vocabulário misto inspirado nos princípios da coletividade 

aproxime a EF de questões sociais de emancipação de comunidades junto às 

causalidades sociais do processo saúde doença. Sugerindo uma aproximação das 

Macro tendências Saúde Pública e Saúde Coletiva.  

A integração das Macro tendências Saúde Pública, Medicina Clínica e Saúde 

Coletiva seria um modelo eficiente na atenção ao processo saúde doença. E, é 

dentro desse caráter peculiar, que cada vez mais a área da saúde demanda 

conhecimentos distintos, integrados, porque coloca de forma mais imediata o 

problema da intervenção. Acenando na perspectiva da interdisciplinaridade, uma vez 

que esta intervenção não depende de um profissional e de somente um campo de 

conhecimento (DA ROS, 2000). 

Nesse contexto de integração das Macro tendências e os respectivos EPs a 

EF poderia crescer como área da saúde colaborando no SUS e por uma sociedade 

melhor. Para Fonseca, Nascimento e Barros (2012) é fundamental a compreensão 

de que a saúde tem a ver com as pessoas, portanto, o espaço central de saúde é 

marcado pelo encontro único entre um conjunto de pessoas que necessitam de 

serviços e outras habilidades para o serviço. 

Trabalhar com conceitos diferentes entendendo a riqueza da diversidade com 

EPs distintos na construção de uma proposta de saúde compatível com o modelo 

defendido pelas entidades mundiais de Saúde Pública e pelos fóruns internacionais 

e nacionais de educação médica (nesse caso EF) (DA ROS, 2000). 
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Pensando nesse contexto de integração de Macro tendências, entender a 

riqueza da diversidade de EPs sugiro outro recorde, sendo ele, a 

departamentalização e a intersetorialidade.  

No cadastro do CNPQ em 2008 a EF possuía 387 grupos de pesquisa 

(NAHAS; GARCIA, 2010). Então, presumimos muitos CP atuando separadamente 

incongruentes entre si sem pontos de intersecção entre esses CP. Cada um com 

seus matizes e EPs, produzindo independente. Porém, sugere alguns pontos de 

congruência não relacionados à comunicação entre CP, mas pela familiaridade entre 

alguns matizes de pensamento que funcionam como proto ideias. Assim, a EF 

possui EPs que sobrevivem historicamente ao tempo, ou seja, existe uma base 

conceitual derivada desses EPs que sobrevivem do passado, esses incidem 

sociologicamente nas relações e na atmosfera do CP na forma de acoplamento ativo 

gerando pontos de intersecção entre os matizes, produzindo EPs congruentes de 

CP diferenciados em suas ideologias, mas com familiaridade de EPs, pois mantém 

sua “tradição”.  

Sugiro como forte “tradição” a EF como “ciência do exercício”, que talvez 

incida comportamentalmente na sociologia dos coletivos gerando essa atmosfera 

competitiva entre esses coletivos, ou seja, como característica a familiaridade 

pessoal com o esporte. Pois, podemos inferir que muitos estudantes de EF optam 

pelo curso devido à essa familiaridade pessoal com o esporte.  

O esporte nos remete a individualidade, competição, superação e busca por 

resultados em que vence sempre o melhor, para Weinberg e Gould (2001) as 

características peculiares dos grupos esportivos e de AF são uma identidade 

coletiva, um senso de propósito ou objetivos comuns, formas estruturadas de 

comunicação, interdependência pessoal ou de tarefa (ou ambos) e atração 

interpessoal. E, para os autores a competitividade é a característica de 

personalidade que melhor prevê o modo como às pessoas avaliam as situações 

competitivas e objetivas. 

Essa lógica esportiva e um raciocínio competitivo traz para o universo da EF 

consistência nas relações sociais dos egressos das faculdades, universidades 

carregando essa gênese do comportamento para o âmbito profissional. O que 

também sugere em demais profissionais, ou seja, da área da saúde ou qualquer 

outra área de conhecimento.  
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A pedagogia da EF enquanto ciência prática tem seu sentido “não na 

compreensão, mas no aperfeiçoamento da práxis”. Ao distanciar-se do mundo, 

constituindo-se na objetividade, surpreende-se ela em sua subjetividade. Nessa 

linha de entendimento reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se 

separam: opõem-se implicando dialeticamente. Isto por sua vez, implica tanto em 

fazer uma leitura da sociedade em que vivemos como implica em projetar a 

sociedade que almejamos (BRACHT, 1997; FREIRE, 1987). 

Trazendo o conceito de CP para a dimensão esportiva. Infiro a diferença entre 

grupo e equipe, segundo Weinberg e Gould (2001) a característica peculiar e 

fundamental é a interação entre seus membros, especialmente no que diz respeito a 

objetivos comuns compartilhados. Sendo assim, membros de um grupo podem 

apenas compartilhar alguns objetivos comuns, porém, membros de uma equipe 

dependem ou apoiam uns aos outros na busca por objetivos comuns.  

Portanto, hoje temos uma EF departamentalizada que atua como grupos e 

não como equipe, esses grupos possuem alguns EPs compartilhados que os 

diferencia quanto a incongruência entre estilos, entretanto, para o SUS a EF precisa 

atuar como uma equipe, pois, mesmo possuindo incongruências entre os estilos 

deve reconhecer os benefícios da diversidade para atuação multidisciplinar num 

apoio recíproco baseado em um objetivo comum a EF no SUS pautada nos 

princípios da integralidade. 

Para Coutinho (2011) o entendimento que comungamos sobre atuação 

interdisciplinar é que as diferentes áreas, que possuem diferentes núcleos de 

conhecimento, deverão se integrar num movimento de “mão dupla” sem hierarquias 

excludentes, no qual todos aprendem algo e todos ensinam algo a alguém. Devido a 

isso, trabalhar com bases teóricas diferenciadas aumentarão o escopo de ações 

para contribuição, colaboração e atuação da EF na AB e nos setores que se 

estendem a ela, ou seja, a intersetorialidade da ação nas escolas, indústria, 

comércio, serviço, comunidade, zona rural, CAPS a partir do controle social 

(respeitar o conhecimento dos leigos sem sentimentos de ofensa ao “cientificismo”). 

 

O conhecimento que o PEF deve ter sobre a diversidade de 
possibilidades de PCAF existentes no universo da cultura corporal do 
movimento. Admitir que é impossível conhecer “tudo”, e portanto, 
juntamente com equipe de saúde e comunidade deve procurar 
identificar práticas que deverão ser resolutivas, possuindo sentidos, 
significados e respeitando as diversidades culturais das pessoas 
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envolvidas, tendo por base as necessidades de saúde envolvidas no 
seu território. Também deverão ser levadas em consideração as 
possibilidades técnicas de infra estrutura de espaços físicos e 
materiais da unidade básica de saúde referenciada ao território 
adstrito, porém, onde estas condições não se mostrarem favorável  
as iniciativas de PCAF, deverão ser buscadas parcerias intersetoriais 
e a reivindicação nas instâncias de controle social, de modo a 
conseguir melhorias para a comunidade assistida (COUTINHO, 
2011, p. 151). 

 

Pensando ainda nos CP como equipes, para Coutinho (2011) é fundamental 

que o PEF atue na AB procure orientar sua formação pelo eixo da integralidade, 

arregimentando recursos que possam ser incorporados às ações de PS, prevenção 

de doenças e reabilitadora. 

Talvez, com uma despartamentalização da EF, democratização da ação e do 

conhecimento, comunicação entre os CP respeitando as diversidades de estilos a 

EF possa se consolidar como uma das áreas chaves para a colaboração no SUS, e 

através de uma ação colaborativa ampliada na intersetorialidade de ações Ensino – 

Serviço – Comunidade possa chamar a atenção de gestores de saúde e conselhos 

de saúde ocorrendo uma maior inserção da área no SUS.  

E através disso, podemos sugerir como resposta ao pressuposto do presente 

estudo, sendo esse: Apesar das políticas do NASF (2010) apontarem como 

favorável a inserção do PEF e as próprias diretrizes do MEC (2004) apontarem como 

habilitação do PEF a inserção na Saúde Pública. Observa-se um direcionamento 

lento do PEF como força de trabalho para o SUS.  

Um recorte interessante e que é um ponto de intersecção em comum nos CP 

nas Macro tendências Saúde Pública e Saúde Coletiva na EF brasileira apesar das 

ideologia quanto ao matiz a Educação Física como Política Pública.  

Para elucidar tal fato, a EF como Política Pública. Exemplificamos com um 

evento passado, segundo, Linhales (2006) a SEPH existiam certos registros de 

intervenções que, de algum modo criticavam “certas tendências”, mas as mesmas 

não são claramente explicitadas. O projeto foi negociado em debates que 

expressavam pontos de vista: priorizar expressões como “dirigir” e “estabelecer”, ao 

invés de controlor ou adotar nomenclatura “Entidade Máxima do Esporte” ao invés 

da já existente “Confederação Brasileira de Desportos” (CBD). 

 

Na estrutura desses pequenos comentários o que estava em questão 
era a constituição de um sistema nacional de educação física, com o 
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estabelecimento de órgãos de gestão em âmbito federal e estadual e 
uma compreensão acerca da direção e normatização da educação 
física que extrapolava, em muito, a dimensão escolar. O projeto 
referia-se a diferentes lugares de práticas: penitenciárias e casas 
correcionais, abrigos e patronatos, campos de recreação, fábricas e 
centros industriais, estabelecimentos de ensino e instrução, clubes e 
associações esportivas. Além desses, um lugar curiosamente 
denominado de “educação física de populares”, sem maiores 
explicitações sobre o termo (LINHALES, 2006, p. 9-10). 

 

Para Marinho (1943) o período de 24 de outubro de 1930 a 10 de novembro 

de 1937 foi fértil principalmente em leis, decretos, portarias e instruções, quer da 

união, quer dos Estados. Em 1937 é reorganizado os serviços do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, criando a Divisão de Educação Física. 

Nos anos 70 no que diz respeito ao esporte com sua capacidade de canalizar 

para si no universo mágico, os anseios, frustrações dos brasileiros foi imensamente 

explorada. “Noventa milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção!” E foi na 

esteira desses hinos ufanistas, apologistas de uma postura cívica exacerbadamente 

alienada, que vieram crimes políticos, estatais e para estatais num ritmo poucas 

vezes presenciados na história e política da sociedade brasileira (CASTELLANI 

FILHO, 1994). 

Nos dias de hoje o MS tem a prioridade de estruturação de ações de PS, 

prevenção e vigilância das DCNTs e respectivas possibilidades de intervenção. São 

ações desenvolvidas, a PNPS e a priorização de AF, institucionalização do tema 

promoção da AF no plano plurianual 2008/2011, indução de ações em municípios 

com recursos destinados, organização da vigilância dos fatores de risco, educação 

em saúde e capacitação e avaliação e monitoramento (justifica-se a necessidade de 

construir uma base de evidências (MALTA et al., 2008).  

Além do programa academia da saúde, programa saúde na escola, 

reformulação de espaços urbanos saudáveis, campanhas de comunicação e utilizar 

do programa de aceleração de crescimento PAC (construção de praças no eixo 

comunidade cidadã) (BRASIL, 2011a).  

Enfim, a EF nos dias de hoje no âmbito das propostas do MS/SUS é uma 

Política Pública de prevenção de doenças especialmente as DCNTs. E nessa 

constatação afirmo categoricamente que, também é uma forma de oportunizar a EF 

as pessoas / comunidade que não possuem acesso (desfavorecidos) a ela (que não 

pode pagar por serviços relacionados a AF). 
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Nesse contexto como noção da Educação Física como Política Pública 

torna-se imprescindível o conhecimento dos EPs acerca do fato complexo que é a 

definição do papel da EF no SUS.  

 

E, é no somatório de enfoques que se demonstra a importância 
Fleckiana para entender como se processa a construção do 
conhecimento em área de alta complexidade. Assegura, em primeiro 
lugar a importância da história e, dentro dela, como se processa 
internamente a “ciência”, a construção de um EPs (vinculado 
obviamente ao processo histórico), mas determina pelos iniciados, 
aos iniciantes, por determinação psicológica, coerção, adesão a uma 
ideologia / cultura ao coletivo já existente. 
Uma vez instaurados os EPs, há uma tendência a persistência no 
tempo, por uma necessidade interna, por uma continuidade de 
coerção (harmonia das ilusões, no dizer fleckiano), pela persistência 
dos problemas de saúde ao concreto pela necessidade de 
intervenção que tais problemas suscitam. Como a solução para estes 
problemas (de saúde pública) exige ações multi-facetárias que, 
envolvem abordagens distintas, indo ao biológico ao social, isto 
determina que as ações sejam desenvolvidas não só por atores 
sociais como EPs diferentes, mas também por profissões diferentes, 
o que traz à tona a discussão de transdiciplinaridade (DA ROS, 2000, 
p. 182-183). 

 

A EF para exercer uma colaboração ampliada no SUS, deve ter a 

sensibilidade democrática e científica pautado em uma problematização a partir dos 

usuários e equipe multidisciplinar. Desta forma, respeitando os indivíduos e 

coletividades, oportunizar o acesso a grupos de estudo (a maioria preserva um 

caráter fechado) e não ficar apenas no discurso da interdisciplinaridade, mas, fazer 

parte dela no dia a dia dos novos iniciados, ou seja, praticar, fazer, entender esta 

como parte de um processo em saúde. Assim, o PEF deve possuir conhecimentos 

pedagógicos, nutricionais, preventivo (saúde), epidemiológicos, sociológico e não 

esquecer da sua gênese educativa escolar, para assim, tornar-se gregário nas 

ações perdendo o caráter excludente de sua essência voltada para a performance 

do indivíduo (adestramento físico).  

Portanto, a chave para um EF na saúde é o entendimento que a saúde não é 

um objeto, um presente, ou seja, ninguém pode dar saúde, o médico não dá saúde, 

o PEF não dá saúde. E, evitar neologismos em que se acredita que AF é saúde, EF 

melhora a saúde, esporte é saúde, exercício é saúde (CARVALHO, 2001; CAVALLI, 

2009). 
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Assim, as atividades corporais voltadas para a saúde, mais que uma moda 

voltada para a “forma física”, ditada pela mídia, é um fato social complexo, presente 

na vida cultural contemporânea, que como tal sucinta interpretação da parte das 

ciências sociais e humanas (LUZ, 2007). 

Entretanto, não esquecer que a relação “atividade física e saúde” é uma 

construção sócio histórica que depende do modo de vida, do modo de organizar a 

produção dos bens materiais e imateriais, e isto, não pode ser isolado do indivíduo, 

mas, encarado historicamente a partir da totalidade da espécie humana 

(TAFFAREL, 2010). 

Presumindo que, o SUS veio para auxiliar no crescimento da EF, não apenas 

como uma profissão chave para o apoio matricial e interdisciplinar. Também, para 

uma reformulação, reorientação e reflexão para questionar sua própria prática. Para 

esse crescimento os CP devem reconhecer que, será nas diversidades de ações 

somado a gênese educativa a EF dará conta de colaborar no apoio interdisciplinar 

atendendo as necessidades e complexidades de saúde. 

 E quais são essas necessidades de saúde? Não existe resposta que explique 

a essa totalidade, mas, será nas “N” possibilidades que esse “Novo Profissional de 

Saúde” deverá superar a individualidade e se reconhecer como mais uma peça no 

quebra cabeças da complexidade das ações integrais em saúde. E qual o atributo 

necessário para esse “Novo Profissional” trabalhar no SUS? 

Para Celi (2013) ser proativo é essencial para atuar na atenção básica/SUS. 

Colaborando com diferentes práticas e abordagens em saúde. Esse profissional 

deve possuir um olhar sanitário e entender das determinações sociais e 

causalidades do processo saúde doença da população. Este olhar sanitário poderia 

se traduzir para EF com a afirmação de Campos (2000), pois segundo o autor, é 

preciso investir não somente a dimensão corporal dos sujeitos conforme a tradição 

da Saúde Pública, mas também pensá-los como cidadãos de direito e donos de uma 

capacidade crítica de reflexão e eleição mais autônoma dos modos de levar a vida. 

Acredito haver problemas na interpretação do papel da EF no SUS. Dentre 

estes: a cantralidade da ação na AF, neologismos comportamentais de cunho 

higienista, alusão ao estimular/promover Estilo de Vida Ativo, reinterpretação de 

fatores sociais na lógica biológica preventivista, negação do conhecimento popular 

“leigos” (por parte de alguns EPs), o conceito de PS como prevenção de doenças.  

Entretanto, essas interpretações vêm de acordo com EPs que sobrevivem aos 
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tempos reinterpretando o novo de acordo com o velho. É, fato que esses velhos EPs 

persistindo aos tempos calam ou silenciam novas ideias e coagem seus novos 

iniciados. Devido a isso, podemos afirmar que a EF possui suas próprias 

concepções de saúde, e para Coutinho (2011) essas complexidades e 

singularidades da saúde que não são habitualmente tão familiares para EF, o que 

“tira o chão” do PEF, porém, se pode constituir num terreno fértil onde se criarão 

possibilidades para promover, a partir de esforços acumulados a produção de novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

E, nesse sentido a Epistemologia de Fleck vêm de encontro a EF nessa 

dissertação. Para a partir das categorias EPs/CP, a EF possuirá uma abrangência 

muito maior para o entendimento de lógicas diferentes, incongruências que divergem 

simultaneamente criando um abismo dentro da própria complexidade de se produzir 

ciência na EF. 

Neste trabalho utilizando 10 EPs de Saúde Pública de Da Ros (2000), trago 

alguns recortes históricos epistemológicos e chego a 5 EPs em EF.  

Não descarto a hipótese da existência de outros EPs e seus matizes de 

pensamento. Devido a isso, a importância epistemológica deste estudo esta em 

demonstrar que a partir da diversidade de EPs, pode-se ampliar o olhar de uma EF 

numa perspectiva mais ampliada no entender saúde, e assim, agregando e 

respeitando a diversidade de conhecimento produzido, para utilizar como proto 

ideias, ampliando a capacidade de ação e resolução nas ações subsequentes de 

saúde que agregue conhecimentos da Saúde Pública, Saúde Coletiva, Pedagogia 

Escolar e por que não? Também os conhecimentos produzidos no contexto 

Esportivo. 

Criar um EPs, ampliado que utilize do biológico para auxiliar na prevenção de 

doenças, que utilize das pedagogias críticas para trabalhar questões sociais e na 

emancipação da população, que utilize do conhecimento de exercícios físicos e 

exercícios terapêuticos para reabilitação da saúde, que utilize das pedagogias 

críticas e das ciências sociais para educação em saúde e educação sanitária, e que 

a soma desses conhecimentos para a promoção da saúde.  

Por fim, espero que essa dissertação produza conhecimento na forma de 

proto ideias para futuros trabalhos que serão produzidos pela EF e sua futura 

relação “estreita” com o SUS. 
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