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RESUMO 

A interdisciplinaridade é o diálogo entre diferentes disciplinas (duas ou mais). É de 
fundamental importância em algumas áreas de estudo, tais como a educação, e 
ocorre por meio de integração, diálogos e contrapontos entre disciplinas. Compreende 
proximidade, convergência, contato e interação, e em certos casos é uma exigência 
para realização de pesquisa e para construção do conhecimento. Objetivo Geral: 
desenvolver um programa interdisciplinar participativo que venha a contribuir para a 
conscientização dos estudantes do 1º ano do ensino médio quanto à redução do 
sobrepeso. Objetivos Específicos: descrever as dúvidas dos docentes sobre 
obesidade; analisar de que forma o trabalho interdisciplinar pode auxiliar os docentes 
na promoção e prevenção da obesidade entre os estudantes; discutir como a 
educação permanente pode auxiliar os docentes e demais profissionais do Instituto 
Federal Fluminense- IFF, Centro, na abordagem dos alunos sobre a prevenção da 
obesidade; e, elaborar um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir na 
construção do programa. Metodologia: estudo de natureza qualitativa, do tipo 
descritivo e exploratório. Os participantes foram 11 (onze) professores atuantes há, 
pelo menos, 10 anos nesta Instituição, que desenvolvem atividades regulares na 
disciplina Educação Física, do Ensino Médio Integrado. Utilizou-se para a coleta de 
dados a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados com base na análise 
temática de conteúdo, por meio de categorias temáticas, e analisadas à luz do 
referencial teórico de Ivani Fazenda. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o Nº 1.269.415. 
Resultados: obtiveram-se quatro categorias: a interdisciplinaridade segundo os 
docentes; obesidade e promoção da saúde na escola: um olhar crítico reflexivo; 
estratégias de EPS, tendo em vista a prevenção da obesidade; a interdisciplinaridade 
como fator de promoção e prevenção da obesidade. Conclusão: ficou evidenciado 
que não basta apenas educar o discente, mas, sim, fazer com que sua família faça 
parte deste processo. Por mais que a escola tenha o papel de educar sobre os hábitos 
alimentares, é em casa que se começa esse trabalho. Para tanto, urge a necessidade 
de se desenvolver educação coletiva. Neste sentido foi apresentada uma proposta de 
construção de um programa interdisciplinar participativo, com o objetivo de prevenir a 
obesidade e promover a saúde no IFF, contando com a presença dos pais, discentes, 
docentes e servidores. 

Descritores: Comunicação Interdisciplinar; Obesidade; Adolescente; Educação 
Física e Treinamento. 
  



ABSTRACT 

It is of fundamental importance in some areas of study such as education and it takes 
place by means of integration, dialogue and counterpoints among the subjects. It 
comprehends proximity, convergence, contact and interaction, and in certain cases, a 
third millennium requirement for research realization and knowledge construction. 
General objective: to develop a participatory interdisciplinary program which might 
contribute to the adolescents’ awareness from the first year of high school in relation 
to overweight reduction; Specific objectives: to describe the students’ doubts in 
relation to obesity; to analyze in which way the interdisciplinary work could help the 
teachers in the promotion and prevention of obesity; to discuss how permanent 
education might help the educators and IFF-Center staff members in the pupils’ 
approach to obesity prevention; to elaborate an interdisciplinary capacity project in 
order to contribute to the program construction. Methodology: the study is of 
qualitative nature, descriptive and exploratory type. The participants were 11 (eleven) 
teachers that have been working for at least ten years in this institution. They have 
been performing regular activities in Physical Education in the integrated high school. 
The semi structured interview was used in collecting data. These pieces of information 
were studied on the grounds of analysis of thematic contents through thematic 
categories and analyzed in the light of Ivani Fazenda’s theoric referencial. It was 
approved by the Ethic Committee of Research in the Fluminese Federal University 
Medical School under the number of 1.269.415. Results: four categories were 
obtained: the interdisciplinarity according to the educators and staff members; obesity 
and health promotion in school; a reflexive and critical look; EPS (permanent education 
in health) strategies aiming at obesity prevention. Conclusion: it has been shown that 
only to educate the adolescent is not sufficient but it is necessary to include his/her 
family in the process. Although the school role is to teach and guide about eating habits 
it is at home where the work begins. Consequently, the need of a construction and 
collective education system is urgent. Having this is mind a construction proposal of a 
participative interdisciplinary program has been presented. Its objective is to prevent 
obesity and to promote health in school relying on the presence of parents, students, 
teachers and staff members. 

Descriptors: Interdisciplinary Communication; Obesity; Adolescents; Physical 
Education and Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto faz parte de inquietações vivenciadas ao longo do meu percurso 

profissional, enquanto educador físico, tendo em vista que a temática abordada se 

relaciona com o trabalho desenvolvido no Instituto Federal Fluminense (IFF) – 

Campos dos Goytacazes/RJ, campus centro, principalmente, no que se refere à 

mudança no perfil epidemiológico, da população brasileira, com o aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase no excesso de peso e obesidade, 

que assume proporções alarmantes, especialmente entre crianças e adolescentes. 

Atuo na referida Instituição, como professor de Educação Física, desde o ano 

de 2008, e trabalho diariamente com alunos do Ensino Médio Integrado. Entre as 

muitas experiências que vivenciei com estes alunos, durante as aulas de Educação 

Física, o que me chamou mais a atenção foram as dúvidas sobre obesidade. Percebi 

as inquietações que afligiam um determinado grupo, que se considerava acima do 

peso. A partir de então, tenho refletido acerca de estratégias de promoção da saúde 

escolar, de forma interdisciplinar e, principalmente, em relação aos hábitos 

alimentares, a fim de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida e prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Segundo Malik e Willett (2013, p. 27), “a prevalência de excesso de peso na 

infância e adolescência tem aumentado em países de baixa e média renda, sendo em 

grande parte impulsionado pelo crescimento econômico e pela rápida urbanização”.  

Para Craemer et al., (2012, p. 13): “o processo de urbanização pode estar associado 

à limitação da prática de atividades fora de casa, visto que com o aumento da 

violência, crianças e adolescentes estão substituindo as atividades cotidianas e 

brincadeiras de rua por atividades sedentárias”.  

De acordo com Silva et al. (2007, p.21), “[...] os avanços tecnológicos e as 

facilidades obtidas decorrentes da modernização parecem ter favorecido a 

modificação de hábitos de vida dos indivíduos, sobretudo no que se refere à adoção 

de estilo de vida sedentário”. Neste sentido, Mello, Luft e Meyer (2004, p. 80) 

evidenciam que “os comportamentos sedentários envolvem atividades de baixa 

intensidade com gasto energético reduzido, tais como assistir televisão, jogar vídeo 

games ou usar o computador”.  

Para Saffer (2002, p.81), “estes comportamentos têm sido associados a outros 

comportamentos prejudiciais à saúde das crianças e adolescentes, como 
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experimentação de bebidas alcoólicas e tabagismo”. Nesse contexto, vale ressaltar, 

que o hábito de assistir televisão pode influenciar as escolhas alimentares dos 

adolescentes, uma vez que a maioria dos alimentos veiculados pela mídia é de alta 

densidade energética, contribuindo para o aumento da obesidade entre eles 

(ALMEIDA; NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002, p. 36). 

Nos dias atuais com o aumento da urbanização e da violência, fica evidente a 

preocupação dos pais e responsáveis em velar pela segurança dos filhos e, que na 

tentativa de protegê-los, restringem a prática de atividades externas recreativas e/ou 

físicas, como as “brincadeiras de rua”, muito comuns no passado, que exigem um 

gasto calórico significativo. Em contrapartida a este fato, e em busca de suprir as 

necessidades de interação dos filhos, aqueles, oferecem equipamentos tecnológicos 

e de fácil acesso à mídia, que não contribuem de forma expressiva para aumentar o 

gasto calórico.  

Para Craemer et al. (2012, p. 13), “a prática regular de atividade física é um dos 

fatores que podem estar inversamente associados ao tempo de atividades 

sedentárias”. Entretanto, Estima et al. (2009, p. 52) ressaltam que “as atividades 

sedentárias independem da prática de atividade física, sendo que o declínio de uma, 

não promove a elevação da outra. 

A redução do sedentarismo, de forma isolada, não propicia uma vida saudável. 

Pois, a mudança do estado sedentário para o ativo depende da atitude do próprio 

indivíduo, influenciado por uma orientação consciente, a partir de (re)educação no que 

tange aos hábitos alimentares e da prática regular de atividade física, sendo esta 

última um fator importante para o aumento de gasto calórico. 

A obesidade sempre foi alvo de muita discussão e ganha cada vez mais 

destaque na mídia como fator responsável pelo aumento no número de doenças como 

o câncer, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, depressão e redução da 

qualidade de vida. Neste sentido, questiono: de que maneira o trabalho interdisciplinar 

no IF Fluminense pode contribuir na promoção da saúde e prevenção da obesidade 

na adolescência? 

Buscando respostas para minhas inquietações, por meio da leitura do 

documento que rege a estrutura educacional do Instituto Federal Fluminense – IFF, 

observei que no Projeto Pedagógico Institucional 2010/2014 (PPI), um dos princípios 

que norteiam as práticas acadêmicas nessa instituição, encontra-se fundamentado 
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em uma das diretrizes que enfatiza a realização de um trabalho trans e interdisciplinar, 

que é referendado por Gadotti (1996) e Santomé (1998). 

A interdisciplinaridade oportuniza a integração e a articulação do currículo, 

provocando intercâmbios reais. E, sua abordagem, referenda uma prática na qual o 

sujeito percebe a necessidade de estabelecer relações dentre os conteúdos 

abordados nas ambiências dos discentes, na compreensão de um dado fenômeno ou 

na resolução de determinado problema (BRASIL, 2011).  

Neste contexto, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFF retrata uma das 

ferramentas pedagógicas e enfatiza metas para com a práxis pedagógica da 

comunidade acadêmica, com a construção, (re) construção e produção do 

conhecimento pelos sujeitos desse processo e, por conseguinte, com a qualidade do 

ensino, assumindo a dialogicidade com seus pares em uma perspectiva pluralista, 

integradora na sua operacionalização visando contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades da comunidade acadêmica nas suas dimensões afetivas, cognitivas, 

emocionais, sociais, humanísticas e tecnológicas (BRASIL, 2011). 

O referido PPI, prima pela interlocução de três eixos, “Ensino, Pesquisa e 

Extensão”, como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, na área de 

abrangência onde se encontra instalado. Estabelece como política para o 

desenvolvimento de seus diferentes setores, tendo como diretivas básicas as 

seguintes premissas: desenvolver políticas no sentido da verticalização do ensino e 

elevação do nível de escolaridade, atendendo desde o Ensino Médio, a Educação de 

Jovens e Adultos e Formação Inicial e Continuada do trabalhador, até a Pós- 

Graduação; buscar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; desenvolver 

políticas de valorização da rede pública de ensino e ações que a possibilitem; e, 

promover avaliação permanente dos cursos e do corpo docente e técnico-

administrativo em educação da instituição. 

Nesse ínterim, nota-se que os princípios norteadores das práticas acadêmicas 

nessa instituição encontram-se permeados pelas diretrizes estabelecidas, dando 

ênfase à base desta pesquisa, que está voltada para a interdisciplinaridade, posto 

que, retrata uma atitude dinâmica do currículo no desenvolvimento da ação 

pedagógica ou da abordagem aplicativa das áreas do conhecimento, e implica 

estabelecer articulações e interações que sejam pertinentes e adequadas ao 

conhecimento dos sujeitos. 
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O Projeto Pedagógico Institucional tem como base os preceitos de Santomé 

(1998, p.55) e Gadotti (1996, p.102), os quais referem que a interdisciplinaridade tem 

como fim: (a) o entendimento pelo sujeito da complexidade dos fenômenos humanos 

e mundiais; (b) as explicações científicas pelo conjunto dos componentes curriculares 

diante dos desafios; (c) o uso das tecnologias da comunicação e informação como 

meio de sustentar e flexibilizar esse processo. 

A transdisciplinaridade enfatiza a construção de um sistema total, sem 

fronteiras sólidas entre os componentes curriculares, e objetiva transitar nas áreas de 

conhecimento que compõem o itinerário curricular, indo para além delas, sem se 

preocupar com limites ou fronteiras, mas integrando em sua investigação outros 

modos de conhecimento que permeiam a humanidade e agregam novos saberes 

(GADOTTI, 1996).  

Na perspectiva de corroborar com essa diretriz, reportamo-nos a Gadotti 

quando menciona que:  

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 
aponta para a construção de uma escola participativa e decisiva na formação 
do sujeito social. O educador, sujeito de sua ação pedagógica, é capaz de 
elaborar programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo competente 
para inserir sua escola numa comunidade (GADOTTI, 1996, p. 102). 

Atualmente na visão de Gadotti (2008), o pensamento de educar para outros 

mundos possíveis é também educar para mudar radicalmente nossa maneira de 

produzir e de reproduzir nossa existência no planeta, portanto, é uma educação para 

a sustentabilidade. De acordo com o autor, não se pode mudar o mundo sem mudar 

as pessoas: mudar o mundo e mudar as pessoas são processos interligados. Mudar 

o mundo depende de todos nós: é preciso que cada um tome consciência e se 

organize. Educar para outros mundos possíveis é educar para superar a lógica 

desumanizadora do capital que tem no individualismo e no lucro seus fundamentos, é 

educar para transformar radicalmente o modelo econômico e político atual, para que 

haja justiça social e ambiental. 

Neste contexto, Gadotti (2009) evidencia que a educação deve desempenhar 

o papel de promover diálogo numa sociedade de conflito, oportunizando a 

contraposição e contradição de ideias, que levem a outras, por meio da teoria dialética, 

com a prática coletiva dos educadores dentro de uma perspectiva da própria categoria 

e da classe trabalhadora. 
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Refletindo à luz do autor supracitado, e consciente do papel do professor como 

um educador para a vida, ao analisar o plano de desenvolvimento institucional (PDI) 

do Instituto Federal Fluminense, percebo que não é contemplada como conteúdo 

específico, a temática da obesidade, mas, no entanto, acredito que se faz 

extremamente necessário. Assim, percebe-se que deve partir do professor que 

pretenda trabalhar com tal tema, o interesse e esforço de realizar pesquisas e/ou 

ampliar estudos para poder realizar trabalhos em sala de aula, pois no contexto 

educacional, a educação física precisa ser um agente de promoção da saúde. 

Neste sentido, a Educação Física, por meio da prática docente dos professores, 

deve assumir o papel de orientar, utilizando um trabalho interdisciplinar, com auxílio 

dos demais profissionais, como: médicos, enfermeiros, nutricionistas, pedagogos, 

psicólogos, assistentes sociais, docentes, contando também com a participação dos 

familiares e responsáveis pelos alunos, no intuito de construir um programa 

interdisciplinar participativo de prevenção da obesidade na escola. 

Dentro desse contexto, Nahas (2001, p.59) acredita que a Educação Física 

Escolar deva servir de base educacional para uma vida mais ativa, utilizando 

conteúdos crescentes e proporcionando o conhecimento dos conceitos em torno da 

aptidão física e da saúde, considerando que o indivíduo levará o entendimento dos 

mesmos para o resto da vida. 

Sallis e Mckenzie (apud GUEDES e GUEDES1, 1993, p. 18) levantam a 

hipótese de que “uma possível modificação nos programas de Educação Física 

Escolar poderia auxiliar na prevenção do sedentarismo das próximas gerações de 

adultos”. Sabe-se que, na maioria das escolas, os adolescentes não recebem 

informações suficientes sobre a correlação entre aptidão física e saúde.  

É evidente que uma nutrição desequilibrada e a falta de exercícios físicos, 

ocasionadas pelo sedentarismo, são causas da obesidade na adolescência. É correto 

dizer que se existir a alteração nos costumes alimentares e na maneira de vida 

sedentária, criando-se hábitos salutares ao adolescente, propõe-se uma vida mais 

conveniente em termos de qualidade de vida.  

  

                                                             
1 GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisete Ribeiro Pinto. Prevalência de sobrepeso e 
obesidade em crianças e adolescentes do município de Londrina (PR), Brasil. Motriz, v. 4, n. 1, p. 18-
25, jun. 1998 
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Para Alves (2003, p. 5-6): 

Ser fisicamente ativo desde a infância apresenta muitos benefícios, não só 
na área física, mas também nas esferas sócio e emocional, e pode levar a 
um melhor controle das doenças crônicas da vida adulta. Além disso, a 
atividade física melhora o desenvolvimento motor da criança, ajuda no seu 
crescimento e estimula a participação futura em programas de atividade 
física.  

A educação física voltada à prevenção é, sem dúvida, a grande contribuição 

que a educação nos dias atuais pode oferecer à sociedade e aos jovens estudantes, 

no que se refere à prevenção de enfermidades relacionadas à obesidade. As 

atividades físicas são importantes na redução do peso corporal, já que estabelece 

diminuição do lipídio corporal. Para Mcardle e Col (2000), a conservação ou o aumento 

do tecido magro mantém um alto nível de metabolismo de repouso (basal), pois, o 

peso isento de gordura, continua sendo metabolicamente mais ativo que a gordura 

corporal. Isso reduz a tendência do corpo em armazenar calorias, aumentando a 

eficácia potencial do programa de redução ponderal.  

Assim, aconselha-se que a Educação Física tenha regularidade e sequência, e 

que não sofra interrupções, a fim de que o educando tenha um desenvolvimento 

crescente em sua estrutura física, compatível com sua idade, peso e altura.  

Com base no exposto, o objeto deste estudo pauta-se na interdisciplinaridade 

como estratégia para promoção da saúde e prevenção da obesidade na adolescência.  

Promover saúde é educar para a autonomia, como construído por Paulo Freire 

(2002); é tocar nas diferentes dimensões humanas, é considerar a afetividade, a 

amorosidade e a capacidade criadora e a busca da felicidade como igualmente 

relevantes, e indissociáveis das demais dimensões. Por isso, a promoção da saúde é 

vivencial e é inerente ao sentido de viver e aos saberes acumulados, tanto pela ciência 

quanto pelas tradições culturais locais e universais. 

Vale salientar que para o desenvolvimento deste estudo, foram tomados como 

base os conteúdos didático-pedagógicos utilizados pelos educadores físicos e pela 

proposta pedagógica da referida instituição, considerando-se que as doenças crônicas 

não transmissíveis são passíveis de serem prevenidas, a partir de mudanças nos 

padrões de alimentação, tabagismo e atividade física. Desta forma, tendo em vista a 

importância da temática pesquisada, questiona-se: 
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1.1. QUESTÕES NORTEADORAS 

 Quais as dúvidas dos docentes de Educação Física sobre obesidade? 

 Como o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os referidos docentes na 

promoção e prevenção da obesidade na adolescência? 

 Como a Educação Permanente pode auxiliar os docentes e demais 

profissionais do IFF Campos dos Goytacazes, Centro, na abordagem dos 

alunos sobre prevenção da obesidade? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

 Desenvolver um programa interdisciplinar participativo para a conscientização 

dos estudantes do 1º ano do ensino médio quanto à redução do sobrepeso. 

1.2.2 Específicos 

  Identificar as dúvidas dos docentes sobre obesidade. 

 Analisar de que forma o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os docentes 

na promoção e prevenção da obesidade entre os estudantes. 

 Discutir como a educação permanente pode auxiliar os docentes e demais 

profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos na prevenção da 

obesidade. 

 Elaborar um projeto de capacitação interdisciplinar participativo, para contribuir 

com a prevenção da obesidade. 

1.3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A justificativa para realização de uma pesquisa desta natureza, parte do fato de 

que temáticas referentes à Saúde da Criança e do Adolescente, bem como a Gestão 

do Trabalho e Educação em Saúde, encontram-se entre as prioridades da Agenda 

Nacional de Pesquisas do Ministério da Saúde do Brasil. 

Tomando como base as prioridades em pesquisa e a minha prática profissional, 

surgiu a motivação para realizar este estudo, pois compreendo que: a educação é o 

instrumento mais valioso e eficaz para que se impeça o aumento na incidência da 

obesidade e de suas várias complicações. Por meio dela, pode-se evitar que se realize 
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a previsão de que 35% da população adulta brasileira estará obesa em duas décadas 

(BRASIL, 2007).  

Em números absolutos, estima-se que 74 milhões de brasileiros de diferentes 

grupos etários apresentam excesso de peso (IBGE - BRASIL, 2011), exigindo a pronta 

ação do Estado na condução de estratégias que modifiquem a atual tendência. 

Quadro 1. Prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) em 
crianças, adolescentes e adultos. Brasil, 1989, 2003, 2009 
Grupo 1989 2003 2009 

Crianças (5 a 9 anos) 13,5 - 33,5 

Adolescentes (10 a 19 anos) 10,8 15,9 20,5 

Adultos (20 anos ou mais) 37,7 40,6 49,0 
Fonte: PNSN 1989, POF 2003, POF 2008/2009. 

 

A determinação do sobrepeso e da obesidade compõe um conjunto de fatores 

que constitui o modo de vida das populações modernas, que consomem cada vez 

mais produtos processados e ultraprocessados, fabricados pela indústria com a 

adição de substâncias, como gordura e açúcar, para torná-los duráveis, mais 

palatáveis e supostamente mais atraentes, e que acabam por alterar 

significativamente a composição quantitativa e qualitativa dos nutrientes encontrados 

nos alimentos. As substâncias normalmente são derivadas de alimentos, tais como 

óleos, farinhas, amidos e açúcares, e muitas são obtidas por processamento adicional 

de substâncias extraídas de alimentos. 

O desequilíbrio do balanço energético que determina o excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade) decorre, em parte, pelas mudanças do padrão alimentar 

aliados à reduzida prática de atividade física, tanto no período laboral como no lazer. 

As causas não são apenas individuais, mas também ambientais e sociais sobre as 

quais o indivíduo, em muitas ocasiões, tem pouca capacidade de interferência 

(BRASIL, 1998). 

O sedentarismo e dieta equivocada são fatores da vida moderna que 

contribuem para elevar os índices de enfermidades geradas pela obesidade e isso 

reflete diretamente na saúde de criança e adolescente, as principais vítimas desse 

processo, ocasionando uma geração inteira de obesos.  

No intuito de evidenciar o estado da arte sobre a temática pesquisada, foi 

realizado um levantamento com origem na Plataforma Sucupira, no Banco de teses & 

dissertações da CAPES – Coordenação de Apoio à Pesquisa no Ensino Superior, 
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buscando teses e dissertações que abordassem a temática desta pesquisa, com 

recorte temporal entre os anos de 2010 a 2016. Nesta busca, foram utilizados os 

seguintes descritores ou palavras-chave: interdisciplinaridade (interdisciplinarity), 

obesidade (obesity), adolescente (adolescent) e Educação Física (Physical 

Education) e, identificados 449 trabalhos de teses e ou dissertações. 

Percebeu-se a escassez de produções sobre a temática da 

interdisciplinaridade como estratégia da promoção da saúde e prevenção da 

obesidade na adolescência, no que diz respeito às Teses de Doutorado (01), 

dissertações de Mestrado Acadêmico2 (01) e dissertações de Mestrado Profissional3 

(0). Vale destacar que os cursos de Mestrado Profissional surgiram em 1995, como 

uma nova figura de curso de pós-graduação, os chamados Mestrados Profissionais, 

Profissionalizantes ou Técnicos. 

Após análise e aprofundamento no assunto, destaca-se que em nenhuma das 

buscas aparece o tema pesquisado de forma que possa intervir na prevenção da 

obesidade dentro do ambiente escolar, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Pesquisa de descritores no banco de dados de Teses & Dissertações 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Brasil, 2010-
2016 

DESCRITORES Total de dissertações 

Interdisciplinaridade 126 

Obesidade 203 

Adolescente 78 
Educação Física 42 

Total individual 449 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

                                                             
2 Mestrado acadêmico é o primeiro nível de um curso de pós-graduação stricto sensu, que tem como 
objetivo, além de possibilitar uma formação mais profunda, preparar professores para lecionar em nível 
superior, seja em faculdades ou nas universidades, e promover atividades de pesquisa. Um curso de 
pós-graduação se destina a formar pesquisadores em áreas específicas do conhecimento. Seu passo 
seguinte será o doutorado, em que se capacitará como um pesquisador, assim como as suas 
especializações, o Pós-Doutorado e/ou a livre-docência. Note-se, entretanto, que o mestrado não é 
pré-condição obrigatória para o ingresso no doutorado, alunos com um desempenho muito bom na 
graduação podem ser aceitos diretamente no doutorado. Esta aceitação depende da legislação 
particular de cada Universidade. O Mestrado pode ser Acadêmico ou Profissional, sendo este último 
orientado pela Portaria Normativa 17 da CAPES. 
3 Mestrado Profissional é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente 
voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença 
em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos graus e prerrogativas, inclusive para o exercício da 
docência, e, como todo programa de pós-graduação stricto sensu, tem a validade nacional do diploma 
condicionada ao reconhecimento prévio do curso (Parecer CNE/CES 0079/2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stricto_sensu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-Doutorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre-doc%C3%AAncia
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Posteriormente, realizou-se a associação dos descritores citados a seguir, a fim 

de realizar uma aproximação das produções que possivelmente iriam ao encontro da 

temática abordada nesta pesquisa. Observou-se que, neste cruzamento, não foi 

identificado nenhum trabalho de dissertação de Mestrado Profissional vinculado à 

temática desta, conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Pesquisa de descritores associados ao banco de dados de Teses & 
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Brasil, 2010-2016 
DESCRITORES 
ASSOCIADOS 

Doutorado 
Mestrado 

Acadêmico 
Mestrado 

Profissional 
Total 

Interdisciplinaridade + 
obesidade 

00 00 00 00 

Interdisciplinaridade + 
adolescente 

00 00 00 00 

Interdisciplinaridade + 
Educação Física 

00 01 0 01 

Obesidade + educação física 00 00 00 0 
Adolescente + Educação 
Física 

01 00 00 01 

Obesidade + Adolescente + 
educação física 

00 00 00 00 

Interdisciplinaridade + 
educação física + obesidade 

00 00 00 00 

Interdisciplinaridade + 
obesidade + adolescente + 
educação física. 

00 00 00 00 

TOTAL 01 01 00 02 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Contudo, a pesquisa identificou, conforme apresentado anteriormente, dois 

trabalhos que contribuíram para orientação desta pesquisa. No primeiro título, o autor 

(SOUZA, 2012) apresenta como proposta, para a superação da crise epistemológica 

na Educação Física, estimular no meio acadêmico um processo de autorreflexão e 

autocrítica sobre seus resultados e sobre os processos e condições de sua produção.    

A epistemologia amplia a possibilidade de identificação de problemas, 

tendências, perspectivas de um determinado campo científico. A atividade 

epistemologia seria uma reflexão sobre a ciência, isto é, conhecer a ciência em seus 

processos de gênese, de formação e de estruturação (MOTTA, 2011). 

Na escola, a Educação Física pretende superar a concepção de área de 

atividades e conquistar a legitimidade de uma área de conhecimento.  A Ciência da 

Motricidade Humana não pode abdicar de toda a construção de conhecimentos 

produzida pela Educação Física até então, mas permite mudanças por meio da 

ruptura epistemológica: da Educação Física para a Ciência da Motricidade Humana.  
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A complexidade, interdisciplinaridade, pesquisa e problematização no ensino, 

contextualização, reflexão crítica e formação continuada, princípios orientadores 

desta formação docente, se relacionam com os princípios da Ciência da Motricidade 

Humana que considera o ensino como processo complexo, o ser humano como 

unidade complexa e multidimensional, o sentido e significado do que é ensinado e o 

ser humano práxico, isto é aquele que faz movimentar a história com sentido e 

significado, ser humano ético e solidário (Conforme Quadro 2). 

Quadro 2. Resumo da dissertação de mestrado Motricidade humana e o 
ensino da Educação Física: estabelecendo relações. Brasil, 2012 
Título 1 Motricidade humana e o ensino da Educação Física: estabelecendo 

relações  

Publicação Biblioteca digital Universidade Estadual de Londrina. Data de Publicação: 
2012 
Local de Publicação: Londrina 
Orientador: Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina. Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. 

Dissertação Nível: Dissertação (Mestrado em Educação) 
Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Autor Christian Vieira de Souza 

Objetivos Identificar se a Motricidade Humana influencia o ensino da Educação 
Física por meio dos professores formados neste currículo. 

Conclusões A complexidade, interdisciplinaridade, pesquisa e problematização no 
ensino, contextualização, reflexão crítica e formação continuada, 
princípios orientadores desta formação docente, se relacionam com os 
princípios da Ciência da Motricidade Humana que considera o ensino 
como processo complexo, o ser humano como unidade complexa e 
multidimensional, o sentido e significado do que é ensinado e o ser 
humano práxico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No segundo título, analisou-se a distorção relacionada entre o estado 

nutricional e a imagem corporal do adolescente, e notou-se a importância da 

intervenção multiprofissional, que contribui para a implantação de um programa multi 

e interdisciplinar (Conforme Quadro 3). 
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Quadro 3. Resumo da tese de doutorado Hábitos alimentar, intestinal, estado 
nutricional, atividade física, imagem corporal e subsídios para um programa de 
educação nutricional. Brasil, 2010 
Título 2 Hábitos alimentar, intestinal, estado nutricional, atividade física, imagem 

corporal e subsídios para um programa de educação nutricional 

Publicação Biblioteca digital Universidade Estadual de Londrina. Data de Publicação: 
2010  
Local de Publicação: Campinas, SP  
Orientador: Elizete Aparecida Lomazi da Costa Pinto  
Instituição: Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências 
Médicas 

Tese Nível: Tese (doutorado)  
UNICAMP: Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do 
Adolescente 

Autor Ana Lucia Alves Caram  

Objetivos Descrever os hábitos alimentar e intestinal, estado nutricional, atividade 
física e imagem corporal de adolescentes e verificar o efeito de um 
programa de educação nutricional. 

Conclusões O estado nutricional e a imagem corporal não apresentaram concordância, 
segundo o teste estatístico de Kappa, necessitando assim uma intervenção 
multiprofissional. O programa de educação nutricional em grupo apresentou 
aumento significativo do conhecimento sobre nutrição dos adolescentes. 
Conclusão: A maioria dos adolescentes era eutrófica, com hábitos 
saudáveis (alimentar, intestinal e atividade física), porém com distorção da 
imagem corporal. O programa de nutrição contribuiu para o aumento do 
conhecimento de nutrição e envolvimento multi e interdisciplinar. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para dar maior sustentação a esta pesquisa recorri também à coleta de 

informações no acervo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), correspondente aos 

anos de 2008 a 2016, na busca de produção literária por meio dos seguintes 

descritores: interdisciplinaridade (interdisciplinarity), obesidade (obesity), adolescente 

(adolescent), Educação Física (Physical Education) (Conforme Tabela 3). 

Tabela 3. Produção literária encontrada em pesquisa por meio de descritores 
no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Brasil, 2008-2016 

DESCRITORES MEDLINE SciELO LILACS 

Interdisciplinaridade 17 459 519 
Obesidade 154.028 2.710 7.486 
Adolescente 1.712.664 2.423 70.079 
Educação Física 00 2.230 3.536 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Posteriormente, realizou-se a associação dos descritores, citados a seguir, a 

fim de realizar uma aproximação das produções. E, não foi identificado nenhum artigo 

da temática abordada nesta pesquisa, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4. Produção literária encontrada em pesquisa por meio de descritores 
associados ao banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Brasil, 2008-2016 

DESCRITORES ASSOCIADOS MEDLINE SciELO LILACS 

Interdisciplinaridade + obesidade 00 23 04 
Interdisciplinaridade + adolescente 00 04 24 
Interdisciplinaridade + Educação Física 00 09 10 
Obesidade + educação física 00 72 104 
Adolescente + Educação Física 00 17 523 
Obesidade + Adolescente + educação física 00 01 37 
Interdisciplinaridade + educação física + 
obesidade 

00 00 00 

Interdisciplinaridade + obesidade + adolescente + 
educação física. 

00 00 00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os trabalhos que não colaboravam com informações para este estudo, tais 

como Artigos repetidos e os que não abordassem a temática proposta, foram 

excluídos.   

A fase seguinte, formada pela leitura minuciosa e exploratória dos artigos 

selecionados por meio de descritores associados, permitiu a organização para o 

último passo, que foi localizar o material para compor a bibliografia potencial, 

conforme exposto no Quadro 4.  

Quadro 4. Bibliografia potencial da Biblioteca Virtual em Saúde encontrada 
com pesquisa por meio de descritores associados. Brasil, 2008-2016 

Produção científica Ano Autor 
Base de dados- Revista com 

volume e número 

Interdisciplinaridade e a 
formação na área de 
saúde coletiva 

2016 Velloso MP 
et al. 

SciELO - Trab. Educ. saúde volume 
14 no. 1 Rio de Janeiro/Mar. ISSN 
1981-7746 

Efeito da intervenção 
sobre a obesidade total e 
central em estudantes: o 
projeto Saúde na Boa 

2014 Sousa TF et 
al. 

SciELO - Rev. bras. cineantropom. 
Desempenho hum. vol.16 supl.1 
Florianópolis Julho. ISSN 1980-0037 

Desnutrição e excesso de 
peso em crianças e 
adolescentes: uma 
revisão de estudos 
brasileiros 

2012 Leal VS et al. LILACS - Rev. paul. pediatr. vol.30, 
no. 3, 30(3):415-422, Sept. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nesta etapa, selecionaram-se os artigos que abordam a interdisciplinaridade e 

evidenciam a importância de se inserir no currículo aspectos relativos à alimentação. 

Vale destacar que em um dos artigos, os autores (SOUZA et al, 2014), destacam as 

ações que foram implementadas, tais como: divulgação de informação educacional 

por meio de um site; criação de cartazes temáticos e boletins informativos para discutir 
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em sala de aula; a criação de estacionamentos de bicicletas; distribuição de frutas da 

estação; distribuição de kits de atividade física; organização de atividades de fim de 

semana especiais (por exemplo, caminhadas, andar de bicicleta); e oferecendo 

palestras para professores, funcionários e alunos e seus responsáveis legais. Tendo 

sido observado que, além do grau de instrução, a condição nutricional dos pais 

também interfere diretamente no estado nutricional dos filhos.  

De um modo geral, de acordo com os autores, a eficácia das intervenções 

baseadas na escola para a prevenção da obesidade é satisfatória quando os 

programas abordam várias ações em combinações. Intervenções escolares são de 

suma importância para a redução da prevalência da obesidade. Várias estratégias 

podem inserir programas que incluem a atividade física moderada à vigorosa 

juntamente com a Educação Física. 

Observa-se, contudo, que nenhum estudo abordou a interdisciplinaridade para 

promoção da saúde do adolescente no que tange à prevenção da obesidade, o que 

demonstra a importância da proposta deste estudo. Desta forma, evidencia-se a 

necessidade da construção de pesquisas voltadas para a prevenção da obesidade em 

escolares, e mais ainda, a implementação prática de projetos interdisciplinares que 

venham a contribuir para a promoção da saúde, em um movimento participativo, no 

qual todos os profissionais de saúde inseridos na escola e os familiares possam estar 

integrados em um objetivo comum que beneficiará as gerações futuras com 

consciência quanto aos cuidados inerentes à própria saúde. 

No entanto, acredito que construir, junto com o professor, diretrizes teórico-

metodológicas para a abordagem da saúde no seu conceito mais amplo, favoreça o 

seu reconhecimento como ator fundamental nesse processo. Assim, pode ser que 

esse educador se sinta mais seguro e competente para tratar dessas questões em 

sua prática pedagógica, dando suporte necessário para criação de um programa 

interdisciplinar participativo. 

Atrelado a este contexto, vale ressaltar que os planos de atuação da 

interdisciplinaridade escolar, apontam para três segmentos: a interdisciplinaridade 

curricular, a didática e a pedagógica. Cada um com sua função determinada e 

organizada. Todavia, a prática interdisciplinar segundo Fazenda “encontra-se 

atualmente com os mesmos dilemas, ainda não superados, pois está ligada a 

problemática da intervenção educativa” (FAZENDA, 2014, p. 17). O professor 

pesquisador se vê, em muitos casos, enrijecido pelo planejamento um tanto 
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conteudista que o impede de alçar voos mais altos na construção do conhecimento. 

Com isso, torna-se evidente a necessidade de integração e a articulação do currículo 

que sejam pertinentes e adequadas à construção, à reconstrução e à produção do 

conhecimento dos sujeitos. 

Para Fazenda (2012, p 34), a interdisciplinaridade pode ser considerada “como 

atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento”, fundamentada na criatividade, 

no diálogo, na superação das práticas tradicionais de ensino, na parceria com outros 

professores e na “compreensão do outro como um ser particular e com capacidade 

de se modificar no contato com o outro e modificar o mundo que o rodeia” (GODOY, 

2014, p. 66). 

Esta ousadia ocorre quando há quebra de paradigmas, buscando-se uma 

reflexão dos docentes no intuito de estimular a criatividade, a fim de superar as 

práticas tradicionais de ensino, demostrar para o colega docente um novo caminho, 

uma nova proposta de trabalho, para que estas ações possam trazer benefícios para 

a comunidade científica e escolar. 

Ferreira (2013) defende sua compreensão sobre a ação interdisciplinar no 

ensino como, [...] um movimento ininterrupto, criando ou recriando outros pontos para 

a discussão. [...] Não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e 

objetiva por parte daqueles que a praticam. [...] A apreensão de atitude interdisciplinar 

garante, para aqueles que a praticam, um grau elevado de maturidade. Isso ocorre 

devido ao exercício de uma certa forma de encarar e pensar os acontecimentos. 

Aprende-se com a interdisciplinaridade que um fato ou uma solução nunca é isolado, 

mas sim consequência da relação entre muitos outros (FERREIRA, 2013, p. 41).  

Neste sentido a interdisciplinaridade no âmbito escolar vem sendo sugerida, 

por alguns estudiosos, em educação, como alternativa metodológica a superar o 

ensino fragmentado, sendo capaz de potencializar um maior significado aos 

conteúdos escolares contribuindo para uma formação mais holística que prepare para 

a vida. Segundo Japiassú (1976), caracteriza-se pela “intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas” em um mesmo projeto de 

pesquisa para interpretar as situações de aprendizagem.  

Assim, Fazenda (2011, p. 22) ressalta que “a interdisciplinaridade na educação 

vai além do desenvolvimento de novos saberes, pois favorece novas formas de 

aproximação da realidade, social e novas leituras das dimensões socioculturais das 

comunidades humanas”. 



 

CAPITULO II 
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2. CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

2.1. A OBESIDADE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA 

Nas últimas décadas do século XX, o Brasil vem substituindo rapidamente o 

problema de escassez de alimentos pelo de excesso. O Brasil experimentou uma 

significativa mudança no seu perfil epidemiológico, como uma progressiva queda na 

morbimortalidade por doenças infecciosas transmissíveis, bem como uma elevação 

progressiva das doenças e agravos não transmissíveis (TORRES et al., 2010).  

A obesidade infantil é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos 

problemas de saúde pública mais graves do século XXI, sobretudo nos chamados 

países em desenvolvimento. Em 2010, havia 42 milhões de crianças com sobrepeso 

em todo o mundo, das quais 35 milhões viviam em países em desenvolvimento.  

A obesidade é classificada como um transtorno de saúde frequente e complexo, 

provocado por um desequilíbrio entre a ingestão de calorias e o dispêndio de energia. 

Há uma divisão na classificação de obesidade: endógena ou síndromes genéticas, 

que representa 1% dos casos; e exógena ou simples, que pode ser modificável, pois 

seus principais fatores de desenvolvimento são obesos, na fase pré-púbere, se 

tornarão adultos com obesidade e as chances de persistência aumentam se pelo 

menos um dos pais tem esse distúrbio (CARVALHO et al., 2011, p. 29). 

A obesidade tanto infantil quanto em adulto é definida como uma doença 

crônica causada por excesso de gordura no corpo, maior quantidade de tecido 

adiposo que ocorre simultaneamente a partir de fatores de riscos genéticos, endócrino 

– metabólicos ambientais ou por alterações nutricionais (SOTELO et al., 2004).  

A prevalência de obesidade na infância e na adolescência está aumentando de 

forma alarmante. Em 2010, estimou-se que 43 milhões de crianças (35 milhões nos 

países em desenvolvimento) estivessem acima do peso e obesas, e 92 milhões 

estivessem em risco de sobrepeso. A prevalência mundial de sobrepeso e obesidade 

infantil aumentou de 4,2% em 1990 para 6,7% em 2010. Esses números devem 

chegar a 9,1%, ou 60 milhões, em 2020 (ONIS, BLÖSSNER, BORGHI., 2010, p. 92). 

A prevalência da obesidade na população brasileira vem aumentando 

aproximadamente em 40% devido à melhoria das condições de vida, em especial pela 

redução do gasto diário de energia proporcionado muitas vezes pelos avanços 

tecnológicos (ARAÚJO et al, 2010).  
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A desnutrição, ainda relevante, vem diminuindo, e a obesidade e problemas a 

ela relacionados vêm aumentando. Isto corre em parte devido à mudança nos padrões 

alimentares da população (TORRES et al., 2010).  

Em especial, a obesidade infantil é um assunto que se destaca na área 

pediátrica e na nutrição, chegando a ser considerado um grave problema de saúde 

pública. Sua prevalência está aumentando principalmente nos países de primeiro 

mundo devido à inatividade física e por consumo excessivo de alimentos 

industrializados e ricos em gorduras. No Brasil, o número de crianças obesas vem 

também aumentando e a partir disso começou a ganhar mais evidência (MARA & 

LUIZ, 2012). 

Diante do exposto, é necessário o conhecimento da população sobre o tema 

abordado. Fica evidente, então, a importância de trabalhos interdisciplinares, 

principalmente em escolas, que demonstrem a relevância da obesidade e das 

variáveis nela inseridas, bem como da boa alimentação e do exercício físico. Este que 

traz benefícios em relação a todas as comorbidades que perpassam a obesidade 

(DAS & HORTON, 2010). 

A obesidade na infância e na adolescência vem se desenvolvendo de forma 

assustadora. Para Torriente & Cols. (2002, apud BORBA, 2006), a obesidade tem 

aumentado de forma alarmante em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Constitui o principal problema de má nutrição de adulto e é uma enfermidade que se 

tem visto aumentada notoriamente na população infantil.  

Com o aumento do poder aquisitivo dos habitantes de países em 

desenvolvimento, os hábitos alimentares tendem a se modificar e alimentos que antes 

não se consumia passam a fazer parte do dia a dia da alimentação. Contudo, a 

quantidade de opções e preços baixos não significa qualidade, isto é, alimentos 

saudáveis.  

Para Giugliano e Carneiro (2004, p.18), nas últimas décadas, as crianças 

tornaram-se menos ativas, incentivadas pelos avanços tecnológicos. Uma relação 

positiva entre a inatividade, como o tempo gasto assistindo televisão, e o aumento da 

adiposidade em escolares vem sendo observada. A atividade física, por outro lado, 

diminui o risco de obesidade, atuando na regulação do balanço energético e 

preservando ou mantendo a massa magra em detrimento da massa de gordura. 

Na infância, a obesidade pode ser ainda mais difícil do que na fase adulta pela 

falta de entendimento da criança quanto aos danos causados pela obesidade. O 
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interesse na prevenção da obesidade infantil se justifica pelo aumento de sua 

prevalência com permanência na vida adulta e pela potencialidade enquanto fator de 

risco para as doenças degenerativas (MELLO et al., 2004).  

Desta maneira, destaca-se a importância de se estudar o perfil de obesidade 

nas crianças e adolescentes (BRENS., 2012, p.12), avaliando-se a magnitude desse 

problema de saúde pública, obtendo a compreensão desse indivíduo e da família ao 

tratamento, deixando-se em primeiro plano a perspectiva da própria criança e seus 

inter-relacionamentos e entendendo que nela se inserem vários fatores, 

principalmente o estresse psicológico ocasionado pelo estigma social a eles imposto 

(HERNANDEZ., 2011 P.13). 

Na infância, percebemos também que os fatores etiológicos determinantes 

para o estabelecimento da obesidade são: o desmame precoce e a introdução de 

alimentos inadequados, industrializados e a inatividade física. Outros fatores estariam 

relacionados ao ambiente familiar, pois filhos de pais obesos têm grandes chances de 

se tornarem crianças obesas.  

Os principais riscos para a criança obesa são: o aumento do colesterol e 

triglicérides, hipertensão, alterações ortopédicas, problemas respiratórios e 

dermatologias. Há uma correlação entre a obesidade infantil e aspectos psicológicos, 

tais como depressão, ansiedade e déficit de competência social.  

Estes aspectos destacam-se a partir do momento em que a criança obesa é 

discriminada por colegas não obesos. É importante ressaltar que o tratamento da 

obesidade infantil deve ser multidisciplinar, envolvendo médico, educador físico, 

nutricionistas, psicólogo e assistente social.  

Dessa forma, a extensão populacional da obesidade causa impacto na infância 

e na adolescência. O aumento nos índices de sobrepeso e obesidade entre crianças 

e adolescentes internacionalmente durante as últimas décadas indica que a 

obesidade infantil é uma epidemia global começando a substituir a desnutrição e as 

doenças infecciosas. Crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos (SOTELO 

et al., 2004).  

A prevenção é o melhor caminho, começando pela amamentação materna, a 

reeducação alimentar que determine crescimento adequado e manutenção de peso, 

exercícios físicos controlados e diminuição do tempo de inatividade. A reeducação 

alimentar e o aumento da atividade são essenciais, pois visam à modificação e 

melhorias dos hábitos diários em longo prazo, e tornam-se elementos de 
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conscientização e reformulação auxiliando a refletir sobre a saúde e a qualidade de 

vida.  

Para melhores resultados nos tratamentos, é importante a cooperação dos 

pais, que devem estar conscientes de que a obesidade é um risco e que gera graves 

problemas na vida adulta. A escola tem papel fundamental ao modelar as atividades 

e comportamentos das crianças sobre atividade física e nutrição.   

2.2. OS RISCOS DA OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA  

A obesidade pode ser conceituada, de maneira simplificada, como uma 

condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, levando a um 

comprometimento da saúde. O grau de excesso de gordura, sua distribuição e 

associação com consequências para a saúde variam, consideravelmente, entre os 

indivíduos obesos. É importante identificá-la, uma vez que os portadores dessa 

condição apresentam risco aumentado de morbidade e mortalidade. Na atualidade, a 

obesidade se coloca de maneira prioritária para intervenção, em nível individual e na 

comunidade, como um problema de nutrição em saúde pública (BRASIL, 1998).  

Mundialmente, a obesidade já é vista como um problema de saúde pública. 

Ações realizadas em países desenvolvidos apontam para a prevenção relacionada ao 

risco que essa epidemia representa para a saúde. A prevalência de sobrepeso e 

obesidade vêm aumentando drasticamente a cada ano, variando com a idade, raça, 

sexo, taxa metabólica individual e classes socioeconômicas (BOUCHARD, 2003).  

De acordo com Taddei (2000, p.111), a obesidade é um distúrbio nutricional 

traduzido por um aumento de tecido adiposo, resultante de balanço positivo de energia 

na relação ingestão e gasto calórico, que frequentemente causa prejuízo à saúde. 

Para o autor, o excesso de peso na criança predispõe às mais variadas complicações, 

abrangendo as esferas psicossociais, visto que há o isolamento e afastamento das 

atividades sociais em virtude da discriminação e da aceitação diminuída pela 

sociedade.  

Além de problemas em nível físico, a obesidade causa nos portadores dessa 

grave doença problemas em nível psicológico que podem ocasionar distúrbios 

emocionais que vão desde o afastamento da vida social ao completo abandono de 

seus projetos de vida, como estudar e seguir em uma careira profissional, o que vai 

gerar a sobrecarga em nível de saúde pública e o mais grave, na escola, a criança e 
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o adolescente, que desenvolvem a obesidade e o sobrepeso, vão enfrentar diante da 

turma (teoricamente não obesa) dificuldades em enfrentar todas essas alterações 

corporais.  

Assim, segundo Ballone (2003), no que se refere ao grau de obesidade, caso 

se deseje ressaltar apenas o tecido adiposo, existem meios variados de classificação. 

Pode-se usar a relação do peso/altura, utilizando-se a tabela do Metropolitan Life 

Insurance Company (www.metlife.com), ou as medidas de espessura de prega 

cutânea ou, ainda, o Índice de Massa Corpórea - IMC. Entre os fatores que 

desencadeiam a obesidade, Leite (1996) define:  

A obesidade é um distúrbio complexo relacionado com numerosos fatores 
que desequilibram o balanço energético e é, em geral, doença. Esses 
numerosos fatores podem ser resumidos em externos e internos. Os 
primeiros são: a violência excessiva cada vez mais frequente, a tecnologia 
que impede o gasto energético no dia a dia, o capitalismo onde as pessoas 
estão muito preocupadas em trabalhar mais para ganhar dinheiro. Os 
segundos são aqueles fatores genéticos, onde pai e mãe são obesos e o filho 
também herda esta característica.  

De acordo com Enes e Slater (2010, p.165), a obesidade tem sido descrita 

como um importante problema de saúde pública da atualidade e vem ganhando 

destaque no cenário epidemiológico mundial. Sua prevalência aumentou nas últimas 

décadas em todo o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 

onde anteriormente predominava os problemas relacionados à desnutrição. O 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade em idades cada vez mais 

precoces têm despertado a preocupação de pesquisadores e profissionais da área de 

saúde, em razão dos danos e agravos à saúde provocados pelo excesso de peso, tais 

como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, hiperlipidemias, esta  causada por 

ingestão excessiva de gorduras (ex: carne, queijo, creme, ovos, marisco, etc.), por 

produção excessiva do próprio organismo ou por ambas, dentre outras (JOHNSON et 

al., 2009).  

A adolescência consiste no período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizada por intensas mudanças somáticas, psicológicas e sociais, 

compreendendo a faixa etária dos nove aos dezoito anos de idade. Na fase inicial da 

adolescência (9 a 13 anos), chamada de puberdade, ocorre o estirão de crescimento, 

o aumento rápido das secreções de diversos hormônios e o aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários (maturação sexual). A fase final (14 a 18 anos) 
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caracteriza-se pela desaceleração destes processos (WOLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997).  

Assim como a desnutrição, a obesidade especialmente na adolescência pode 

trazer sérios danos à saúde global. Segundo Guimarães et al. (2001), o Brasil vive um 

momento de transição nutricional, ou seja, estão ocorrendo mudanças nos padrões 

alimentares dos indivíduos em consequência de modificações em sua dieta 

decorrentes de mudanças sociais, econômicas e influência da mídia.  Entre os 

adolescentes, a alimentação inadequada, caracterizada pelo consumo excessivo de 

açúcares simples e gorduras, associada à ingestão insuficiente de frutas e hortaliças, 

contribui diretamente para o ganho de peso nesse grupo populacional. 

Já o Ministério da Saúde (2010) alerta que o padrão alimentar do brasileiro 

apresenta características do estilo da vida moderna, sendo que de acordo com o 

estudo realizado, por meio de uma pesquisa telefônica feita com indivíduos a partir de 

18 anos, revelou-se um consumo regular de frutas e hortaliças de cinco ou mais 

porções na semana, resultado que fica aquém dos padrões recomendados segundo 

a Organização Mundial de Saúde, que é de cinco ou mais porções ao dia. Em relação 

às bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos artificiais, observou-se uma 

ingestão regular excessiva de cinco vezes por semana. 

A dieta dos adolescentes caracteriza-se pela preferência por produtos 

alimentícios com inadequado valor nutricional, ou seja, aqueles com elevado teor de 

gordura saturada e colesterol, além de grande quantidade de sal e açúcar. Os 

adolescentes tendem a viver o momento atual, não dando importância às 

consequências de seus hábitos alimentares, que podem ser prejudiciais. Porém, os 

hábitos alimentares inadequados na infância e adolescência podem ser fatores de 

risco para doenças crônicas e obesidade. Atualmente, os adolescentes estão 

permanecendo cada vez mais tempo fora de casa e em companhia dos amigos, os 

quais influenciam na mudança dos hábitos alimentares, promovendo a escolha de 

alimentos que são socialmente aceitos. É característica da alimentação desses 

jovens, e da vida moderna, o consumo de lanches e fast-food, entre as refeições 

(GAMBARDELLA, 1999; MELLO et al., 2004; CLAUDINO; ZANELLA, 2005) ou como 

uma refeição propriamente dita.  

As sensações de fome e saciedade e as diferenças entre apetite, gula e 

voracidade podem servir para estimular a própria curiosidade do adolescente a 
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respeito dos grupos de nutrientes e de como adequar sua rotina para conseguir uma 

alimentação saudável, balanceada e agradável ao paladar (EISENSTEIN, 1998). 

A obesidade deriva de um processo que abrange pontos que vão do ambiente 

à genética do indivíduo. O modo de vida dos indivíduos em idade escolar pode 

influenciar negativamente quando se aborda a obesidade e seus riscos, pois crianças 

sedentárias que ficam muito em casa, dentro de seus quartos, sentadas ou deitadas 

na cama, em jogos de videogame, navegam pela internet, assistem a vídeos ou estão 

ligadas na TV e que nas refeições do dia a dia ingerem uma dieta inadequada estão 

predispostas ao incremento da obesidade.  

As consequências da obesidade têm sido relatadas em diversos trabalhos. O 

excesso de gordura à saúde de adultos tem-se associado à maior ocorrência de 

Diabetes Mellitus, à hipertensão, ao aumento do triglicerídeo e do colesterol 

(FONSECA, 1998, pg. 32). Ainda em relação aos riscos da obesidade em crianças e 

adolescentes, Visscher & Seidell (2001, p.365) afirmam também que esta patologia 

predispõe ao desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, hipertensão 

arterial, dislipidemias, doenças cardiovasculares, cancro, distúrbios respiratórios 

(entre elas a apneia do sono), colilitíase, esteatosehepatica e afecções 

osteoarticulares. Outra questão é que crianças com problemas relacionados à 

obesidade podem vir a desenvolver doenças cardiovasculares na vida adulta 

(BOUCHARD, 2000).  

Logo, evidencia-se a seriedade da prevenção da obesidade entre crianças e 

adolescentes, pois grandes partes das doenças cardíacas se desenvolvem nesse 

período de vida e se agravam quando não há o trabalho de orientação quanto a 

hábitos saudáveis e principalmente quanto a atividades físicas em combate ao 

sedentarismo e à alimentação inadequada que influi negativamente no sobrepeso.  

No Brasil, este fato entre crianças e adolescentes constitui uma grande 

preocupação entre os profissionais da área da saúde, uma vez que durante a infância 

e a adolescência aproximadamente dois entre 10 jovens obesos já são portadores da 

síndrome metabólica (FERREIRA, 2007).  

Assim:  

o tratamento da obesidade costuma ser negligenciado pelos profissionais da 
saúde e familiares, na expectativa de uma resolução espontânea na 
adolescência. A chance da criança e do adolescente obeso permanecer 
obesos na idade adulta é muito grande, aumentando a morbimortalidade para 
diversas doenças (ESCRIVÃO e LOPEZ, 1995, p. 146).  
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Outras questões estão vinculadas ao psicológico desses indivíduos, pois se 

torna conturbado, com redução da autoestima, depressão e baixa autoimagem, que 

também estão associadas à obesidade infantil. Hoje o bullying é um dos maiores 

problemas sociais entre os escolares no Brasil e no mundo, e os escolares que 

apresentam sobrepeso ou obesidade são as grandes vítimas desse preconceito, visto 

que o agressor satiriza apontando características que acha negativas nas suas 

vítimas, no caso a criança e o adolescente obeso, apelidando o companheiro com 

palavras que fazem alusão ao excesso de peso. As escolas, por meio de projetos 

pedagógicos, têm obrigação de desenvolver um trabalho preventivo com os alunos, 

mostrando-lhes, não uma vez, mas constantemente, que deve haver respeito entre os 

alunos.  

A sociedade constantemente discrimina e estigmatiza as pessoas obesas e 

com sobrepeso. Elas sofrem uma série de preconceitos, sendo geralmente 

consideradas indivíduos fisicamente repugnantes e com uma série de falhas de 

caráter. Frequentemente, são também tratadas por denominações pejorativas que, 

em geral, fazem referência à sua aparência física (FISCHLER, 2005).  

Nesse aspecto, além do interesse dos profissionais de saúde, outras áreas 

como a educação, representadas pela Educação Física Escolar, estabelecida dentro 

dos PCNs, a preocupação em estabelecer conteúdos que envolvem o conhecimento 

significativo para os educandos e assim poder contribuir na prevenção de 

enfermidades que possam afetar a qualidade de vida e a obesidade, certamente, é 

umas das grandes preocupações hoje da Educação Física Escolar.  

A Educação Física Escolar tem como um de seus objetivos principais fazer com 

que o aluno conheça seu corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação 

à sua saúde e à saúde coletiva (BRASIL, 2000).  

Grande parte dos problemas de saúde pública, no que se refere a aspectos 

relacionados à obesidade em crianças e adolescentes e aos males que dela 

decorrem, é fruto de alimentação inadequada aliada ao sedentarismo a que crianças 

e adolescentes estão predispostos, pois o tempo excessivo em frente a aparelhos 

eletrônicos e a alimentação feita de forma rápida e sem balanceamento nutricional 

correto, em muitos casos realizada em fast-food, são as grandes causas de 

prevalência da obesidade em crianças em fase escolar. 
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2.3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) E O PROGRAMA SAÚDE 

NA ESCOLA (PSE) NO IF FLUMINENSE 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, instituição 

que prima pela interlocução dos três eixos “Ensino, Pesquisa e Extensão”, como 

agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, na área de abrangência onde 

se encontra instalada, estabelece como política para o desenvolvimento de seus 

diferentes setores as seguintes diretivas básicas: desenvolver políticas no sentido da 

verticalização do ensino e elevação do nível de escolaridade, atendendo desde o 

Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos e Formação Inicial e Continuada do 

trabalhador até a Pós-Graduação e buscar a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; capacitar e valorizar o profissional da educação; desenvolver políticas de 

valorização da rede pública de ensino e ações que a possibilitem; e promover 

avaliação permanente dos cursos e do corpo docente e técnico-administrativo em 

educação da instituição.  

Estas são algumas das diretivas básicas que mais nos interessam. As 

explicitadas se fazem norteadoras do trabalho educativo nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, inclusive na pesquisa e inovação e na extensão, perpassam 

por ações que explicitam políticas e programas institucionais, tendo no seu bojo a 

concepção de gestão participativa. 

O Projeto Pedagógico Institucional do IF Fluminense retrata uma das 

ferramentas pedagógicas que enfatiza metas que possam contribuir com a práxis 

pedagógica da comunidade acadêmica, com a construção, (re)construção e produção 

do conhecimento pelos sujeitos desse processo e, por conseguinte, com a qualidade 

do ensino. 

Para nos aprofundarmos mais nesta temática, buscamos como base o projeto 

Pedagógico Institucional - PPI do IFF. O Instituto Federal Fluminense menciona no 

Estatuto, Título III, Capítulo I, Artigos 24 e 25, respectivamente, que: o currículo no 

Instituto Federal Fluminense está fundamentado em bases filosóficas, 

epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu projeto 

político-institucional, sendo norteado pelos princípios da estética, da sensibilidade, da 

política da igualdade, da ética, da identidade, da interdisciplinaridade, da 

contextualização, da flexibilidade e da educação como processo de formação na vida 
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e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cultura, educação, 

tecnologia e ser humano (IF FLUMINENSE, 2009, p. 11). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense atua (a) no 

Ensino Médio, (b) nos Cursos Técnicos, (c) nas Licenciaturas, (d) nos Cursos 

Superiores de Tecnologia, (e) nos Bacharelados, (f) nas Especializações, (g) nos 

Mestrados, (h) na Formação Inicial e Continuada, com perspectiva de implementação 

de doutorado. Enfatiza-se a oferta de cursos na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, desde a alfabetização ao Ensino Médio, bem como nos Cursos Técnicos de 

Nível Médio, sinalizando para Cursos de Nível Superior. Os princípios da concepção 

pedagógica que permeiam os cursos do IF Fluminense assim se apresentam:  

I. Educação pautada na formação humana e no atendimento das necessidades 

da sociedade, no que se refere à exigência de organizar o currículo com base 

nas demandas socioeconômicas, científicas e tecnológicas da região em que 

cada curso se encontra inserido, assim como do processo de construção da 

identidade racial em nosso país. 

II. Desenvolvimento de uma prática educativa, forjadora de um projeto histórico, 

que não se fará tão somente pelo educador, mas pelo educador, 

conjuntamente, com o educando e outros sujeitos dos diversos setores da 

sociedade.  

III. Sistemática nos fundamentos, nas condições e nas metodologias à realização 

do ensino e do saber, associando-os à extensão e à pesquisa, e convertendo 

os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, ou seja, 

selecionando conteúdos e métodos em função desses objetivos.  

IV. Inter relacionamento de formas ao ensino individual e coletivo buscando 

otimizar a relação do discente mediada pelo próprio trabalho docente. 

V. Autonomia considerada um solo ético, em que se vislumbrem os exercícios do 

ensinar e do aprender, em uma dimensão na qual o diálogo pedagógico 

possibilite a comunicação do discente. 

Nesse ínterim, os princípios que norteiam as práticas acadêmicas nessa 

instituição encontram-se permeados nas diretrizes assim dispostas:  

I. Ética do cuidado - identifica-se com o modo de vida sustentável, que supõe 

outra forma de conceber o futuro da Terra e da humanidade por meio de uma 

nova maneira de ser no mundo e do desafio de combinar trabalho e cuidado. 

Compreendendo que eles não se opõem, mas se compõem, limitam-se 
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mutuamente e ao mesmo tempo se completam. Juntos formam a integralidade 

humana. Uma compreensão holística, em totalidade, da realidade, 

compreendendo quatro pontos gerais: respeito e cuidado pela comunidade da 

vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; democracia, não 

violência e paz.  

II. Estética da sensibilidade - atitude que qualifica o fazer humano quando 

defende os eixos desenvolvidos no processo educacional permeados pela 

ação-reflexão-ação. Valoriza-se, portanto, a sensibilidade aos valores que 

fazem parte de uma identidade cultural e que devem ser dimensionados nas 

ambiências de ensino e de aprendizagem; a leveza, a delicadeza e a sutileza, 

estimulando “o fazer social” pela criatividade, pelo espírito inventivo, a 

curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição de 

identidades capazes de entender o conceito de qualidade e respeito ao outro e 

à cultura do trabalho centrada no gosto pelo desempenho e produção eficaz da 

atividade.  

III. Política da igualdade - busca-se o sentido de atender aos atores sociais, 

independentemente de origem socioeconômica, convicção política, gênero, 

orientação sexual, opção religiosa, etnia ou qualquer outro aspecto.  

IV. Ética da identidade - fundamenta-se na estética da sensibilidade e na política 

da igualdade, em respeito à inter e multiculturalidade, contribuindo para a 

formação de profissionais-cidadãos autônomos e produtivos.  

V. Inter e transdisciplinaridade - retrata atitude dinâmica do currículo no 

desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa das áreas 

do conhecimento, a qual implica estabelecer articulações e interações que 

sejam pertinentes e adequadas à construção, à reconstrução e à produção do 

conhecimento dos sujeitos.  

A interdisciplinaridade oportuniza a integração e a articulação do currículo, 

provocando intercâmbios reais. Ressalta-se, então, que a abordagem interdisciplinar 

referenda uma prática em que o sujeito perceba a necessidade de estabelecer 

relações entre os conteúdos abordados nas ambiências dos discentes, na 

compreensão de um dado fenômeno ou na resolução de determinado problema.  

Com base nos aportes de Santomé (1998) e Gadotti (1996, p.102), a 

interdisciplinaridade tem como fim: (a) o entendimento pelo sujeito da complexidade 

dos fenômenos humanos e mundiais; (b) as explicações científicas pelo conjunto dos 
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componentes curriculares diante dos desafios; (c) o uso das tecnologias da 

comunicação e informação como meio de sustentar e flexibilizar esse processo.  

A transdisciplinaridade enfatiza a construção de um sistema total, sem 

fronteiras sólidas entre os componentes curriculares, e objetiva transitar nas áreas de 

conhecimento que compõem o itinerário curricular, indo para além delas, sem se 

preocupar com limites ou fronteiras, mas integrando em sua investigação outros 

modos de conhecimento que permeiam a humanidade e agregam novos saberes. Na 

perspectiva de corroborar com essa diretriz, reporta-se a Gadotti quando esse 

menciona:  

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 
aponta para a construção de uma escola participativa e decisiva na formação 
do sujeito social. O educador, sujeito de sua ação pedagógica, é capaz de 
elaborar programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo competente 
para inserir sua escola numa comunidade (GADOTTI, 1996, p. 102).  

VI. Contextualização - refere-se ao conhecimento contextualizado, produzido e 

utilizado em contextos específicos. Recurso que contribui para que os sujeitos 

atuem sobre sua aprendizagem, uma vez que os provoca, os instiga a elaborar 

hipóteses, a buscar informações, a confrontar diferentes ideias e diferentes 

explicações, a perceber os limites de cada explicação, inclusive daquelas que 

eles já possuíam, na perspectiva da construção de seu conhecimento. Neste 

entendimento, o processo educacional, no que tange ao ato de constante 

aprendizagem, deixa de ser concebido como mera transferência de 

informações e passa a ser norteado pela contextualização de conhecimentos 

úteis ao sujeito.  

VII. Institucional Flexibilidade - necessidade crescente de uma postura flexível, 

aberta, plural, pois trata de uma das bases epistemológicas relevantes do 

currículo e um dos princípios que norteia a aprendizagem. Assim, cabe à 

instituição de ensino a tarefa de oportunizar formas mais dinâmicas de 

aprendizagem, visto que a sociedade do conhecimento não se fossiliza mais 

em modelos, em paradigmas acabados, mas, sim, em paradigma novo, no qual 

a ambiência acadêmica concebe as práticas escolares como o “devir”, com a 

possibilidade de mudança constante.  

VIII. Intersubjetividade - significa relação entre sujeitos na compreensão do 

relacionamento mútuo entre observador e objeto observado, na percepção de 
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que o ato de observação altera a natureza do objeto e proporciona as 

inferências possíveis do sujeito na realidade local e regional.  

Destarte, os princípios e valores filosóficos sustentam-se na percepção e 

compreensão de que o IF Fluminense se apresenta como instituição composta por 

sujeitos históricos, sociais e políticos que integram um mundo em constante 

movimento. E, além disso, sujeitos reflexivos, pesquisadores, abertos aos debates 

educacionais e que defendam a otimização de um diálogo educativo acompanhado 

de estrutura pedagógica, permeada pelo processo de comunicação sem fronteiras, 

com metodologias bem definidas e que sistematizem o conhecimento significativo em 

atendimento às especificidades da região na busca pela efetiva democratização de 

saberes. 

Assim, faz-se importante pensar propostas nos diversos níveis de ensino, que 

superem a fragmentação, envolvam os vários segmentos sociais e promovam uma 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Dentre os compromissos e desafios do IF Fluminense, destacam-se:  

 Universalização ao acesso dos alunos da Rede Pública; 

 Estruturação sistêmica de programas destinados à melhoria de qualidade da 

educação básica; 

 Incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias assistivas, com o 

implemento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). 

A política institucional de apoio à extensão estabelece, prioritariamente, os 

seguintes temas cujo objetivo é nortear as ações extensionistas deste Instituto: 

Cultura: difusão, memória e produção; Educação e cidadania; Desenvolvimento 

regional sustentável; Responsabilidade social; Tecnologia, trabalho e inclusão social. 

Entre os diversos programas de responsabilidade social, podemos destacar o 

Programa Educando para Saúde – que atende os alunos encaminhados pelo Serviço 

Médico e Odontológico do Instituto Federal Fluminense, as especialidades nas 

Instituições de Saúde conveniadas para aquisição de medicamentos e realização de 

trabalhos de prevenção nesta área. Com isso, atente ao decreto n.º 6.286, de 05 de 

dezembro de 2007, que institui o programa saúde na escola como agente de 

promoção da saúde e sendo fundamental para o desenvolvimento de ações coletivas 

de saúde (BRASIL, 2007). E com a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, portaria Nº 198/GM, de 13 de fevereiro de 2004, e com a os princípios e 

diretrizes do SUS, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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Mais do que nunca, de acordo com o exposto, pode-se inferir que há a 

necessidade de ampliar e dinamizar a promoção da saúde de acordo com o que 

sustenta o projeto pedagógico institucional alicerçado no ensino pesquisa e extensão, 

possibilitando uma dinamização e aplicação de projetos e programas que possam ser 

úteis à sociedade.  

2.4. EDUCAÇÃO FÍSICA E A PREVENÇÃO DA OBESIDADE. 

A atividade física, com exercícios simplesmente feitos em casa supervisionados 

por profissionais de Educação Física, alimentação saudável, adequação, exemplo dos 

responsáveis e motivação para que essa prática seja de todo o contexto familiar, são 

abordagens essenciais para que seja resolvido (BANKOFF, ZAMAI., 2015). 

A ocorrência de muitas doenças crônicas não transmissíveis no adulto pode ter 

início na infância. Sendo assim é fundamental estimular precocemente a atividade 

física nessa faixa etária para a promoção da saúde e prevenção dessas doenças. 

Além disso, estudos apontam que crianças e adolescentes que se mantêm 

fisicamente ativos apresentam probabilidade menor de se tornarem adultos 

sedentários, obtendo então melhor qualidade de vida, visto que mudar hábitos e 

atitudes já estabelecidos na fase adulta representa tarefa complexa e muitas vezes 

resultados insatisfatórios (ALVES et al, 2005; BRACCO et al, 2003; BARUKI et al, 

2006).  

A Educação Física Escolar necessita continuamente encorajar os alunos a 

desenvolverem costumes saudáveis, como exercícios físicos e alimentação saudável, 

além de desenvolver posturas de uma vida em constante movimento motor. 

Atualmente, a Educação Física Escolar apresenta um conteúdo, em sua maioria, 

voltado para a cultura corporal de movimento, por exemplo, esportes, lutas, danças, 

jogos e brincadeiras. Rosário e Darido (2005, p.170) observaram que os professores 

mantêm uma visão esportivista e acabam limitando seus conteúdos aos esportes 

tradicionais como voleibol, basquete e futebol.  

A prática de atividades físicas esportivas de certa forma contribui para que 

educandos que não têm habilidade para determinados esportes fiquem propensos à 

inatividade, ocasionando a obesidade em crianças e adolescentes. É necessário que 

os professores de Educação Física passem a desenvolver, em paralelo com as 

práticas esportivas, posturas que favoreçam a construção de seu conhecimento, 



46 

inclusive reconstruindo a atividade proposta pelo professor, mantendo a turma 

motivada e em movimento, fugindo das práticas enfadonhas de cunho tradicional. 

Assim, as aulas passam a ser significativas, nas quais assuntos como prevenção e 

alimentação saudável passem a ser discutidos no âmbito escolar e mais 

especificamente nas aulas de Educação Física (BRASIL, 2011).  

Dessa forma, esse educando passa a ser útil dentro de sua comunidade e se 

transforma em um porta voz da escola nas ações de saúde preventiva estudadas, 

contribuindo, assim, para que a prevenção seja o grande fator na diminuição de 

incidências de doenças relacionadas à obesidade.  

Dentro desse contexto, destaca-se o papel da Educação Física Escolar na 

atenção e controle da obesidade em crianças e adolescentes, e esses objetivos estão 

estabelecidos no PCN como uma disciplina que proporciona a prática regular de 

atividades físicas, além de incentivar a adoção de outros hábitos de vida saudáveis. 

Segundo os PCNs, os educandos devem ser capazes de reconhecer-se como 

integrantes do ambiente. Os alunos devem adotar hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades corporais, percebendo seus efeitos sobre as próprias 

condições de saúde e sobre a melhoria da saúde de todos (BRASIL, 2011). 

Nesta ótica, intervenções educacionais não são o bastante para impedir a 

obesidade, pois além disto: 

a prática é que auxiliará no tratamento e é nesse contexto que o profissional 
de Educação Física se insere, trabalhando na prevenção, promoção e 
educação para a saúde.  O movimento é parte integrante da Educação Física 
e pode também ser parte integrante da saúde, mas, por vezes, parece estar 
sendo descuidado nas aulas de Educação Física escolar, uma vez que as 
aulas, na maioria das vezes, não apresentam o conhecimento significativo 
para os alunos, que praticam determinada atividade física sem saber qual o 
benefício que pode acarretar em termos de saúde e desenvolvimento físico. 
(SBRUZZI et al., 2013 p. 56) 

O projeto político pedagógico deve estar atento a questões relacionadas à 

educação e saúde prevendo ações dentro das escolas onde o foco seja a educação 

como prevenção de doenças relacionadas a sedentarismo e alimentação inadequada. 

Não se pode mais conceber uma Educação Física nos moldes passados, pois hoje a 

educação física escolar deve ser porta voz da consciência corporal saudável e 

proporcionar ao educando o conhecimento significativo que o leve a refletir sobre vida 

ativa e prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e à alimentação 

saudável. A atividade física é um fator que pode ser protetor de vários males, como a 
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obesidade, enfermidades cardiovasculares, diabetes, osteoporose, entre outras. 

Essas informações não são adequadamente divulgadas pelo meio acadêmico, 

conservando-se escondidas para a maioria da comunidade.  

Os motivos que levam ao desconhecimento vão da falta de vontade própria em 

buscar informação até a inexistência de programas governamentais de 

esclarecimento, passando pelos profissionais de saúde que, muitas vezes, também 

ignoram o valor do exercício físico e/ou não são efetivos no incentivo à prática regular 

de exercícios físicos (GOMES; SIQUEIRA; SICHIERI, 2001).  

Nesse aspecto, entram os projetos escolares desenvolvidos pela coordenação 

pedagógica e por educadores físicos, preocupando-se em buscar informações na 

literatura para que se avalie, explane, transfira e desenvolva opinião quanto à 

atividade física motora pautada na saúde e demais hábitos considerados benéficos. 

A Educação Física deve gerar nas crianças e adolescentes informações específicas 

referentes à qualidade de vida, como conhecimentos sobre anatomia, nutrição, 

fisiologia, benefícios da atividade física, programas de treinamentos físicos e controle 

de peso corporal, buscando embasamento com outros profissionais da área da saúde, 

como nutricionistas, médicos, psicólogos, por exemplo, para que a população escolar 

saiba por que é tão importante a prevenção de doenças relacionadas à obesidade e 

à importância das atividades físicas, bem como o desenvolvimento de hábitos e 

atitudes saudáveis.   

2.5. A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DA 

OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA. 

A intervenção interdisciplinar em grupo apresentou-se como uma estratégia 

possível e fundamental no tratamento e prevenção da obesidade na Atenção Primária, 

além de ferramenta importante no processo de educação permanente das equipes da 

Estratégia Saúde da Família acerca desta temática.  

A Educação Permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, 
em que o aprender e o ensinar devem integrar a prática diária dos 
profissionais da saúde, o que permite refletir sobre as diversas realidades e 
os modelos de atenção em saúde em que estão inseridos, buscando 
identificar problemas (STROSCHEIN, ZOCCHE, 2011 p.9) 

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em 

Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos 
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para a formação técnica submetida a um projeto de mudanças institucionais ou de 

mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Pode 

corresponder à Educação Continuada quando esta pertence à construção objetiva de 

quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar 

específicos.  Pode, também, corresponder à Educação Formal de Profissionais, 

quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades da realidade de 

vivências profissionais e se coloca em aliança de projetos integrados entre o 

setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino (CECCIM, 2004). 

Para muitos educadores, a Educação Permanente em Saúde configura um 

desdobramento da Educação Popular ou da Educação de Jovens e Adultos, 

perfilando-se pelos princípios e/ou diretrizes desencadeados pelo educador, desde 

Educação e Conscientização/Educação como Prática da Liberdade/Educação e 

Mudança, passando pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, 

Pedagogia da Cidade, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Indignação de Paulo 

Freire provém a noção de aprendizagem significativa, por exemplo.  

Para outros educadores, a Educação Permanente em Saúde configura um 

desdobramento do Movimento Institucionalista em Educação, caracterizada 

fundamentalmente pela produção de René Lourau e George Lapassade (Lourau, 

1975; Lapassade, 1983 ou Lourau & Lapassade, 1972), que propuseram alterar a 

noção de Recursos Humanos, proveniente da Administração e depois da Psicologia 

Organizacional, como o elemento humano nas organizações, para a noção de 

coletivos de produção, propondo a criação de dispositivos para que o coletivo se reúna 

e discuta, reconhecendo que a educação se compõe necessariamente com a 

reformulação da estrutura e do processo produtivo em si nas formas singulares de 

cada tempo e lugar. 

Dos institucionalistas provém a noção de autoanálise e autogestão, por 

exemplo. A Educação Permanente em Saúde configura, ainda, para outros 

educadores, o desdobramento, sem filiação, de vários movimentos de mudança na 

formação dos profissionais de saúde, resultando da análise das construções 

pedagógicas na educação em serviços de saúde, na educação continuada para o 

campo da saúde e na educação formal de profissionais de saúde. No caso brasileiro, 

em particular, verificamos, nos movimentos de mudança na atenção em saúde, a mais 

ampla intimidade cultural e analítica com Paulo Freire; nos movimentos de mudança 

na gestão setorial, uma forte ligação e uma forte autonomia intelectual com origem ou 
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passagem pelo movimento institucionalista; e nos movimentos de mudança na 

educação de profissionais de saúde um intenso engajamento, também com uma vasta 

produção original. É deste reconhecimento nacional que tenho tangenciado, desde 

2001 (Ceccim & Armani, 2001), a noção de Quadrilátero da Formação, organizada 

mais recentemente no trabalho intelectual, político e institucional com Laura 

Feuerwerker (CECCIM & FEUERWERKER, 2004a). 

Para fins deste debate, destaco que aquilo que deve ser realmente central à 

Educação Permanente em Saúde é sua porosidade à realidade mutável e mutante 

das ações e dos serviços de saúde; é sua ligação política com a formação de perfis 

profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram 

autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, pensamento 

(disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em contexto, em 

afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção) (CECCIM & FEUERWERKER, 

2004). 

A interação entre os segmentos da formação, da atenção, da gestão e do 

controle social em saúde deveria permitir dignificar as características locais, valorizar 

as capacidades instaladas, desenvolver as potencialidades existentes em cada 

realidade, estabelecer a aprendizagem significativa e a efetiva e criativa capacidade 

de crítica, bem como produzir sentidos, autoanálise e autogestão.  Para tanto, teremos 

de pensar/providenciar subsídios para que se pense/providencie a Educação 

Permanente em Saúde. Dentre os elementos analisadores para pensar/providenciar 

a Educação Permanente em Saúde, estão os componentes do Quadrilátero da 

Formação (CECCIM & FEUERWERKER, 2004): 

a) análise da educação dos profissionais de saúde: mudar a concepção 

hegemônica tradicional (biologicista, mecanicista, centrada no professor e na 

transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de problematização 

das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógico-racionalista, elitista e 

concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo 

uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços 

e à produção de conhecimento por argumentos de sensibilidade; 

b) análise das práticas de atenção à saúde: construir novas práticas de 

saúde, tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão 

da participação dos usuários no planejamento terapêutico; 
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c) análise da gestão setorial: configurar de modo criativo e original a rede de 

serviços, assegurar redes de atenção às necessidades em saúde e considerar na 

avaliação a satisfação dos usuários; 

d) análise da organização social: verificar a presença dos movimentos 

sociais, dar guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à construção do 

atendimento às necessidades sociais por saúde. 

O papel das práticas educativas deve ser crítica e incisivamente revisto para 

que almeje a possibilidade de pertencer aos serviços/profissionais/estudantes a que 

se dirigem, de forma que os conhecimentos que veiculam alcancem significativo 

cruzamento entre os saberes formais, previstos pelos estudiosos ou especialistas, e 

os saberes operadores das realidades – detidos pelos profissionais em atuação – para 

que viabilizem autoanálise e principalmente autogestão. Os saberes formais devem 

estar implicados com movimentos de autoanálise e autogestão dos coletivos da 

realidade, pois são os atores do cotidiano que devem ser protagonistas da mudança 

de realidade desejada pelas práticas educativas (CECCIM & FEUERWERKER, 2004). 

Uma questão para a autoanálise e para a autogestão dos coletivos é o trabalho 

com eixo na integralidade para superar a modelagem de serviços centrados em 

procedimentos de usuários interpretados como peças orgânicas ou como o simples 

território onde evoluem os quadros fisiopatológicos e de doenças enfrentadas como 

eventos biológicos (como se esse conhecimento fosse de ciências naturais). Desta 

maneira, além de processos que permitam incorporar tecnologias e referenciais 

necessários, é preciso implementar espaços de discussão, análise e reflexão da 

prática no cotidiano do trabalho e dos referenciais que orientam essas práticas, com 

apoiadores matriciais de outras áreas, ativadores de processos de mudança 

institucional e facilitadores de coletivos organizados para a produção. Tomar o 

cotidiano como lugar aberto à revisão permanente e gerar o desconforto com os 

lugares “como estão/como são”; deixar o conforto com as cenas “como estavam/como 

eram” e abrir os serviços como lugares de produção de subjetividade; tomar as 

relações como produção, como lugar de problematização, como abertura para a 

produção, e não como conformação, permite praticar contundentemente a Educação 

Permanente em Saúde (CECCIM & FEUERWERKER, 2004ª; 2004b). 

Para ocupar o lugar ativo da Educação Permanente em Saúde, precisamos 

abandonar (desaprender) o sujeito que somos. Por isso, por mais que sejamos 

sujeitos (assujeitados pelos modelos hegemônicos e/ou pelos papéis instituídos) 
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precisamos ser produção de subjetividade, todo o tempo abrindo fronteiras, 

desterritorializando grades (gradis) de comportamento ou de gestão do processo de 

trabalho. Precisamos, portanto, também trabalhar no deslocamento dos padrões de 

subjetividade hegemônicos para deixar de ser os sujeitos que estamos sendo, por 

exemplo, que se encaixam em modelos prévios de ser profissional, de ser estudante, 

de ser paciente (confortáveis nas cenas clássicas e duras da clínica tradicional, 

mecanicista, biologicista, procedimento centrado e medicalizador) (CECCIM, 2004). 

Se somos atores ativos das cenas de formação e trabalho (produtos e 

produtores das cenas, em ato), os eventos em cena nos produzem diferença, nos 

afetam, nos modificam, produzindo abalos em nosso “ser sujeito”, colocando-nos em 

permanente produção. O permanente é o aqui-e-agora, diante de problemas reais, 

pessoas reais e equipes reais (CECCIM, 2004). 

A mudança na formação por si só ajuda, mas essa mudança como política se 

instaura em mais lugares, todos os do Quadrilátero, pois todos esses lugares estão 

conformados em acoplamento de captura da Educação Permanente em Saúde. Tanto 

a incorporação crítica de tecnologias materiais como a eficácia da clínica produzida, 

os padrões de escuta, as relações estabelecidas com os usuários e entre os 

profissionais representam a captura da Educação Permanente em Saúde e, por 

conseguinte, dos processos de mudança. É por isso que a Educação Permanente em 

Saúde é um desafio ambicioso e necessário (CECCIM, 2004). 

2.6. AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA ESCOLA VISANDO À PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E PREVENÇÃO DA OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs) orientam para 

o desenvolvimento de um currículo que contemple a interdisciplinaridade como algo 

que vá além da justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das 

mesmas de modo a se perder em generalidades. O trabalho interdisciplinar precisa 

“partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar e prever algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 

a atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 1999, p. 88-89).  

Dessa forma, a finalidade da interdisciplinaridade é de ampliar uma ligação 

entre o momento identificador de cada disciplina de conhecimento e o necessário 

corte diferenciador.   
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Não se trata de uma simples deslocação de conceitos e metodologias, mas de 

uma recriação conceitual e teórica (PAVIANI, p. 41, 2008). Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o conhecimento é o resultado de um processo de modificação, 

construção e reorganização utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os 

conteúdos escolares. O que o aluno pode aprender em determinado momento da 

escolaridade depende das possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de 

que dispõe naquela fase do desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu 

anteriormente e do ensino que recebe.  

No ensino, a interdisciplinaridade não pode ser uma “junção de conteúdos, nem 

uma junção de métodos, muito menos a junção de disciplinas” (FAZENDA, 2010, p. 

64). Ela implica um novo pensar e agir, em uma postura que privilegia a abertura para 

uma vivência interativa mediada por conhecimentos diversificados. 

Para isso, faz-se necessária uma interação entre as diversas áreas que atuam 

diretamente com esses jovens, buscando mediar a orientação nutricional, corporal e 

psicológica, buscando criar ferramentas para reflexão com o objetivo de preconizar a 

perda de peso controlada ou a manutenção do mesmo, ingestão de nutrientes em 

quantidades adequadas para a idade e sexo e manutenção da massa muscular para 

que não comprometa o crescimento e desenvolvimento destas. E esse papel pode 

realizado dentro do ambiente escolar, nas aulas de Educação Física, pois é um dos 

momentos mais oportunos para enfatizar a relação entre obesidade e a alimentação 

inadequada.  

A escola pode promover a alimentação saudável e atividades físicas, pois é um 

ambiente importante onde o trabalho preventivo da obesidade, por exemplo, pode ser 

efetivado, já que as crianças e adolescentes realizam pelo menos uma modalidade de 

refeição e que permite assim uma reeducação alimentar, além de ser a escola a única, 

em certas comunidades, oportunidade de acesso às práticas de atividades físicas, 

sobretudo para as crianças de baixa renda.  

As principais causas da obesidade na adolescência, segundo Nicklas et al. 

(2001, p.602), envolvem o aumento do consumo, por parte dos adolescentes, de 

bebidas adicionadas de açúcar, como refrigerantes e sucos artificiais. O consumo 

adequado de frutas, legumes e verduras tem sido apontado como um fator protetor 

para a ocorrência de obesidade. A obesidade em adolescentes resulta do 

desequilíbrio entre atividade física reduzida e excesso de consumo alimentar, tendo 

sido mostrado também que o número de horas assistindo televisão, jogando 
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videogames e navegando no computador são importantes fatores associados à 

obesidade. Neste sentido, o maior tempo dedicado a essas atividades de baixa 

intensidade tem contribuído para o ganho de peso dos adolescentes (CASTRO, 2002; 

FONSECA et al., 1998).  

As alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes podem igualmente ser 

indicadores de um padrão de comportamento associado ao alto risco de sobrepeso e 

obesidade. A constante substituição dos alimentos processados em nível doméstico 

pelos industrializados de maior densidade energética pode elevar substancialmente o 

teor de gordura na alimentação dos jovens (GUEDES; GUEDES, 1998, p.23), além 

de contribuir para uma nova e, talvez, equivocada informação sensorial e 

consolidação de hábito alimentar, desconstruindo o que lhe foi ensinado a partir da 

infância. Agrega-se a isto a maior exposição a contaminantes químicos e biológicos, 

os quais contribuem para o desequilíbrio metabólico. 

A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade é parte 

integrante e está em sintonia com o Plano Plurianual 2012-2015, o Plano de 

Segurança Alimentar e Nutricional e o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, 2011-2022, sendo este último liderado pelo Ministério da Saúde. 

A Estratégia tem por objetivo prevenir e controlar a obesidade na população 

brasileira, por meio de ações intersetoriais, promovendo a alimentação adequada e 

saudável e a prática de atividade física no ambiente que vivemos. Para tanto, foram 

delineados os seguintes objetivos específicos: 

- Melhorar o padrão de consumo de alimentos da população brasileira de forma 

a reverter o aumento de sobrepeso e obesidade; 

- Valorizar o consumo dos alimentos regionais, preparações tradicionais e 

promover o aumento na disponibilidade de alimentos adequados e saudáveis à 

população; 

- Desenvolver estratégias que promovam a substituição do consumo de 

produtos processados e ultraprocessados com altas concentrações de energia 

(calorias) e com altos teores de açúcares, gorduras e sódio por alimentos variados, 

com destaque para grãos integrais, raízes e tubérculos, leguminosas, oleaginosas, 

frutas, hortaliças, carnes e peixes, leites e ovos, água; 

- Promover a prática de atividade física, especialmente em ambientes 

institucionais, como trabalho, escolas e polos da academia da saúde, além da 

promoção de ambientes urbanos seguros para todas as fases do curso da vida; 
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- Promover e garantir a alimentação adequada e saudável nos equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional4; 

- Organizar a linha de cuidado para atenção integral à saúde do indivíduo com 

sobrepeso/obesidade; 

- Promover espaços de convivência (praças, parques e jardins) e usos de meios 

de transporte coletivo de qualidade que visem a hábitos e modos de vida sustentáveis. 

O componente de modos de vida saudáveis em ambientes específicos é o eixo 

da estratégia que trata das mudanças estruturais, essencialmente nos espaços 

institucionais e urbanos, voltadas à promoção da alimentação adequada e saudável, 

atividade física e acesso a espaços públicos de lazer. Por esse eixo também se busca 

estimular a garantia de espaços que viabilizem ações educativas e de promoção à 

saúde que tornem as escolhas alimentares mais saudáveis e factíveis à população, 

com destaque aos espaços urbanos, ambiente de trabalho, ambiente escolar, nas 

redes de atenção à saúde e sócio assistenciais. 

Há a necessidade de que os gestores federais, estaduais e municipais 

modifiquem ou promovam a adequação dos espaços físicos, construindo ou 

revitalizando as estruturas utilizadas de forma a promover modos de vida saudáveis. 

Principais ações que podem ser realizadas pelos estados e municípios: 

Nas Escolas: 

 Divulgar o Manual das Cantinas Escolares Saudáveis - promovendo a 

alimentação saudável e estimular as escolas e cantineiros a transformarem as 

cantinas das escolas privadas em cantinas saudáveis; 

 Sensibilizar e incentivar as escolas e donos de cantinas escolares privadas a 

realizarem o curso de autoaprendizagem a distância Cantinas Escolares 

Saudáveis, promovendo a Alimentação Saudável disponível no site da Rede 

Nutri. Para maiores informações, sugere-se acessar: http://ecos-

redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=cantinas. 

No que tange à atividade física, é importante estimular práticas de lazer, como 

andar de bicicleta, jogar bola, futebol, dançar, fazer ginástica e nadar, além de práticas 

rotineiras para aumentar a atividade física, tais como subir e descer escadas, fazer 

                                                             
4 São considerados equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional espaços que 
possibilitem a oferta, a distribuição e /ou a comercialização de alimentos/refeições, tais como centrais 
de recebimento e distribuição de produtos da agricultura familiar, bancos de alimentos, restaurantes 
populares, cozinhas comunitárias, creches, escolas, entidades socioassistenciais, hospitais, 
penitenciárias, universidades e outros). 
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caminhadas curtas no lugar da locomoção por veículo e relacionar a prática de 

atividades com a sua estrutura motivacional, dentro e fora da escola. Há muitas 

evidências de que programas calcados em ênfase individual com base apenas na 

informação ou estímulo às atividades físicas desprovidas de valores intrínsecos 

(sejam eles lúdicos, estéticos, competitivos, culturais etc.) consistem em ações 

fadadas ao fracasso (FARINATTI; FERREIRA, 2006).  

É preciso incrementar as condições do ambiente físico e social, aumentando, 

assim, as chances de acesso do adolescente à prática espontânea e orientada de 

atividades físicas. Em paralelo, devem ser desestimulados os hábitos promotores do 

sedentarismo, como permanência excessiva em frente à televisão, ao computador e 

em jogos de videogames.  

O envolvimento do adolescente com atividades de lazer ou esportivas pode 

aumentar as necessidades nutricionais e modificar as práticas alimentares. Os 

adolescentes devem ser orientados a não substituir as principais refeições, como 

almoço e jantar, por lanches rápidos, o que é um hábito comum e pode comprometer 

a satisfação das necessidades nutricionais nessa fase. Também devem ser orientados 

quanto à mastigação, deglutição, respiração, fala e da relação desses com aspectos 

da inteligibilidade de fala e comunicação oral. Cabe destacar que o adolescente deve 

ser parte ativa das ações de saúde, cabendo à equipe atendê-lo de forma desprovida 

de autoritarismo e de soluções prontas.  

Faz parte do acompanhamento, resgatar a sua autoestima para que se possa 

promover o desenvolvimento de sua autonomia, assim como promover sua 

participação social ativa em ações comunitárias de seu interesse (protagonismo 

juvenil), principalmente naquelas relativas à saúde e à nutrição. Os adolescentes têm 

direito a escolhas, mas é preciso que as opções saudáveis sejam acessíveis no seu 

cotidiano (BRASIL, 2006c). 



 

CAPÍTULO III 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. A INTERDISCLINARIDADE SEGUNDO IVANI FAZENDA 

A pesquisa sobre interdisciplinaridade não é recente. No presente estudo, o 

referencial teórico principal será constituído pelos estudos realizados pela Pedagoga 

Dr.ª Ivani Catarina Arantes Fazenda5, uma importante referência nas discussões 

acerca da interdisciplinaridade na educação. No que se refere à educação 

interdisciplinar no Brasil, contextualizando historicamente a evolução das discussões 

sobre este assunto, a interdisciplinaridade pode integrar-se em outras áreas 

específicas com o propósito de promover uma interação entre o aluno, o professor e 

o cotidiano, pois nos dias de hoje podemos considerar as ciências naturais como umas 

das mais diversas em função de seus vários campos de trabalho. Atualmente, exige-

se que o nível de atualização prevaleça em qualquer carga que se vá exercer na área 

de ciências naturais. 

Fazenda (2001, p. 10) esclarece que a interdisciplinaridade vem se 

apresentando como uma necessidade iminente nas reformas da educação brasileira, 

principalmente a partir da década de 70, quando foram registradas tentativas de uma 

definição para este termo. Na segunda fase (anos 80), mereceram ênfase as 

iniciativas de explicitar um método para, na década seguinte, buscar uma teoria sobre 

a interdisciplinaridade.  

Para Fazenda (2013, p. 18), “o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a 

ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do 

pensar, num construir”. As barreiras podem ser transportadas pelo desejo de criar, de 

inovar, de ir além. A cidadania não é apenas responsabilidade da escola, mas também 

da escola. A cidadania é uma ação interdisciplinar na formação da existência. É um 

exercício de vida desenvolvida ao longo do tempo o tempo todo e em todas as 

relações. 

                                                             
5 Professora Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora associada do CRIE 
(Centre de Recherche et Intervention Educative) da Universidade de Sherbrooke (Canadá), membro 
fundador do Instituto Luso Brasileiro de Ciências da Educação - Universidade de Évora (Portugal), 
Pesquisadora CNPq- Nivel I desde 1993, e do INTERESPE, desde 2010. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: 
interdisciplinaridade, educação, pesquisa, currículo e formação. Publicou vários livros tendo como 
temática a Interdisciplinaridade. Suas obras são resultantes das pesquisas realizadas na área da 
Educação. 
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O pensar interdisciplinar, de acordo com Fazenda (2011, p.10), tem como um 

dos fundamentos a ideia de que nenhum conhecimento é autossuficiente, havendo a 

necessidade de diálogo entre as fontes de saber. Neste processo, o senso comum, 

que reflete o cotidiano das pessoas, pode ser enriquecido pelo diálogo com o 

conhecimento científico, ampliando sua dimensão. Por meio da contextualização, 

pode-se resgatar a memória em suas diversas potencialidades e, com ela, o tempo e 

o espaço no qual se aprende. No encontro com o passado, pode-se reconstruir o 

presente. A dúvida muitas vezes se instaura, sendo preciso buscar na pesquisa 

respostas que se apresentam inacabadas, mas contribuem para a construção 

contínua de conceitos que sustentam a prática.  

A autora nos mostra novamente um caminho: “se definirmos 

Interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe 

pensar aspectos que envolvam a cultura do lugar onde se formam professores, seu 

aspecto humano!” (2014, p. 1). Alerta-nos, e nos instiga a autora para a questão das 

Culturas, que apesar de deveras complexa deve ser entendida e catalisada pela 

observação e inclusão de todos os atores envolvidos no processo educacional. Neste 

sentido, Fazenda (2014, p, 2) complementa:  

Cada disciplina precisa ser analisada não apenas do lugar que ocupa ou 
ocuparia na grade, mas, nos saberes que contemplam, nos conceitos 
enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de seu 
lócus de cientificidade. Essa cientificidade, então originada das disciplinas 
ganha status de interdisciplina no momento em que ao movimento da 
disciplina seu próprio movimento for incorporado ao mundo. 

A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas 

mais variadas áreas, sendo importante porque abrange temáticas e conteúdos, 

permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, em que as aprendizagens 

são ampliadas. 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados (BRASIL, 1999, p. 89). 

Para que ocorra a interdisciplinaridade não se trata de eliminar as disciplinas, 

trata-se de torná-las comunicativas entre si, concebê-las como processos históricos e 
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culturais, ou seja, torná-la necessária à atualização quando se refere às práticas do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A força das práticas interdisciplinares, a abertura pedagógica e de diálogos que 

possibilitem uma aprendizagem significativa numa educação socializadora do saber 

provocam-nos a refletir, enquanto pesquisadores, nessas práticas que contemplem o 

favorecimento da troca, a intersubjetividade e a reflexão sobre o mundo em constante 

transformação. Ainda Fazenda (2011) conceitua que viver a interdisciplinaridade é 

viver a própria aprendizagem, numa busca que, evidencia-se pela atitude do educador 

ou daquele que planeja ou coordena ações educativas. 

Fazenda (2011, p.164) traz a necessidade de se “explorar com mais cuidado a 

questão da metodologia do trabalho interdisciplinar, bem como a maneira mais 

adequada de proceder à formação do pessoal que efetivaria a interdisciplinaridade”.  

Assim, percebemos que seria enriquecedor um trabalho de integração, entre 

alunos, professores, gestores e pais. A integração é um momento formal da 

interdisciplinaridade e ela precisa ser realizada com atenção, conforme Fazenda 

(2011), inclusive num contexto de organização de disciplinas. 

Para tanto é necessário entender cada plano de atuação da 

interdisciplinaridade escolar, segundo Fazenda (2003, p.56): 

1) A interdisciplinaridade curricular – Mais precisamente, em um primeiro 

nível da interdisciplinaridade escolar, constitui preliminarmente toda 

interdisciplinaridade didática e pedagógica. Consiste no estabelecimento — após uma 

análise sistemática de programas de estudos, particularmente sobre certos 

parâmetros (o lugar e a função de diferentes matérias, sua razão de ser, sua estrutura 

taxionômica, seus objetivos de estudo e de aprendizagem etc.) — de ligações de 

interdependência, de convergência e de complementaridade entre as diferentes 

matérias escolares que formam o percurso de uma ordem de ensino ministrado, o 

ensino primário, por exemplo, a fim de permitir que surja do currículo escolar — ou de 

lhe fornecer — uma estrutura interdisciplinar, segundo as orientações integradoras. 

Desse modo, a interdisciplinaridade curricular requer, de preferência, uma 

incorporação de conhecimentos dentro de um todo indistinto, a manutenção da 

diferença disciplinar e a tensão benéfica entre a especialização disciplinar, que 

permanece indispensável, e o cuidado interdisciplinar, que em tudo preserva as 

especificidades de cada componente do currículo visando assegurar sua 

complementaridade dentro de uma perspectiva de troca e de enriquecimento. 
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A interdisciplinaridade curricular exclui toda tendência à hierarquização 

dominante e requer a colaboração de diferentes matérias escolares em termos de 

igualdade, complementaridade e interdependência quanto às contribuições que 

podem dar e que devem existir em um processo de formação.  

Ivani Fazenda (2003, p.56) descreve que cada disciplina escolar tem lugar e 

função específica na construção de um currículo, dando-lhe sentido na medida em 

que sejam introduzidas em um trabalho didático, que permita as práticas integradoras.  

Como docente de Educação Física, percebo a necessidade de conhecer o 

currículo deste curso e seus objetivos, isto porque é preciso uma organização 

curricular adequada, que permita ao docente integrar conteúdos de outras disciplinas 

no planejamento didático para que ocorra essa complementaridade e 

interdisciplinaridade em sua prática pedagógica.   

2) A interdisciplinaridade didática – No segundo nível da interdisciplinaridade 

escolar está a interdisciplinaridade didática, que se caracteriza por suas dimensões 

conceituais e antecipativas, tratando da planificação, da organização e da avaliação 

da intervenção educativa. Assegurando uma função mediadora entre os planos 

curriculares e pedagógicos, a interdisciplinaridade didática leva em conta a 

estruturação curricular para estabelecer preliminarmente seu caráter interdisciplinar, 

tendo por objetivo a articulação dos conhecimentos a serem ensinados e sua inserção 

nas situações de aprendizagem.  

Fazenda (2003, p. 60), citando Lenoir (1993), descreve que existe uma ligação, 

uma complementaridade entre didática e interdisciplinaridade: “toda didática, por suas 

características de sistema, é obrigatoriamente interdisciplinar”. Assim, a didática se 

constrói em diversas disciplinas (CALVÉ, 1988). Neste sentido, Fazenda (2003, p. 61) 

citando Ropé (1990, p. 190) afirma que “se constrói por uma síntese de diversos 

subsídios vindos de diferentes campos com os quais ela tem relação interativa, mas 

também com autonomia”. 

Além dessa ligação interna ou intrínseca entre didática e interdisciplinaridade, 

destacada pela autora, existe outra interdisciplinaridade, extrínseca, que caracteriza 

a didática logo que ela entra em ação e que está ligada às finalidades que a didática 

apresenta. Ainda, sobre a função da didática em uma perspectiva interdisciplinar, 

Fazenda (2003, p. 63) aponta que: 

  



60 

A função da didática é conceber as situações às quais os estudantes poderão 
dar sentido, situações que lhes permitirão agir e refletir sobre sua ação e 
sobre seus resultados. Isso implica que a didática assegure, com base na 
estruturação curricular numa perspectiva interdisciplinar, a apresentação de 
situações de aprendizagem que façam sentido para os alunos, apoiadas 
sobre preocupações e situações da vida, sobre suas interrogações, suas 
concepções, suas práticas cotidianas e espontâneas. 

Na prática docente, utilizando a interdisciplinaridade no plano didático, penso 

que o professor tem um papel fundamental, que é o de favorecer a ligação entre os 

conteúdos com situações de aprendizagem por parte dos alunos, pois só assim a 

interdisciplinaridade alcança sua finalidade no ensino. Para tanto, o docente deve 

utilizar estratégias adequadas que estimulem o aluno a refletir sobre os conteúdos que 

serão mobilizados em aula. 

3) A interdisciplinaridade pedagógica – No terceiro nível de 

interdisciplinaridade escolar, a interdisciplinaridade pedagógica caracteriza a atuação, 

no espaço de aula, da interdisciplinaridade didática, assegurando, na prática, a 

colocação de um modelo ou de modelos didáticos interdisciplinares, inseridos em 

situações concretas da didática. Mas, obrigatoriamente, essa atividade prática não 

pode se efetuar sem levar em conta um conjunto de outras variáveis que agem e 

interagem na dinâmica de uma situação de ensino – real aprendizagem. Desta 

maneira, vêm interferir e afetar a situação didática interdisciplinar, entre outros, os 

aspectos ligados à gestão de classe e ao contexto no qual se desenvolve o ato 

profissional de ensino, mas também as situações de conflitos, tanto internos como 

externos, a exemplo do estado psicológico dos alunos, de suas concepções cognitivas 

e de seus projetos pessoais, do estado psicológico do educador e de suas próprias 

visões.  

 Fundamentos de uma prática interdisciplinar 

Em “Interdisciplinaridade: História, Teoria e Prática”, Fazenda (2010, p. 82), 

tendo por base sua tese de livre docência apresentada à Universidade do Estado de 

São Paulo (UNESP), faz uma releitura de vários de seus trabalhos com a finalidade 

de destacar os fundamentos de uma prática docente interdisciplinar, síntese que 

resultou no seguinte elenco: 
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Fundamento 1 – Dialética 

A autora sugere que é possível compreender a importância do movimento 

dialético, que se sustenta em uma atitude interdisciplinar, cujo significado é o diálogo 

permanente com a sua produção, revisitando cada pressuposto, na certeza de que 

todo novo contém algo de velho, e que todo velho pode sinalizar algo de novo. Neste 

sentido, para a autora, aplicar este fundamento – o do movimento dialético - pode 

estimular desdobramentos importantes no trabalho do docente ou do pesquisador, 

inclusive propiciando o surgimento de novas proposições. 

Fazenda (2010, p. 82) destaca, ainda, que “nunca devemos desprezar as 

experiências vividas – elas constituem-se na possibilidade da inovação, da revisão e 

da análise interdisciplinar”. 

Fundamento 2 – Memórias 

Neste segundo fundamento, a pesquisadora lança mão dos registros de 

memória do docente – tanto aquela gerada por documentos, registros, anotações, 

resenhas e sinopses de aulas quanto a vivida, aquela memória formada pelas 

impressões deixadas ao longo do tempo na atuação em sala de aula – de forma a 

apoiar a aplicação da interdisciplinaridade na prática docente. 

Neste caso, usar a memória como fundamento permite ao docente desenhar e 

redesenhar, ler e reler experiências anteriormente vividas, de forma a aplicar os 

recursos interdisciplinares com novas formas, cores e contornos, revisitando 

momentos que podem e devem ser criticados e revisados para uma nova ação de 

docência, inclusive porque já passaram pelo crivo e pela seletividade do que já foi 

experienciado pelo professor em outras épocas. 

Fundamento 3 – Parceria 

Neste fundamento, Fazenda (2010) prioriza a importância do que chama de 

parceria, quando se trata de aplicar a interdisciplinaridade na prática docente. Diz a 

autora (Op.cit., p.84) que “a parceria consiste numa tentativa de incitar o diálogo com 

outras formas de conhecimento as quais não estamos habituados, e, nessa tentativa, 

a possibilidade de interpenetração delas”. Desta forma, ela reveste o fundamento de 

inegável valor, enxergando-o em todo o processo da aplicação da interdisciplinaridade 

na docência, chegando mesmo a compará-lo a várias formas de “mania”, uma espécie 
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de compulsividade pelo compartilhamento de saberes, pelas trocas mútuas, mania 

por dividir experiências, somar valores, de ver a teoria na prática e a prática na teoria.  

Segundo Fazenda (2010, p.85), a parceria surge também da solidão dos 

profissionais em relação às instituições que habitam; solidão essa que vem sendo 

constatada em nossas pesquisas como uma constante entre os profissionais que já 

assumiram uma atitude interdisciplinar. 

Fundamento 4 – Sala de aula interdisciplinar 

Para a autora, o perfil de uma sala de aula interdisciplinar não é menos que a 

possibilidade de romper com os paradigmas tradicionais, transgredindo-se todas as 

regras de controle normalmente vivenciadas por docentes e discentes, impondo-se 

nova ordem e novo rigor. Sendo assim,  

Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade é conquistada, enquanto na 
outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula interdisciplinar a 
obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância, pela humildade; a 
solidão, pela cooperação; a especialização, pela generalidade; o grupo 
homogêneo, pelo grupo heterogêneo; a reprodução, pela produção do 
conhecimento (FAZENDA, 2010, p. 86). 

É desta maneira que em uma sala de aula interdisciplinar, todos passam a se 

perceber em um palco interdisciplinar, onde se consolidam parcerias, onde todos 

aprendem e ensinam, onde todos são tocados por ações e reações interdisciplinares. 

Ainda que preservando certas rotinas dos elementos de uma sala de aula – espaço, 

tempo, disciplina e avaliação, Fazenda propõe ao docente adotar certo nível de 

ousadia e transgressão. 

Fundamento 5 – Alicerces dos projetos interdisciplinares 

Neste momento, Fazenda (2010, p.86) sintetiza elementos observados em sua 

experiência ao longo da vida, identificando-os como alicerces dos fundamentos para 

uma prática docente interdisciplinar, destacando que a primeira evidência decorre 

mais da integração entre indivíduos do que entre disciplinas e que é fundamental o 

respeito ao modo de ser de cada um. 

A autora retorna com a questão da atitude interdisciplinar (que se contamina 

para os outros e para o grupo), em que haja espaço para a compreensão de todos do 

projeto, de forma clara, coerente e detalhada, permitindo que os envolvidos se 

comprometam com o processo e entendam que o conjunto de ações determinantes 
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para a interdisciplinaridade é constituído por projetos pessoais de vida, que são 

únicos, individuais e têm seu próprio tempo de maturação. 

Em resumo, Fazenda (2010, p.87) admite que “o projeto, a intencionalidade e 

o rigor, características fundamentais de uma forma de pensar e de agir 

interdisciplinares, infelizmente, em muitos casos, têm sido substituídos pela 

improvisação e pelo non sense”. E vai além ao afirmar que “essa falta de seriedade 

tem conduzido esses projetos interdisciplinares a um esfacelamento do conhecimento 

e à falência de certas escolas e instituições” (Op.cit., p.87). 

Fundamento 6 – Pesquisas Interdisciplinares 

Este fundamento, o último, refere-se à possibilidade de efetivação de pesquisas 

interdisciplinares. Considerando já como pressuposto nos estudos desenvolvidos pela 

autora, Fazenda (2010, p.88) descreve que:  

Uma atitude interdisciplinar se identifica pela ousadia da busca, da pesquisa, 
da transformação, temos constatado que nos projetos realmente 
interdisciplinares encontramos como caminho constante o pensar, o 
questionar e o construir. Assim sendo, os projetos interdisciplinares, em nível 
de universidade, têm procurado na busca de superação da dicotomia 
ensino/pesquisa transformar as salas de aula dos cursos de graduação em 
locais de pesquisa, e não esperar que a pesquisa fique reservada apenas à 
pós-graduação. 

Ainda sobre pesquisa em uma perspectiva interdisciplinar, para autora 

supracitada, significa a possibilidade de buscar a construção coletiva de um novo 

conhecimento, prático ou teórico, para os problemas da educação, iniciativa que não 

é privilégio apenas dos doutores ou livres-docentes das universidades.  

A propósito da construção de uma teoria da interdisciplinaridade, Fazenda 

(2010, p.88) revela o seguinte: 

A pesquisa interdisciplinar permite o desvelamento do percurso teórico 
pessoal de cada pesquisador que se aventurar a tratar das questões de 
educação, portanto admite a presença de inúmeras teorizações, o que 
inviabiliza a construção de uma única, absoluta e geral teoria de 
interdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade, segundo a autora, é a integração de dois ou mais 

componentes curriculares na construção do conhecimento, surge como uma das 

respostas à necessidade de uma reconciliação epistemológica, processo necessário 

devido à fragmentação dos conhecimentos, ocorrido com a revolução industrial, e à 

necessidade de mão de obra especializada, busca conciliar os conceitos pertencentes 



64 

às diversas áreas do conhecimento a fim de promover avanços como a produção de 

novos conhecimentos ou mesmo novas subáreas (FAZENDA, 2010). 

A interdisciplinaridade surge no século XX como um esforço de superar o 

movimento de especialização da ciência e superar a fragmentação do conhecimento 

em diversas áreas de estudo e pesquisa. Tornou-se especializada ao ponto de não 

ser mais possível realizar o movimento pretendido quando do início da especialização, 

que era chegar ao micro para conseguir ver o todo de forma plena e completa, e 

também, chegou-se ao ponto em que, em algumas áreas, não era mais possível 

continuar aprofundando no conhecimento, tendo chegado ao limite do que era 

possível a determinadas especialidades pesquisar. (FAZENDA, 2010) 

Então, a interdisciplinaridade surge como proposta para a realização do 

movimento inverso, partir do micro e retornar ao todo. Com isso, com a aplicação da 

interdisciplinaridade na ciência, surgem novas disciplinas agregadoras, que unem 

áreas específicas do conhecimento a fim de compreender fenômenos que seriam 

incompreensíveis com os conhecimentos de apenas uma área, como é o caso da 

bioengenharia, que une as áreas da biologia e engenharia visando dar conta de 

estudos que uma ou outra disciplina sozinha não daria conta.  

Um estudo epistemológico é proveitoso para a delimitação do tema: existem 

quatro palavras que são particularmente relacionadas entre si e todas delimitam uma 

abordagem cientifica e educacional: Pluridisciplinaridade; Multidisciplinaridade; 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade.  

O que há em comum nestas palavras é a palavra disciplinaridade/disciplina, 

que deve ser entendida como aquelas "fatias" dos estudos científicos e das disciplinas 

escolares, tais como matemática, biologia, ciências naturais, história etc. e de um 

esforço em superar tudo o que está relacionado ao conceito de disciplina. Assim, 

interdisciplinaridade é parte de um movimento que busca a superação da 

disciplinaridade. 

Ivani Fazenda (2010, p. 88) ressalta que a interdisciplinaridade surge como um 

chamado para que as disciplinas não mudassem seus objetos, mas que houvesse 

relações mais fortes entre as disciplinas. A realidade não é disciplinar, a escola é a 

realidade, os alunos se interessam por diversos temas, por isso a escola precisa ter 

uma inter-relação mais forte. A reação para a organização curricular e a reação à 

fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade de temas que atravessassem 

transversalmente todas as disciplinas. As questões sobre valores, por exemplo, que 
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não cabem dentro de nenhuma disciplina e em especial da escola básica, cortam 

todas as disciplinas transversalmente, como cooperação e cidadania, saúde e meio 

ambiente.  

Nessa perspectiva, a abordagem interdisciplinar é subsidiada por cinco 

princípios mencionados por Fazenda (2001, p.11) como sendo: “humildade, 

coerência, espera, respeito e desapego”. A humildade é importante para que as 

disciplinas reconheçam suas limitações e se proponham a se enriquecer-se com as 

experiências e trocas com as demais, havendo, muitas vezes, a necessidade de 

exercitar a virtude da paciência, pois nem sempre os resultados são imediatos. Por 

tratar-se de um trabalho conjunto, o respeito e a afetividade com as demais pessoas 

envolvidas no processo são essenciais, assim como a tolerância e o desapego a 

conceitos preestabelecidos, tendo-se ousadia para realizar novas experiências, ainda 

que a metamorfose muitas vezes promova a incerteza. 

Na educação brasileira esta realidade também pode ser observada, de acordo 

com Fazenda (2001, p.11), uma vez que, embora muitas publicações sobre reforma 

curricular evidenciem a necessidade de mudança no sistema convencional das 

disciplinas científicas e a interdisciplinaridade como um ponto central neste processo, 

as dificuldades para se romper com esse modelo são muitas.  

Vale também destacar a obra intitulada “Didática e Interdisciplinaridade” (2003), 

na qual a autora apresenta os campos de operacionalização da interdisciplinaridade 

e seus ângulos de acesso, como se segue na Figura 1: 

Interdisciplinaridade 

 

científica – escolar – profissional - prática   

 

pesquisa – ensino – aplicação 

Figura 1. Campos de operacionalização da interdisciplinaridade e seus ângulos 
de acesso.  
Fonte: Fazenda, 2003. 

 

Fazenda (2003, p.45) afirma que, dessa maneira, qualquer que seja o campo 

de operacionalização da interdisciplinaridade, ele poderá ser investigado (pesquisa), 

professado (ensino) ou praticado (aplicação). Portanto, como sublinha Hermerén 

(1985, p.18), as questões organizacionais influem diretamente no ensino, na pesquisa 
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e na prática. Sendo assim, no domínio da educação, a interdisciplinaridade escolar 

pode ser, além de objeto de pesquisa, também ensinada e praticada. 

Esclarecendo o conceito de interdisciplinaridade, Fazenda (2003, p. 46) afirma 

que “a perspectiva interdisciplinar não é, portanto, contrária à perspectiva disciplinar, 

ao contrário, não se pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se dela”. Tal 

constatação evidencia a existência de uma ligação efetiva entre interdisciplinaridade 

e didática, que aqui traz fundamentalmente sua razão de ser na descrição do 

conhecimento que instaura para ensinar. 

Para melhor entendimento dos conceitos e diferenças entre 

interdisciplinaridade científica e escolar, é preciso conhecer suas finalidades e 

distinções (FAZENDA, 2003, p. 52), conforme exposto no Quadro 5: 

Quadro 5. Maiores distinções entre interdisciplinaridade científica e 
interdisciplinaridade escolar. Brasil, 2016  

INTERDISCIPLINARIDADE CIENTÍFICA INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR 

FINALIDADES FINALIDADES 

Tem por finalidade a produção de novos 
conhecimentos e a resposta às necessidades 
sociais: 
- pelo estabelecimento de ligações entre as 
ramificações da ciência; 
- pela hierarquização (organização das 
disciplinas científicas); 
- pela estrutura epistemológica; 
- pela compreensão de diferentes 
perspectivas disciplinares, restabelecendo as 
conexões sobre o plano comunicacional 
entre os discursos disciplinares.  

Tem por finalidade a difusão do 
conhecimento (favorecer a integração de 
aprendizagem e conhecimentos) e a 
formação de atores sociais: 
- colocando-se em prática as condições mais 
apropriadas para suscitar e sustentar o 
desenvolvimento dos processos 
integradores e a apropriação dos 
conhecimentos como produtos cognitivos 
com os alunos; isso requer uma organização 
dos conhecimentos escolares sobre os 
planos curriculares, didáticos e 
pedagógicos; 
- pelo estabelecimento de ligações entre 
teoria e prática; 
- pelo estabelecimento de ligações entre os 
distintos trabalhos de um segmento real de 
estudo. 

OBJETIVOS OBJETIVOS 

Tem por objetivo as disciplinas científicas. Tem por objetivo as disciplinas escolares. 

MODALIDADES DE APLICAÇÃO MODALIDAES DE APLICAÇÃO 

- Implica a noção de pesquisa: tem o 
conhecimento como sistema de referência. 

- Implica a noção de ensino, de formação: 
tem como sistema de referência o sujeito 
aprendiz e sua relação com o conhecimento. 

Continua... 
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...continuação 

INTERDISCIPLINARIDADE CIENTÍFICA INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR 

SISTEMA REFERENCIAL SISTEMA REFERENCIAL 

- Retorno à disciplina na qualidade de ciência 
(saber sábio). 

- Retorno à disciplina como matéria escolar 
(saber escolar) para um sistema referencial 
que não se restringe às ciências. 

CONSEQUÊNCIA CONSEQUÊNCIA 

- Conduz: à produção de novas disciplinas 
segundo diversos processos; às realizações 
técnico-científicas. 

- Conduz ao estabelecimento de ligações de 
complementaridade entre as matérias 
escolares. 

Fonte: FAZENDA (2003, p. 52). 

Entendemos que a interdisciplinaridade científica significa a articulação de 

várias ciências na produção de um novo conhecimento, tendo como finalidade atender 

às necessidades da sociedade, como no caso das pesquisas para a produção de 

novas vacinas, em que várias ciências, como a Biologia, Farmácia e Medicina, 

trabalham com o mesmo objetivo. Além desse exemplo, vale citar os projetos de 

pesquisa para diagnosticar problemas resultantes do desastre ambiental ocorrido em 

janeiro de 2011, na Região Serrana do Rio de Janeiro.   

Já a interdisciplinaridade escolar tem como principais finalidades a difusão de 

conhecimentos e a formação, dependendo da organização dos conhecimentos 

escolares sobre os planos curriculares, didáticos e pedagógicos. A propósito, Fazenda 

(2003, p. 56) refere que:  

a interdisciplinaridade dentro da prática (que qualificamos de 
interdisciplinaridade pedagógica) necessita reconhecer que a 
interdisciplinaridade funciona igualmente sobre o plano didático e sobre o 
plano curricular, e que a interdisciplinaridade pedagógica resulta do trabalho 
preliminarmente interdisciplinar que se efetua nesses dois níveis.  

Segundo Fazenda (2003), o pensar interdisciplinar parte da premissa de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com 

outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Assim, por 

exemplo, aceita o conhecimento do senso comum como válido, pois é por meio do 

cotidiano que damos sentido a nossas vidas.  

Ampliado pelo diálogo com conhecimento cientifico, tende a uma dimensão 

maior, a uma dimensão, ainda que utópica, capaz de permitir o enriquecimento da 

nossa relação com o outro e com o mundo. 

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma 

de trabalhar em sala de aula, em que se propõe um tema com abordagens em 

diferentes disciplinas. É compreender, entender as partes de ligação entre as 
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diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir 

sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca 

constante de investigação, na tentativa de superação do saber.  

De acordo com Fazenda (2011 p. 53), as reflexões sobre a teoria e a prática 

são fundamentais, visam abrir caminhos para encontros entre professores de 

diferentes áreas com intuito de promover um diálogo aberto entre os mesmos para a 

implantação da interdisciplinaridade com o objetivo de religamento dos saberes que 

hoje são tão fragmentados, bem como os sentimentos como a espiritualidade. 

Percebe-se que tudo está completamente fragmentado e, aparentemente não há 

possibilidade de mais nada. 

As metáforas da interdisciplinaridade nos levam o compreender um pouco mais 

esta nova concepção de educação através do olhar vigiado e da escuta vigiada, 

termos adotados por Ivani Fazenda que devem ser direcionados de forma contínua 

para ampliar a percepção do trabalho interdisciplinar. (FAZENDA 2010) 

De acordo com Fazenda (2011, p.43), é inegável a importância de formar 

docentes para o trabalho interdisciplinar, em um processo paralelo ao 

desenvolvimento de pesquisas teóricas na área, visando subsidiar a atuação dos 

professores para que a relação entre teoria e prática seja continuamente 

aperfeiçoada. Os fundamentos conceituais são importantes, assim como a aplicação 

de estratégias e procedimentos na vivência destes conceitos em situações práticas. 

A partir destas características, a interdisciplinaridade pode ser entendida, 

segundo Fazenda (2001, p.11), como uma:  

nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão 
de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, 
colocando-os em questão. Exige, portanto, na prática, uma profunda imersão 
no trabalho cotidiano. 

Acreditamos que, por meio do trabalho interdisciplinar que aborda 

principalmente as questões de valores, como cooperação/cidadania e saúde/meio 

ambiente, seja possível construir uma base sustentável que atenda, a priori, às 

necessidades deste estudo, pois, na prática, a interdisciplinaridade é um esforço de 

superar a fragmentação do conhecimento, torná-lo relacionado com a realidade e com 

problemas da vida moderna e, assim, muitos esforços têm sido feitos na educação. 

Na ciência, por sua vez, os esforços estão na busca de respostas, impossíveis de 
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alcançar, se utilizarmos apenas os conhecimentos fragmentados de uma única área 

especializada. 

Entendemos, então, que apoiados ao referencial teórico, poderemos nos 

orientar para começar a construir um programa interdisciplinar participativo, no intuito 

de implementar ações interdisciplinares no cenário pesquisado, contando com a 

participação dos profissionais e dos familiares, num esforço integrado e promoção da 

saúde do adolescente. 



 

CAPITULO IV 
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4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, do tipo estudo de 

caso, sendo objeto de investigação de um grupo de profissionais bem definidos, 

operando em um programa de ensino de razoável temporalidade, em instituição 

claramente identificada e dedicada à investigação de uma situação específica.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, porque se 

ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria 

ser quantificado. Ou seja, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (MINAYO 

2010). 

Apesar de ser um tipo de pesquisa de natureza qualitativa em que o 

investigador não deve intervir sobre a situação, e sim conhecê-la tal como expressa 

sua forma real, julgamos que exatamente por isso será a ferramenta que propiciará 

ao investigador maior proteção contra a pré-noção existente ao longo de todas as 

atividades. 

De acordo com Minayo (2012), o processo de trabalho de uma pesquisa 

qualitativa divide-se em três partes: a primeira é a fase exploratória, quando o 

pesquisador se prepara para entrar em campo, definindo o objeto, organizando teórica 

e metodologicamente, cria hipóteses, descreve os instrumentos de trabalho, pensa o 

cronograma e faz os procedimentos para a definição do espaço e da amostra; a 

segunda fase é o trabalho de campo, quando combina os instrumentais de 

observação, comunicação, levantamento de dados, confirmação ou não da hipótese; 

a terceira etapa é a análise e tratamento do material empírico e documental, quando 

ocorre a compreensão e interpretação dos dados levantados na segunda fase, 

articulando com a teoria, ou seja, ordenam-se os dados, classifica-os e então ocorre 

a análise propriamente dita. 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos 
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de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). São exemplos de pesquisa descritiva: 

estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto.  

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados 

porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da 

possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não 

existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os resultados 

podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como questionários, 

escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, gerando 

imprecisão. 

Trata-se, portanto, de uma modalidade de pesquisa cujo objetivo principal é 

descrever, analisar ou verificar as relações entre fatos e fenômenos (variáveis), ou 

seja, tomar conhecimento do que, com quem, como e qual a intensidade do fenômeno 

em estudo. A pesquisa descritiva pode também ser utilizada para avaliação de 

programas; sendo que tais estudos podem ou não trabalhar com a formulação de 

hipóteses e muitas vezes podem servir de base para estudos de relações causais. 

O estudo de caso constitui-se em um método amplamente utilizado para a 

execução da pesquisa exploratória, o que não significa que outros tipos de pesquisa 

não possam utilizar-se de tal método. Trata-se de um estudo em profundidade de uma 

unidade de interesse, que pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise pode ser 

uma ou mais pessoas, família (s), produto (s), empresa(s) ou unidade(s) da empresa, 

um órgão público, ou mesmo um país ou vários países. Enfim, trata-se do estudo de 

casos isolados, em que a análise deve ser feita com profundidade, detalhadamente e 

de forma exaustiva, considerando as influências internas e externas.  

Gil (2007, p. 59) pressupõe a existência de alguns fatores para os quais o 

estudo de caso é recomendável, tal como na fase inicial de uma investigação sobre 

temas complexos, em que se exige a construção de hipóteses ou reformulação do 

problema. “Também se aplica com pertinência nas situações em que o objeto de 

estudo já é suficientemente conhecido a ponto de ser enquadrado em determinado 

tipo ideal”. 

Segundo Minayo (2012, p. 65), a entrevista como fonte de informação pode 

fornecer dados secundários e primários de duas naturezas: (a) os primeiros dizem 

respeito a fatos que o pesquisador poderia conseguir por meio de outras fontes como 

censos, estatísticas, registros civis, documentos, atestado de óbitos, e outros; (b) os 

segundos que são objetos principais da investigação qualitativa, referem-se à 
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informação diretamente construída no diálogo com o indivíduo entrevistado e tratam 

da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia. 

4.2. CENÁRIO 

Unidade de Educação Física do IF-Fluminense Campos/Centro que conta com 

43 salas para aulas teóricas, um Ginásio Poliesportivo com Piscina, Salas de: 

Musculação, Avaliação Física, Pilates, Artes Marciais, Danças, Pequenos Jogos, 

Auditório de Multimídia e ainda Quadras Poliesportivas Externas e uma semipista de 

Atletismo. 

4.2.1 O Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia: 

aspectos históricos 

A história do Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFF) começou a ser construída no início do século passado, com Nilo Peçanha, o 

então Presidente da República, que criou, por meio do Decreto número 7.566 de 23 

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

e proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos 

favorecidas (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 1998). 

A Escola de Aprendizes Artífices de Campos passou a ser denominada Escola 

Técnica de Campos em 1945, e, como as demais, se atrela às políticas de 

desenvolvimento com interesse voltado para o crescimento e consolidação da 

indústria. Apesar do amparo legal para disponibilizar os cursos técnicos para a 

sociedade, muitas escolas, como foi o caso da Escola Técnica de Campos, por um 

tempo, passaram a oferecer, além do ensino primário, somente o 1º ciclo do 2º grau, 

o que, na verdade, significava cursos industriais básicos. 

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

como a reforma do ensino resultante da nova Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Nº 9.394 

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

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

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

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

mais diferentes níveis de formação. 
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4.2.2 A mudança para Instituto Federal Fluminense 

Em 1994, a Lei 8.948, de 8 de dezembro daquele ano, preconiza a 

transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, sob os mesmos pressupostos pedagógicos. 

A proposta de implantação dos Institutos Federais no Brasil sempre esteve 

relacionada às políticas para a educação profissional e tecnológica visando à 

ampliação dos cursos técnicos, sobretudo pela expansão do Ensino Médio Integrado, 

que tem como pressuposto básico a integração entre os saberes. Isto impõe novos 

desafios à Instituição, considerando sua trajetória pedagógica, que atendeu aos 

ditames das legislações de ensino, sobretudo das Leis de Diretrizes e Bases. 

(BRASIL, 2008, p.21). 

A inter-relação entre ensino médio e educação profissional ao longo da história 

da educação no Brasil tem registros que apontam para um movimento de idas e vindas 

conforme destaca Nogueira:  

A profissionalização obrigatória do então segundo grau, estabelecida em 
pleno regime militar pela Lei nº 5.692/71; o abandono dessa obrigatoriedade 
face ao seu insucesso, reconhecido pela Lei nº 7.044/82; a proibição do 
ensino profissional integrado, determinada pelo Decreto nº 2.208/97 do 
governo Fernando Henrique Cardoso, gerando o divórcio forçado do Ensino 
Médio com a Educação Profissional, e o atual esforço concentrado do 
governo Lula de ressuscitar, a partir da edição do Decreto nº 5.154/2004, 
exatamente a até então proibida integração entre o Ensino Médio e a 
Educação Profissional Técnica de nível médio são alguns exemplos do 
vaivém conceitual e organizacional que, ao longo do tempo, tem 
caracterizado a formação do jovem adulto visando a sua inserção no mundo 
do trabalho em nosso país (NOGUEIRA, 2009, p.48). 

A retomada da profissionalização integrada ao Ensino Médio surge nos 

Institutos Federais com proposta de integração curricular para além da justaposição. 

A integração trabalho e ensino rompe com as concepções pedagógicas que se 

constroem dissociadas da visão interdisciplinar, propondo uma maneira própria de 

integrar conhecimentos, valorizando experiências que facilitam a compreensão crítica 

da realidade. Neste sentido, é importante apresentar a matriz curricular do atual 

ensino médio integrado que objetiva uma progressão pedagógica. 

O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, implantado pelo governo desde 2006, agregou fortaleza à luta da 

Instituição em favor da região e, certamente, o diálogo fecundo já existente com os 

governos locais.  
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Dando continuidade ao movimento de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, o governo federal, por meio da Lei N° 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 

publicada no D.O.U. de 30 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Fluminense mediante transformação do Centro Federal Tecnológica de 

Campos. 

Para tanto, a Instituição desenvolve uma política permanente de incentivo à 

capacitação de todo o seu quadro de profissionais docentes e administrativos, o que 

certamente concorre para a qualidade do trabalho que desenvolve, seja no ensino, na 

pesquisa e, em especial, na pesquisa aplicada e na extensão. 

No ano de 2008, em 29 de dezembro de 2008, o então CEFET Campos foi 

transformado em Instituto Federal Fluminense. O Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Fluminense, também chamado de forma abreviada de Instituto 

Federal Fluminense, ou simplesmente IFF, é uma instituição de ensino que faz parte 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O Instituto 

Federal Fluminense – Campos Centro, localizado no município de Campos dos 

Goytacazes - RJ, bairro parque Tamandaré, oferta ensino técnico integrado ao médio 

e graduação6.  

Em 2009, já como Instituto Federal Fluminense, foi inaugurado em Cabo Frio, 

na Região dos Lagos, e entrou em funcionamento o também em Itaperuna, no 

noroeste fluminense. Neste mesmo ano o Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos 

Borges, em Bom Jesus do Itabapoana foi incorporado ao Instituto. 

Em 2011, o governo federal, já na sua Expansão III, destinou ao IF Fluminense 

a implantação de novos campi, contando o Instituto hoje com um quantitativo 

significativo de servidores docentes e técnicos administrativos de mais de mil pessoas 

em toda a sua área de abrangência nas regiões norte, noroeste, lagos e metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro. 

                                                             
6 Ensino médio é um nível ou subsistema de ensino com características diferentes conforme o país. 
Em muitos países, corresponde à totalidade ou a parte do ensino secundário ministrado 
a adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos. No Ensino técnico integrado, 
para a educação profissional de nível técnico integrado, o aluno faz o curso técnico integrado ao ensino 
médio, obedecendo à opção de curso técnico feita no processo seletivo. Neste caso, o aluno deve ter 
concluído o 1° ano do ensino médio para assim dar início ao curso técnico. Graduação, nos sistemas 

de educação superior inspirados no modelo francês, refere-se ao primeiro título universitário recebido 
por um indivíduo. Em geral, o termo graduação está cotidianamente associado também à ideia de 
formação profissional de nível superior, técnico-científico. 
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4.3. PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Onze Professores da Disciplina de Educação Física do IFF – Campos Centro, 

alocados e desenvolvendo atividades regulares no IFF – Campos Centro, identificados 

pelas seguintes cores: VERMELHO, MARROM, BRANCO, AMARELO, CINZA, 

LARANJA, PRETO, AZUL, ROSA E BEGE. Este quantitativo representa o número 

total de professores alocados na Coordenação de Educação Física. 

Quadro 6. Características dos participantes do estudo. Campos dos 
Goytacazes, 2015 

IDENTIDADE IDADE SEXO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

PRÁTICA DE 
ATIVIDADE 

FÍSICA 

TEMPO 
IFF 

ANO 

VERMELHO 65 M 40 NÃO 36 

ROXO 51 M 40 NÃO 24 

MARROM 48 M 40 SIM 21 

BRANCO 48 F 40 SIM 22 

AMARELO 47 M 40 SIM 22 

CINZA 54 M 40 SIM 28 

LARANJA 59 M 40 SIM 24 

PRETO 49 M 44 SIM 22 

AZUL 51 M  40 SIM 23 

ROSA 55 M 20 SIM 28 

BEGE 53 M 40 SIM 22 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O tempo de trabalho no IFF é em média de 20,6 ± 5,9 anos. Este dado reforça 

a experiência do grupo e, neste particular, com a instituição, o que deveria contribuir 

na prática docente e no enorme desafio que é a educação permanente de chamados 

que é atender às expectativas de uma sociedade em constante transformação. 

Encontramos um grupo de onze docentes apontando larga experiência no 

exercício do magistério no caso de Curso de Ensino Médio Integrado, cruzando o 

tempo de formação dos mesmos com o tempo de trabalho na instituição. Constatamos 

uma maioria absoluta do sexo masculino, provavelmente em decorrência das 

dificuldades que as mulheres tinham até algum tempo atrás de exercerem profissões 

que guardavam de forma injustificada prevalência masculina; observamos que se 

destaca a importância dada ao esporte estudantil por meio da iniciação esportiva, que, 

aliás, representa a matriz curricular da disciplina Educação Física neste segmento. 

A maioria dos docentes possui pós-graduação Stricto Sensu, mestrado ou 

doutorado, além de vasta experiência profissional e tempo como servidor do Instituto, 
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o que pode contribuir para o desenvolvimento de ações ligadas à interdisciplinaridade 

dentro do Instituto Federal. 

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Ser professor do quadro efetivo do IFF – Campos Centro que atue na disciplina 

Educação Física do Ensino Médio Integrado e que aceite participar do estudo 

assinando o TCLE.  

4.5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Todos os professores afastados da disciplina Educação Física por diferentes 

motivos, por exemplo, permutas e licenças, no momento da realização das 

entrevistas. 

4.6. INSTRUMENTOS DE COLETA  

A partir de entrevista semiestruturada, guiada por um roteiro, criado pelo 

pesquisador (Apêndice I), as perguntas abertas foram respondidas pelos depoentes 

verbalmente, transcritas e, posteriormente, analisadas. Este processo de realização 

das entrevistas ocorreu no dia 19 de outubro de 2015, percorreu 5 dias, das 8h às 

18h.  

A entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 

interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, 

de temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo (MINAYO., 2010). 

Segundo Minayo (2012), a pesquisa é um trabalho artesanal que não prescinde 

da criatividade. Realiza-se fundamentalmente por uma linguagem baseada em 

conceitos, proposições, hipóteses, métodos, e técnicas, linguagem esta que se 

constrói com um ritmo próprio e particular.  Na entrevista, o pesquisador busca obter 

informes contidos na fala dos atores sociais, “uma vez que se insere como uma forma 

de coleta de fatos relatados pelos mesmos enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo estudada”.  

O instrumento de coleta foi aplicado durante o mês de novembro de 2015, tendo 

como limitação do estudo o meu envolvimento afetivo com os membros da instituição, 

onde os dados foram coletados, e em decorrência disso a possibilidade de alguns 
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docentes alterarem a sua conduta (tanto positiva quanto negativamente) em vista da 

minha presença, podendo, assim, influir nos resultados.  

Para manter a fidedignidade das informações, utilizei a gravação em mp3, 

solicitando anteriormente a autorização do entrevistado, sendo o termo de 

consentimento livre e esclarecido elaborado de acordo com a Resolução Nº. 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, que trata das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

4.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Todos os participantes do estudo tiveram suas identidades preservadas a partir 

utilização de cores, aleatoriamente escolhidas, que os representaram, atendendo à 

Resolução Nº466/12, que versa sobre pesquisa com seres humanos. Desta forma, 

foram identificados com cores correspondentes à sequência da realização da 

entrevista. Este projeto foi submetido ao CEP/HUAP e recebeu o Parecer de Nº 

1.269.415. Aprovando-o em: 08/10/2015. 

4.8. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram transcritos e analisados com base na Análise temática de 

conteúdo. Segundo Minayo (2010, p.86-87), “a análise é entendida num sentido mais 

amplo, abrangendo a interpretação, visto que ambas estão contidas no mesmo 

movimento: o olhar atentamente para os dados da pesquisa”. Sendo assim, a autora 

apresenta três finalidades para esta etapa: estabelecer a compreensão dos dados 

coletados; confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões 

formuladas; e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 

contexto cultural do qual faz parte.  

Na análise temática, como o próprio nome indica, o conceito central é o tema. 

Este comporta um feixe de relação e pode ser graficamente apresentado por meio de 

uma palavra, uma frase, um resumo. “O tema é a unidade de significação que se 

liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à leitura” (BARDIN, 1979, p.105). Trabalhar com análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido. 
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A análise dos dados recolhidos em campo, segundo Minayo (2010, p.26), busca 

atingir quatro objetivos: ultrapassar a incerteza, enriquecer a leitura e integrar as 

descobertas, tendo também finalidades complementares, ou seja, propõe uma atitude 

de busca a partir do próprio material coletado e amplia a compreensão de contextos 

culturais com significações que ultrapassam o nível espontâneo das mensagens.  

Na análise e discussão dos dados obtidos, busquei amparo no referencial 

teórico de Ivani Fazenda, uma importante referência nas discussões acerca da 

Interdisciplinaridade na educação, no que se refere à educação interdisciplinar no 

Brasil. Procurei controlar os aspectos limitantes, discutindo os fatos observados com 

outras pessoas capazes de ajudar na reflexão e na análise (colegas docentes), como 

também entendendo que as estratégias utilizadas, a entrevista e principalmente a 

observação participante, permitiram o aprofundamento da análise dos dados e a 

redução dos riscos de perda de fidedignidade do material analisado no estudo.  

Por meio dos depoimentos dos docentes que participaram do estudo objetivei 

apreender os conhecimentos por eles elaborados em relação ao tema proposto, a fim 

de provocar o relato a respeito do entendimento de cada um sobre trans-multi e/ou 

interdisciplinaridade; do tempo que atua como docente; do trabalho exercido, se 

objetiva ensino, extensão ou pesquisa; da discussão e incentivo a trabalhar a trans-

multi e/ou interdisciplinaridade na coordenação da área de sua atuação; das propostas 

que são discutidas; de como sua disciplina pode contribuir; da existência de 

preocupação em buscar informação referente à prevenção da obesidade; dos seus 

planejamentos, se costuma elaborar questões voltadas à prática preventiva da 

obesidade; e, se há entendimento de que a Educação Física pode ser uma aliada na 

prevenção das doenças relacionadas à obesidade. 

Na estratégia de análise escolhida, selecionei categorias a priori, a partir do 

marco teórico, e como unidade de análise, escolhi os parágrafos e frases, a fim de 

garantir que não se perdesse a coerência das ideias e se obtivesse uma visão mais 

clara da informação analisada. Nesta fase, tentei organizar todo material coletado nas 

entrevistas dos atores da pesquisa, procurando realizar a análise através da 

elaboração das categorias descritivas, permitindo separar o material coletado, sem 

perder a correlação do mesmo. 



 

CAPITULO V 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados coletados no estudo, 

procurando-se responder às questões que o orientam. Discuto os aspectos levantados 

na entrevista com os docentes, relacionando-os aos resultados obtidos nas 

observações, privilegiando a interdisciplinaridade escolar como estratégia de 

promoção da saúde e prevenção da obesidade infantil no IF Fluminense. Deste modo, 

foram construídas 04 categorias para atender aos objetivos do estudo, assim 

distribuídas: 

1- A interdisciplinaridade na percepção dos docentes 

Esta categoria irá nortear o trabalho, uma vez que busquei desvendar o que 

realmente o docente entende sobre aspectos relacionados à aplicação de um trabalho 

interdisciplinar, se é uma atividade de ensino e extensão no ensino médio e suas 

percepções com relação à trans, multi e/ou interdisciplinaridade a fim de responder, 

ao primeiro objetivo do estudo. 

2- Obesidade e promoção da saúde na escola: um olhar crítico-reflexivo 

Esta categoria apresenta aspectos relacionados ao conhecimento sobre o que 

é obesidade, programa de saúde na escola, sua atuação e propostas pedagógicas 

abordadas para tal temática a fim de responder ao segundo objetivo do estudo. 

3- Estratégias de educação permanente, tendo em vista a prevenção da 

obesidade 

Nesta categoria, busco identificar as percepções a respeito da educação 

permanente, estratégias utilizadas pelos docentes para lidar com o tema da 

obesidade, no sentido de desenvolver educação permanente com os alunos, visando 

responder ao terceiro objetivo do estudo. 

4- A interdisciplinaridade como fator de promoção da saúde e prevenção da 

obesidade no IF Fluminense 

Com esta categoria apresentarei mecanismos que possam ser utilizados para 

auxiliar o trabalho interdisciplinar dos docentes, contribuindo para promoção da 

educação permanente no ambiente escolar, esclarecendo e atualizando os conceitos 

sobre a trans, multi e/ou interdisciplinaridade, com objetivo de criar um produto, a fim 

de promover a saúde e prevenir a obesidade no IF Fluminense, por meio de um 

programa interdisciplinar participativo, visando responder ao quarto objetivo do 

estudo. 
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Assim, uso as principais finalidades da interdisciplinaridade, explicitadas por 

Fazenda (2011) como suporte necessário à análise dos dados encontrados neste 

estudo, tomando como ponto de partida a realidade do próprio docente, cujos 

resultados são apresentados a seguir. 

Quadro 7. Construção das categorias de análise. Campo dos Goytacazes, 
2015 

QUESTÃO 
APRESENTADA 

UNIDADES DE REGISTRO/ 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

CATEGORIA 

O que o docente 
entende por trans / 

multi e 
interdisciplinaridade 

CINZA “(...) interdisciplinaridade tenta agregar várias 
disciplinas com o mesmo objetivo comum com cada 
uma delas (...) Multidisciplinaridade termo novo acho 
que seria mais disciplinas trabalhando em conjunto(...) 
Transdiciplinaridade desconheço(...)” 
 

A 
interdisciplinaridade 

segundo os 
docentes. 

Visão do docente a 
respeito da 
obesidade. 

AMARELO – (…) O problema não se restringe só na 
nossa atuação, poderia colaborar com o processo, mas 
vejo como um problema mais amplo. 
ROSA – (…) na escola não temos tempo suficiente 
para informar o aluno com clareza sobre a obesidade. 
ROSA – (...) Sempre houve uma preocupação muito 
grande, mas eu não procuro aqui dentro do IFF (...) 
CINZA – Sim. (...) ela já contribui mesmo não sendo de 
forma interdisciplinar (...) objetivo principal é a 
manutenção da saúde (...)  

Obesidade e 
promoção da saúde 

na escola: Um 
olhar crítico-

reflexivo. 
 

Elabora questões 
voltadas no que se 
refere prevenção à 

obesidade. 

PRETO “Nunca” 
BEGE “Às vezes” 
VERMELHO “Às vezes” 
ROXO “Nunca” 
MARRON “Às vezes” 
BRANCA “Sempre” 

Estratégias de 
educação 

permanente, tendo 
em vista a 

prevenção da 
obesidade. 

 

O trabalho 
interdisciplinar 

poderia contribuir 
para prevenção da 

obesidade 

PRETO “Sim” “(...) através da pratica de atividade 
física(...)” 
BEGE “Sim” “(...) Através de palestras, seminários, 
práticas desportivas(...)” 
VERMELHO “Sim” “(...) Atividade física regular ex. 
aeróbicos(...)” “(...) A disciplina contribui a partir do 
momento que passa informação do que é obesidade, 
como se alimenta e como é o gasto calórico, como é o 
acumulo de energia. Na verdade, é informação, mas 
na verdade nem sempre utiliza (...)” 
ROXO “Não” 
MARRON “Sim” “(...)  
BRANCA “Sim” “(...) adesão de um programa de 
atividade física como exemplo. 

A 
interdisciplinaridade 

como fator de 
promoção da saúde 

e prevenção da 
obesidade no IF 

Fluminense. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.1. A INTERDISCIPLINARIDADE NA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES.  

De acordo com Fazenda (2011), a interdisciplinaridade não minimiza nem 

neutraliza as disciplinas, pelo contrário propõe que uma sirva de ponte para a 
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construção e interpretação de diferentes saberes, permite integrar-se em outras áreas 

específicas, com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e a 

comunidade. Propõe-se ir além da mera justaposição de disciplinas, se configurando 

como eixo integrador, que parta da necessidade da escola, professores, estudantes e 

comunidade escolar. 

Ao serem indagados a respeito da temática abordada no que se refere à trans-

multi e interdisciplinaridade, os docentes afirmam saber o que vem a ser trans-multi e 

interdisciplinaridade. No entanto, percebi certa dúvida nas respostas, apesar de ser 

um grupo de docentes com mais de dez anos de atuação na área da educação física 

e da saúde. Essa perspectiva de análise foi confirmada pelos seguintes depoimentos: 

CINZA – (...) interdisciplinaridade tenta agregar várias disciplinas com o 
mesmo objetivo comum com cada uma delas (...) Multidisciplinaridade 
termo novo acho que seria mais disciplinas trabalhando em conjunto(...) 
Transdisciplinaridade desconheço(...) 

BRANCA – (...) vinculo, adequação de conteúdos e objetivos (...) 

Para tentar vislumbrar como o trabalho interdisciplinar acontece dentro da 

escola, busquei analisar a aplicação dos conceitos sobre a temática e verificar como 

se inserem no desenvolvimento da prática profissional.   

Sobre este aspecto, Godoy (2014) infere que o trabalho interdisciplinar do 

educador é um trabalho preventivo. Para a pesquisadora, o trabalho interdisciplinar 

que o educador desenvolve com as consciências é um trabalho profilático, que pode 

prevenir as doenças psíquicas e muitos trabalhos de reeducação. É um trabalho de 

educação das consciências para o desenvolvimento de suas potencialidades, suas 

criatividades e autoestima. (GODOY, 2014 p.69). 

Essa inferência de Godoy (2014) é compartilhada com a proposta de Fazenda 

(2011), que ressalta a importância metodológica do trabalho interdisciplinar, e faz um 

alerta, “é necessário ter em mente que não se pode fazer dela um fim, ou seja, 

estabelece uma nova pedagogia, a da comunicação” (FAZENDA, 2011, p.11). 

Entretanto, essa integração não pode ser pensada apenas no nível de integração de 

conteúdo ou métodos, pois se corre o risco de deturpar a ideia primeira da 

interdisciplinaridade, que é a formação global. 

Alguns depoentes identificam que trabalham de forma interdisciplinar, ao passo 

que outros consideram que não trabalham, o que denota que o movimento de atuar 
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conforme as diretrizes do Projeto pedagógico ainda é individual, por iniciativa pessoal, 

conforme explicitado pelos docentes: 

CINZA – (...) Infelizmente no dia a dia não trabalhamos (...) 

BRANCA – (...) trabalho com a interdisciplinaridade (...) 

Fazenda (2010) já demonstrava a importância de formar docentes para o 

trabalho interdisciplinar, em um processo paralelo ao desenvolvimento de pesquisas 

teóricas na área, visando subsidiar a atuação dos professores para que a relação 

entre teoria e prática seja continuamente aperfeiçoada. 

Vale destacar o pensar interdisciplinar que, de acordo com Fazenda (2010), 

tem como um dos fundamentos a ideia de que nenhum conhecimento é 

autossuficiente, havendo a necessidade de diálogo entre as fontes de saber. Neste 

processo, o senso comum, que reflete o cotidiano das pessoas, pode ser enriquecido 

pelo diálogo com o conhecimento científico, ampliando sua dimensão. Por meio da 

contextualização, pode-se resgatar a memória em suas diversas potencialidades e, 

com ela, o tempo e o espaço no qual se aprende. 

Com base no que afirma Fazenda, e após analisar os onze depoimentos, três 

me chamaram a atenção com significado marcante para expressar a capacidade de 

reflexão e contextualização do docente, com base na própria realidade vivida, a 

respeito do incentivo a trabalhar a trans-multi e/ou interdisciplinaridade, e se as 

propostas pedagógicas são discutidas, levando-os a criar suas próprias hipóteses 

para tais fatos, conforme discriminado a seguir: 

AMARELO – (...) Não. (...) comodismo, não querem sair da zona de 
conforto (...) 

CINZA – (...) Não. (...) Somente nas reuniões pedagógicas iniciais (...) 

ROSA – (...) Não. (...) Até é, mas não temos contato com outras disciplinas 
importantes dentro da escola (...) 

A partir dos depoimentos citados, percebe-se a necessidade de maior atuação 

da coordenação para determinada ação e incentivo para trabalhar com a trans/multi 

e/ou interdisciplinaridade. Tal  fato é evidenciado diante das falas, pelo comodismo, 

falta de avaliação,  integração e/ou interação com demais disciplinas e setores.  Nessa 

perspectiva, faz-se importante lembrar que a abordagem interdisciplinar é subsidiada 

por cinco princípios mencionados por Fazenda (2001, p.11) como sendo: “humildade, 
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coerência, espera, respeito e desapego”. 

Vale ressaltar que a abordagem interdisciplinar referenda uma prática na qual 

o sujeito percebe a necessidade de estabelecer relações entre os conteúdos 

abordados nas ambiências dos discentes, na compreensão de um dado fenômeno ou 

na resolução de determinado problema, conforme se encontra no PPI que, como já 

visto, prima pela interlocução dos três eixos “Ensino, Pesquisa e Extensão” como 

agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, na área de abrangência onde 

se encontra instalado, e estabelece como política para o desenvolvimento de seus 

diferentes setores. 

Refletindo sobre o que Gadotti (1996) menciona dentro do PPI institucional, 

quanto à importância de ser educador, que é sujeito de sua ação pedagógica, capaz 

de elaborar programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo competente para 

inserir sua escola numa comunidade, deduz-se que a ação pedagógica por meio da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade aponta para a construção de uma 

escola participativa na formação do sujeito social.  

Neste sentido, pode-se inferir que, sendo o discente o grande beneficiário deste 

processo, o educador não pode desconhecer as ações pedagógicas, sob pena de 

oferecer uma educação fragmentada, que possivelmente não irá tender aos anseios 

da sociedade. 

Portanto, devemos reavaliar a importância de se ampliar o desenvolvimento 

das pesquisas teóricas na área, visando subsidiar a atuação dos professores, 

possibilitando a continuidade e o aperfeiçoamento no processo de interação entre a 

teoria e a prática. 

5.2. OBESIDADE E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: UM OLHAR CRITICO-

REFLEXIVO 

Nesta segunda categoria, continuei utilizando os dados emergentes do roteiro 

de entrevistas acerca das percepções dos docentes em relação ao PSE. De acordo 

com o Art. 1º do PSE, fica instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da 

Saúde, o Programa Saúde na Escola – PSE, com a finalidade de contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, bem como as suas preocupações 

em buscar informações referentes à obesidade e aplicação pedagógica e se esta 
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levaria à melhoria da atual situação deste grave problema, no intuito de atender ao 

segundo objetivo do estudo. 

Dos onze entrevistados, sete responderam que desconhecem o que venha a 

ser PSE - Programa de Saúde na Escola. Como já citado anteriormente na introdução 

do trabalho, vale destacar que este programa tem como finalidade contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2011). 

No que tange ao objeto e objetivos deste estudo, destaco a evolução 

significante dos índices de obesidade, o que é muito preocupante. Entre adolescentes 

de 10 a 19 anos com excesso de peso, os índices nacionais são de 21,5% para 

homens e 19,4% para mulheres (BRASIL, 2014; IBGE, 2004; 2010b). São as regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste que apresentam o problema de forma mais grave.  

Na idade adulta de 20 ou mais anos, o índice de homens com excesso de peso 

é de 50,1%, e de mulheres é de 48%. Novamente, os piores indicadores ficam na 

região Sul. Em termos de obesidade, as mulheres lideram o índice nacional, com 

16,9%, sendo que a proporção de homens é de 12,5%. Os piores índices estão no Sul 

do Brasil e os melhores no Nordeste e Norte do país (BRASIL, 2009).  

O principal problema é o aumento da prevalência da obesidade em adultos. 

Mas, também em crianças, tendo sido observado em todo o mundo essa prevalência, 

não sendo diferente no Brasil. Uma das implicações mórbidas mais imediatas da 

obesidade é o diabetes, e há evidências de que sua prevalência dobrará até 2030 nas 

Américas, e o Brasil certamente seguirá tal tendência. A projeção da tendência, 

observada em anos recentes, de aumento da prevalência de obesidade, faz prever 

que em pouco mais de uma década atingiremos níveis próximos aos atualmente 

observados nos Estados Unidos (SCHMIDT et al., 2011). 

Nesse contexto, entendo que a escola é um ambiente essencial e primordial 

para promover intervenções nas questões abordadas, que se relacionam diretamente 

à obesidade, o que denota ainda mais a importância de se promover saúde dentro do 

ambiente escolar como forma de elucidar fatos determinantes para a qualidade de 

vida da população, buscando hábitos saudáveis e prática de atividade física, por meio 

do trabalho interdisciplinar. 

Para Fazenda (2013, p. 18), “o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a 

ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do 
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pensar, num construir”. As barreiras podem ser transportadas pelo desejo de criar, de 

inovar, de ir além.  

Sobre este aspecto, verifiquei que o docente de Educação Física realmente 

acredita que sua disciplina é fundamental para prevenção da obesidade, como foi 

mencionado pelos entrevistados, no entanto, também sabe que esta prática ainda 

carece de maiores esforços no âmbito pedagógico, conforme depoimento a seguir: 

BEGE - “(...) o docente tem a percepção de que tão somente sua disciplina 
pode ser uma aliada na prevenção de doenças relacionadas à obesidade, 
porém não fazemos corretamente (...) ” 

Nesta ótica, acredito que a interdisciplinaridade pode possibilitar a ampliação 

dos resultados da prática pedagógica em saúde, porém, na prática docente de 

Educação Física na instituição pesquisada, ainda não existe suporte e os educadores 

não sabem como fazer por meio de um trabalho interdisciplinar, embora este trabalho 

faça parte da proposta pedagógica institucional e esteja explicitado dentro do Projeto 

Pedagógico Institucional 2010/2014 (PPI), como um dos princípios que norteiam as 

práticas acadêmicas desta instituição. 

O pensar interdisciplinar, de acordo com Fazenda (2011, p.10), tem como um 

dos fundamentos a ideia de que nenhum conhecimento é autossuficiente, havendo a 

necessidade de diálogo entre as fontes de saber.   

Tal aspecto encontra-se permeado em uma das diretrizes que retrata atitude 

dinâmica do currículo no desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem 

aplicativa das áreas do conhecimento, a qual implica estabelecer articulações e 

interações que sejam pertinentes e adequadas à construção, à reconstrução e à 

produção do conhecimento dos sujeitos. Assim, tendo em vista que a 

interdisciplinaridade oportuniza a integração e a articulação do currículo, provocando 

intercâmbios reais, evidencia-se a relevância de envidar esforços para a 

implementação de um projeto interdisciplinar. 

Existe na atuação dos docentes em sua prática pedagógica, a preocupação em 

buscar informações referentes à obesidade e sua prevenção, entretanto, a busca pela 

informação e aplicação de deteminadas ações ou conteúdos depende também da 

iniciativa de cada docente. Essa perspectiva de análise foi confirmada pelos seguintes 

depoimentos:  
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ROSA – (...)  Sempre houve uma preocupação muito grande mas eu não 
procuro aqui dentro do IFF (...) 

CINZA – Sim. (...) ela já contribui mesmo não sendo de forma 
interdisciplinar (...) objetivo principal é a manutenção da saúde (...)  

AMARELO – (...) É fundamental, temos que estar embasados para discutir 
com nossos alunos sobre o assunto (...) 

CINZA – (…) Informar e alertar nossos alunos destes e demais problemas 
relacionados a manutenção da saúde (…) 

BRANCA - “(…) Informar e alertar nossos alunos destes e demais 
problemas relacionados à manutenção da saúde já é suficiente (…)”   

Com isso, percebi, por meio dos relatos, que a falta de integração e articulação 

curricular prejudica qualquer ação interdisciplinar. De acordo com Fazenda (2011, 

p.10), por meio da contextualização, pode-se resgatar a memória em suas diversas 

potencialidades e, com ela, o tempo e o espaço no qual se aprende. No encontro com 

o passado, pode-se reconstruir o presente. A dúvida muitas vezes se instaura, sendo 

preciso buscar na pesquisa respostas que se apresentam inacabadas, mas 

contribuem para a construção contínua de conceitos que sustentam a prática.  

Também, ficou claro, que o desconhecimento por grande parte dos docentes 

do que vem a ser o PSE, é um fator preocupante, uma vez que este prima pela 

promoção da saúde dentro do ambiente escolar.    Ressalte-se também o fato de que 

as informações adquiridas e aplicadas não seguem um padrão pré-estabelecido nas 

reuniões pedagógicas, o que ocasiona, assim, as divergências entre muitos pontos 

das práticas pedagógicas, tornando o processo de ensino fragmentado. 

Dentre os depoimentos, um deles chamou a atenção para o planejamento de 

ações especificas: 

ROSA – (…) na escola não temos tempo suficiente para informar o aluno 
com clareza sobre a obesidade (…). 

O referido depoimento denota a importância da realização do trabalho 

interdisciplinar, tendo em vista a complementaridade de informações possíveis de 

serem implementadas por meio desta prática, pois o educador físico sozinho não 

consegue efetivar, apenas durante as suas aulas, a amplitude de conhecimentos 

necessários para os adolescentes. 

No entendimento de Fazenda (2013), em termos de ensino, “os currículos 

organizados pelas disciplinas tradicionais conduzem aos estudantes apenas o 
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acúmulo de informações e terão pouco sentido”, tanto para a formação integral quanto 

para a vida profissional, pois é impossível sistematizar a quantidade de informações 

que são exigidas nos currículos escolares. Esse pensamento é fortalecido pelas 

ponderações feitas por Hernández (1998), no sentido de que o currículo integrado 

consegue ser mais eficaz na utilização do tempo, estimula o conhecimento e o 

envolvimento de professores e estudantes, favorecendo a organização, evitando entre 

outras situações, a repetição de temas que são pertinentes às disciplinas. 

A interdisciplinaridade escolar tem como principais finalidades a difusão de 

conhecimentos e a formação, dependendo da organização dos conhecimentos 

escolares sobre os planos curriculares, didáticos e pedagógicos. A propósito, Fazenda 

(2003, p. 56) refere que:  

a interdisciplinaridade dentro da prática (que qualificamos de 
interdisciplinaridade pedagógica) necessita reconhecer que a 
interdisciplinaridade funciona igualmente sobre o plano didático e sobre o 
plano curricular, e que a interdisciplinaridade pedagógica resulta do trabalho 
preliminarmente interdisciplinar que se efetua nesses dois níveis.  

Sendo assim, para realizar este trabalho, deve-se partir do ponto inicial, por 

meio da educação permanente dos docentes, pois depreende-se que grande parte 

dos docentes desconhece o programa de saúde na escola. Desta maneira, estas 

informações poderiam ser trabalhadas com eles, para que posteriormente, os mesmos 

possam ser multiplicadores da prática educativa de forma interdisciplinar, 

conscientizando os demais profissionais e os familiares, para atuarem de forma 

conjunta. O próximo depoimento indica que os docentes compreendem que se faz 

necessário ampliar as ações para que se consiga alcançar o objetivo proposto: 

AMARELO – (…) O problema não se restringe só na nossa atuação, 
poderia colaborar com o processo, mas vejo como um problema mais 
amplo (…). 

Desta forma, percebe-se que os docentes estão dispostos e realizar este tipo 

de trabalho e assim, torna-se importante que haja uma reflexão no que tange à forma 

de explorar as ações interdisciplinares de maneira organizada e orientada. Para tanto, 

faz-se necessário mobilizar esforços por meio da coordenação de área no sentido de 

aplicar mecanismos que possam colaborar para participação dos docentes, a partir da 

criação de um trabalho voltado para a implementação de um programa interdisciplinar, 
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no qual serão discutidas e instituídas as principais ações para prevenção da 

obesidade e promoção da saúde no cenário pesquisado. 

5.3. ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, TENDO EM VISTA A 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

Ao analisar a terceira categoria busquei evidenciar as estratégias que os 

docentes utilizam para ampliar seus conhecimentos, e se vão ao encontro da proposta 

pedagógica da escola. Dos onze docentes entrevistados, dois já concluíram o 

doutorado, quatro o mestrado, quatro são mestrandos, e um é especialista. Ressalta-

se, que além do conhecimento teórico, há grande experiência prática docente dentro 

do instituto.  

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em 

Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos 

para a formação técnica submetida a um projeto de mudanças institucionais ou de 

mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Pode 

corresponder à Educação Continuada quando esta pertence à construção objetiva de 

quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar 

específicos.  Pode, também, corresponder à Educação Formal de Profissionais, 

quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades da realidade de 

vivências profissionais e se coloca em aliança de projetos integrados entre o 

setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino (CECCIM, 2004). 

Diante disto, busco evidenciar se existe algum trabalho voltado à aplicação dos 

conceitos de educação permanente e se há alguma estratégia interdisciplinar de 

promoção da saúde e prevenção da obesidade. Com isso, os docentes foram 

indagados a respeito do que venha a ser educação permanente, se a educação física 

contribui para prevenção da obesidade, bem como de que forma sua prática 

pedagógica poderia contribuir, tomando por base a realidade por eles vivida. 

MARROM – (...) Sim. A disciplina contribui a partir do momento que passa 
a informação do que é obesidade, de como é que se alimenta, de como é 
o gasto calórico, como é o acumulo de energia, na verdade é informação, 
mas nem sempre quem tem as informações utiliza (...)  

AMARELO – (...) Sim. Promover a pratica de atividade física regular que é 
um componente importante para o controle da obesidade acho que esta é 
a melhor forma, além de conteúdos teóricos que possam corroborar para 
esse controle (...)  
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ROSA – (...) Acredito que sim e muito. Por exemplo: a obesidade é 
multifatorial ela não é decorrente apenas do sedentarismo, tem o problema 
da alimentação e sedentarismo. Daí, teríamos que trabalhar com as 
pessoas da área de informática, pensar sobre a questão de ficar muito 
tempo na frente do computador ou vídeo game, por isso ela é multifatorial 
e por isso deveria ter um conjunto de pessoas de várias disciplinas 
conversando mesmo para que tudo fosse solucionado e é difícil fazer isso 
na escola hoje ainda (...)  

BRANCA – (...) Sim. Não sei se haveria uma melhoria, mas eu acho que a 
conscientização vem da busca do significado, quando você compreende 
cognitivamente o que esta acontecendo ao seu redor seu corpo de maneira 
geral e com a sociedade você começa e se questionar no seu dia a dia e 
isso traz uma melhora, agora a quantidade de coisas que interferem nessa 
adesão de um programa de atividade física, por exemplo, como a 
prevenção da obesidade são muitos (...) 

Por meio destas respostas fica evidenciado que os docentes tentam encontrar 

estratégias de ampliação do conhecimento, tomando como base a matriz curricular, e 

que têm consciência dos aspectos inerentes à sua prática, enfatizando em outras 

palavras, a interdisciplinaridade e a educação permanente, para então utilizá-las como 

ferramentas de auxílio na prevenção e/ou promoção da saúde dos alunos. 

Se somos atores ativos das cenas de formação e trabalho (produtos e 

produtores das cenas, em ato), os eventos em cena nos produzem diferença, nos 

afetam, nos modificam, produzindo abalos em nosso “ser sujeito”, colocando-nos em 

permanente produção. O permanente é o aqui-e-agora, diante de problemas reais, 

pessoas reais e equipes reais (CECCIM, 2004). 

Neste sentido, a interdisciplinaridade no âmbito escolar vem sendo sugerida, 

por alguns estudiosos, em educação, como alternativa metodológica para superar o 

ensino fragmentado, sendo capaz de potencializar um maior significado aos 

conteúdos escolares contribuindo para uma formação mais holística que prepare para 

a vida. Segundo Japiassú (1976), caracteriza-se pela “intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas” em um mesmo projeto de 

pesquisa para interpretar as situações de aprendizagem. 

Outro aspecto importante para a construção do conhecimento no próprio 

docente é inerente à sua formação. Quatro docentes relataram que durante sua 

formação acadêmica não cursaram nenhuma disciplina voltada para a área de saúde. 

Foram indagados a respeito da preocupação de buscar informações referentes à 
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prevenção da obesidade com outros profissionais como médicos e nutricionistas, e 

responderam da seguinte forma: 

LARANJA – (...) Sim (...) eventos, internet, palestras. 

PRETO - (...) Sim (...) palestras informações diárias, contato com exames. 

AZUL (...) Não(...)  Muito pouco. 

BEGE (...) Sim (...) pós graduação em Nutrição. 

ROXO (...) Não. 

MARROM (...) Não. 

Ao analisar as respostas em relação à pergunta acima citada, salienta-se o fato 

de que um dos depoentes realizou pós-graduação Lato Sensu em Nutrição, o que 

compõe uma importante iniciativa deste profissional, no que tange à ampliação do 

conhecimento relacionado à saúde e que certamente, deve fazer diferença no seu 

modo de agir.  No entanto, percebi que em nenhum momento, os servidores da área 

de nutrição, psicologia e médica, da escola, são mencionados como forma de apoio, 

ou convidados a serem participantes em busca de informações acerca da prevenção 

da obesidade.  

Neste contexto, Fazenda (2011) ressalta que a “interdisciplinaridade na 

educação vai além do desenvolvimento de novos saberes, pois favorece novas formas 

de aproximação da realidade, social e novas leituras das dimensões socioculturais 

das comunidades humanas” (FAZENDA, 2011, p.22). 

Também é preocupante o fato de existirem docentes que relatam que não 

buscam informações referentes à obesidade e sua prevenção; ou não veem a 

necessidade de buscar informações com outros profissionais como médicos e 

nutricionistas, embora existam estes profissionais atuando no próprio IFF e estes 

podem ser melhor aproveitados a partir do trabalho interdisciplinar.  Sete docentes 

relatam buscar por meio de Artigos, cursos, congressos, troca de informações com 

profissionais, o que denota um certo esforço em manter seu processo de formação 

permanente para melhor atuar. 

Quando perguntados a respeito dos planejamentos de suas aulas ou questões 

voltadas para a prática preventiva, no que se refere à obesidade, dois docentes 

afirmam que sempre realizam; já seis docentes às vezes costumam elaborar aulas ou 

questões voltadas para esta temática; e três docentes nunca realizaram este tipo de 
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trabalho. Os dados demonstram uma certa expressão de desânimo dos docentes, pois 

consideram que este esforço deve ser em conjunto com a família, o que denota a 

importância da participação da família no trabalho interdisciplinar proposto neste 

estudo. Tal fato é justificado pelo seguinte depoimento: 

LARANJA – Não. (...) porque não depende da instituição escolar e sim 
familiar (...) na escola faz uma coisa e em casa não tem como acompanhar 
(...) 

Refletindo sobre o exposto, corrobora-se que é preciso ultrapassar as fronteiras 

dos conhecimentos que pretendem traduzir a verdade da ciência para a aprendizagem 

na dimensão micropolítica do trabalho, condição que somente se expressa em ato e 

acumula na ordem das aprendizagens como sensação, afeto e afetação. A 

complexidade dessa ordem de aprendizagens dá o sentido da proposição da 

educação na saúde como novo domínio de conhecimentos, atravessado pela 

educação e pela cidadania (CECCIM & FERLA, 2008).  

Quando reflito sobre educação permanente não posso deixar de analisar a 

Educação Permanente em Saúde operando em forma de quadrilátero, pois esta 

formação visa inovação, avaliação, gestão, educação permanente e qualidade da 

educação. O papel das práticas educativas deve ser crítico e incisivamente revisto 

para que almeje a possibilidade de pertencer aos serviços/profissionais/estudantes a 

que se dirigem, de forma que os conhecimentos que veiculam alcancem significativo 

cruzamento entre os saberes formais previstos pelos estudiosos ou especialistas e os 

saberes operadores das realidades – detidos pelos profissionais em atuação – para 

que viabilizem autoanálise e principalmente autogestão (CECCIM, 2004).  

Desta forma, os saberes formais devem estar implicados com movimentos de 

autoanálise e autogestão dos coletivos da realidade, pois são os atores do cotidiano 

que devem ser protagonistas da mudança de realidade desejada pelas práticas 

educativas. (PINHEIRO & MATTOS, 2001; 2003; 2004), (CAMARGO JR., 2003) e 

(LUZ, 1988). 

Quando indagados a respeito do que vem a ser um trabalho trans-multi-

interdisciplinar e se este objetiva apenas o ensino ou faz parte da atividade de 

extensão ou pesquisa do instituto dos onze docentes, seis desconhecem o que vem 

a ser trans-multi-interdisciplinaridade e não sabem ou desconhecem qual o seu 
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objetivo dentro da escola como ensino, extensão ou pesquisa; para dois docentes, o 

objetivo baseia-se no ensino e na extensão; e para outros três, apenas ensino. 

Acreditamos que é de suma importância a intervenção do docente no processo 

de ampliação do conhecimento e estruturação desse planejamento de forma inter / 

trans e multidisciplinar, pois para ocupar o lugar ativo da Educação Permanente em 

Saúde, precisamos ser atores ativos das cenas de formação e trabalho (produtos e 

produtores das cenas, em ato). Os eventos em cena nos produzem diferença, nos 

afetam, nos modificam, produzindo abalos em nosso “ser sujeito”, colocando-nos em 

permanente produção. O permanente é o aqui-e-agora, diante de problemas reais, 

pessoas reais e equipes reais (CECCIM, 2004). 

A mudança na formação por si só ajuda, mas essa mudança como política se 

instaura em mais lugares, todos os do Quadrilátero mencionado neste estudo, pois 

todos esses lugares estão conformados em acoplamento de captura da Educação 

Permanente em Saúde.  

5.4. A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FATOR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE NO IF FLUMINENSE 

Nesta categoria, busquei verificar de que forma o trabalho interdisciplinar 

poderia refletir-se em uma ação de prevenção da obesidade e promoção da saúde na 

escola, buscando responder ao quarto objetivo do estudo que é a criação de um 

produto.  

Vale destacar, pela análise das entrevistas, que existe, por grande parte dos 

docentes, a preocupação em permanecerem em constante capacitação. Por outro 

lado, não há uma aplicação desses níveis de conhecimento na prática cotidiana de 

forma interdisciplinar, como relatam muitos docentes, bem como estão ausentes ou 

insuficientes, as discussões com a coordenação de área. Outro ponto que merece 

destaque foi a resposta de um dos docentes que vincula a promoção da saúde a um 

benefício estético, conforme o depoimento a seguir: 

PRETO – (...) Sim. Através das práticas e das relações, sobre informações 
sobre alimentos, melhoria da capacidade física e principalmente estética 
(...) 

O docente acima entrevistado acredita que a sua disciplina pode contribuir para 

prevenção, que basta orientar seu aluno a respeito da alimentação, com isso terá uma 
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melhora da capacidade física e consequentemente a melhora estética. Acredita-se 

que este depoente utiliza como estratégia pedagógica o estimulo à referida questão, 

como forma de motivar os alunos à prática da Educação Física, no entanto, a sua 

atuação ampliada quanto às questões de promoção da saúde no que tange à 

obesidade é possível e resultará em conscientização dos adolescentes quanto aos 

ganhos relativos à qualidade de vida. 

Outro entrevistado evidencia a importância da interdisciplinaridade quando 

relata que: 

BEGE – Sim. (...) a atividade física hoje é uma grande ferramenta para o 
controle e prevenção da obesidade (...) minha disciplina aliada a outra 
que abordasse esse tema teríamos condições de realizarmos um bom 
trabalho (...) 

Ao analisar a promoção da saúde e prevenção não se deve subjugar os fatos 

reais de que a obesidade é uma doença grave, tampouco achar que é um problema 

individual, alimentar ou genético. A escola é um ambiente de discussão, e não se pode 

achar que uma disciplina ou um docente trabalhando isoladamente pode contribuir 

para o processo de prevenção da obesidade. 

A criatividade, inovação, integração e interação, são componentes essenciais 

para criação do produto e, para que isso ocorra, sugiro como primeiro passo nos 

atentar para a importância de romper paradigmas e utilizar como aporte os quatro 

fundamentos citados por Fazenda (2010), devendo-se compreender a importância do 

movimento dialético “nunca devemos desprezar as experiências vividas – elas 

constituem-se na possibilidade da inovação, da revisão e da análise interdisciplinar”.  

A memória como fundamento permite ao docente desenhar e redesenhar, ler e 

reler experiências anteriormente vividas, de forma a aplicar os recursos 

interdisciplinares com novas formas, cores e contornos, revisitando momentos que 

podem e devem ser criticados e revisados para uma nova ação de docência, inclusive 

porque já passaram pelo crivo e pela seletividade do que já foi experiência do 

professor em outras épocas. (FAZENDA., 2010). 

Em relação à parceria, diz a autora (Op.cit., p.84) que “... consiste numa 

tentativa de incitar o diálogo com outras formas de conhecimento as quais não 

estamos habituados, e, nessa tentativa, a possibilidade de interpenetração delas”. E 

para complementar, retomem-se as propostas ao docente de adotar certo nível de 

ousadia e transgressão, em que todos passam a se perceber em um palco 
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interdisciplinar, onde se consolidam parcerias, onde todos aprendem e ensinam, onde 

todos são tocados por ações e reações interdisciplinares. 

No que tange às estratégias que podem ser utilizadas, o depoimento a seguir 

evidencia que existe a necessidade de se envolver o aluno, lançando-se mão de 

outras formas de educar: 

ROXO – (...) Com certeza. Poderia ter um envolvimento maior dos alunos 
através de palestras, aulas de campo, experiências práticas, algumas 
coisas que pudessem motivar o aluno (...) ter conhecimento não só da 
educação física, mas das coisas que a cercam (...) 

Esta é uma percepção válida que o docente tem e que também compõe ação 

interdisciplinar, pois para que se possa ter um maior envolvimento dos alunos, faz-se 

necessário que este possa estar alimentado de ações, conteúdos e prática 

motivacionais que os levarão a despertar sua curiosidade e busca pelo saber. 

Mas tudo isso deve acontecer de forma organizada, com objetivo claro, pois, 

promover saúde é educar para a autonomia como proposto por Paulo Freire 7.  É tocar 

nas diferentes dimensões humanas, é considerar a afetividade, a amorosidade e a 

capacidade criadora e a busca da felicidade como igualmente relevantes e como 

indissociáveis das demais dimensões. Por isso, a promoção da saúde é vivencial e é  

inerente ao sentido de viver e aos saberes acumulados tanto pela ciência quanto pelas 

tradições culturais locais e universais. 

Indagados a respeito da realização de um trabalho interdisciplinar numa 

proposta de melhoria na ação de prevenção a obesidade e de que forma sua disciplina 

poderia contribuir, os docentes responderam: 

VERMELHO – Sim. (...) com a pratica regular, abordando temas teóricos 
(...) 

AZUL – Sim. (...) A educação física esta relacionada á saúde e favorece 
muito essa discussão (...) acredito que através da parte de alimentação e o 
questionamento sobre eles e também sobre atividade física em si (...) 

ROXO – Não. (...) Falta de conhecimento dos profissionais (...) 

                                                             
7 Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia Ed. Paz e Terra - 2002 "assumir-se como ser social e histórico, 
como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 
porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A 
assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a "outredade" do "não eu", ou do, que 
me faz assumir a radicalidade de meu". 
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LARANJA – Não. 

BEGE – Sim. (...) Palestras, seminários e praticas desportivas. 

Observa-se pelos depoimentos que, ao mesmo tempo que surgiram 

depoimentos que acreditam que o trabalho interdisciplinar é importante, por outro lado 

há uma barreira no que diz respeito ao novo ou à renovação, o que se comprova pelo 

que é descrito por dois docentes que não acreditam que o trabalho interdisciplinar 

possa promover uma ação de prevenção à obesidade. 

Com isso, entendo que cada vez mais necessitamos estar nos reinventado, 

redescobrindo e atualizando, pois, promover saúde, demanda aspectos próprios e de 

trabalho interdisciplinar. O grande alicerce é a escola, contudo, não podemos nos 

esquecer das inovações, dos docentes, dos gestores e da avaliação. Para tanto, é 

preciso um grande comprometimento, ações pautadas na distribuição do que é 

produzido para demais instituições, a fim de corroborar com o coletivo na forma de um 

programa piloto de implantação e estruturação de trabalho interdisciplinar voltado para 

promoção da saúde e prevenção da obesidade em adolescentes dos Institutos 

Federais. 

A educação permanente se apoia no conceito de ensino problematizador 

(inserido de maneira crítica na realidade e sem superioridade do educador em relação 

ao educando) e de aprendizagem significativa (interessada nas experiências 

anteriores e nas vivências pessoais dos alunos, desafiante do desejar aprender mais), 

ou seja, ensino-aprendizagem embasado na produção de conhecimentos que 

respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e vivências de 

quem aprende e que gerem novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo. 

(CECCIM; FERLA, 2006).  

Trata-se, portanto, de uma concepção contrária ao ensino-aprendizagem 

mecânico, quando os conhecimentos são considerados em si, sem a necessária 

conexão com o cotidiano, e os alunos se tornam meros escutadores e absorvedores 

do conhecimento do outro. Portanto, apesar de parecer, em uma compreensão mais 

apressada, apenas um nome diferente ou uma designação da moda para justificar a 

formação contínua e o desenvolvimento continuado dos trabalhadores, este é um 

conceito forte e desafiante para pensar as ligações entre a educação e o seu processo 

de trabalho, para colocar em questão a relevância social do ensino e as articulações 

da formação com a mudança no conhecimento e no exercício dos profissionais da 
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educação, trazendo, junto dos saberes técnicos e científicos, as dimensões éticas da 

vida, do trabalho, do homem, da educação e das relações. (CARVALHO & CECCIM, 

2006). 

A interdisciplinaridade como fator de promoção da saúde e prevenção da 

obesidade pode ser uma ferramenta didático pedagógica, uma vez que os conceitos 

adotados pelos autores sejam discutidos entre os pares, a fim de buscar caminhos 

que possam conduzir e orientar os docentes nas suas práticas. Percebo que hoje faz-

se necessário que o próprio professor sinta a necessidade de expandir os 

conhecimentos para além dos conteúdos, no sentido de encontrar subsídios para agir, 

correlacionando teoria e prática como forma de alcançar o desenvolvimento de 

competências técnicas e científicas, não só para ele mesmo mas também para o 

aluno. 

Na educação brasileira, esta realidade também pode ser observada, de acordo 

com Fazenda (2010), uma vez que, embora muitas publicações sobre reforma 

curricular evidenciem a necessidade de mudança no sistema convencional das 

disciplinas científicas e a interdisciplinaridade como um ponto central neste processo, 

as dificuldades para se romper com esse modelo são muitas.  

A dificuldade de interlocução entre a coordenação de ensino e docentes, pode 

prejudicar todo o processo, por mais que tenhamos docentes que acreditam no 

trabalho. O que pode advir da falta de comprometimento, capacitação inoperante e 

ineficaz, acomodação diante do tempo de serviço prestado ao serviço público na 

escola. Um ponto convergente no que é citado pelos autores sobre o tema, pois a 

prática pedagógica interdisciplinar pressupõe a capacidade de compartilhar opiniões 

e de enfrentar conjuntamente os desafios apresentados à educação na sociedade em 

que se insere. 

Para implementar um trabalho desta grandeza faz-se necessária a participação 

de profissionais dispostos a reverter este grave problema de saúde, que já é 

considerado uma epidemia. Será por meio de pequenas iniciativas que poderemos 

transformar algumas atitudes, fazendo a integração do trabalho interdisciplinar, 

servidores administrativos e docentes com a participação dos pais, familiares ou 

responsáveis em prol da saúde dos alunos. Daí a tamanha importância para a 

educação permanente em saúde (EPS) que tem uma proposta político-pedagógica e 

mantém o cotidiano do trabalho ou da formação em constante análise, construindo 
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espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no 

cotidiano. 

5.4.1. O Produto 

Apresenta-se aqui o Protocolo de Diretrizes para orientação sobre obesidade e 

do que venha ser educação permanente e trabalho interdisciplinar como fator de 

promoção da saúde no IF-Fluminense Campos Centro. 

Por meio de uma oficina de sensibilização que contou com a participação de 

gestores educacionais, alunos, técnicos administrativos e professores busquei a troca 

de informações e experiências e o compartilhamento de ideias objetivando construir, 

da forma mais democrática possível, um “Programa interdisciplinar participativo” para 

uma possível reorientação das atuais práticas pedagógicas hoje realizadas. 

Vale salientar que este produto será ofertado à coordenação geral do Instituto 

Federal Fluminense, Campus Campos de Goytacazes, no intuito de colocar em 

prática, juntamente com os familiares dos adolescentes que ali estão matriculados. 

5.4.2. A Seleção da Dinâmica da Oficina 

Percebendo as dificuldades apresentados por alguns professores de educação 

física em definir o que venha a ser a trans-multi e interdisciplinaridade e de como a 

educação física poderia contribuir para o controle da obesidade na adolescência, foi 

construída uma oficina, coletivamente, sobre “obesidade e interdisciplinaridade” para 

norteamento da ações de prevenção e promoção da saúde, gerando um produto ao 

final desta pesquisa. 

5.4.3. Realização da Dinâmica da Oficina 

A oficina foi conduzida em três momentos distintos: 

1. Distribuição de autorização para pesquisa dos convidados; 

2. Respostas às três questões feitas por escrito; 

3. A afinidade das respostas às questões feitas, sendo colocadas em um mural 

para visualização dos participantes e debate entre os mesmos. 

5.4.4. Objetivos 

A oficina contou com os seguintes objetivos: 
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 Esclarecer o que vem a ser a trans/multi e interdisciplinaridade para os 

professores da disciplina Educação Física; 

 Analisar de que forma o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os docentes 

na promoção e prevenção da obesidade. 

 Discutir como a educação permanente poderá auxiliar os docentes e demais 

profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos sobre controle da 

obesidade. 

 Elaborar um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir construção 

de um programa. 

5.4.5. Participantes 

Professores de Educação Física, Gestores Educacionais, Gestores 

Administrativos e Técnicos Administrativos da Educação. 

5.4.6. Tempo de realização 

Uma (1) hora. 

5.4.7. Dinâmica da Oficina 

 Apresentação através de slides no Data Show 

o A obesidade hoje; 

o Conceitos sobre trans/multi e interdisciplinaridade; 

o O que é educação permanente. 

o A importância da capacitação profissional. 

1º momento:  

 Os participantes chegaram à Sala da Coordenação de Educação Física no 

Ginásio de Esportes do IF-Fluminense Campus Campos Centro e 

encontraram cadeiras dispostas em torno de duas mesas onde escolheram 

seus lugares à vontade; 

 Foi distribuído o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para fins de 

gravação de depoimentos e de imagens, que foi lido e assinado por todos. 

 Cada participante se apresentou informando o tempo de formação acadêmica 

e o tempo de trabalho na escola;  
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 Apresentação de um vídeo sobre inovação gestão e avaliação. 

2º momento:  

 Foram distribuídas três questões aos participantes, sendo uma de cada vez, 

com três minutos para responder. 

As questões foram: 

1. De que forma podemos trabalhar a interdisciplinaridade na escola? 

2. Como podem ser vistos os trabalhos pautados na inovação, gestão e avalição 

nas práticas (aulas teóricas, aulas práticas etc.) hoje realizadas no IFF Campos 

Centro? 

3. O que pode ser (re)feito para que realizemos um trabalho interdisciplinar para 

promoção da saúde e controle da obesidade na adolescência?  

 Ao final, o mediador recolheu as respostas. 

3º momento:  

 As respostas recolhidas no momento anterior foram colocadas em um mural 

dividido em três divisões: Estratégias, interdisciplinaridade e obesidade; 

  Debate entre os participantes; 

 Criação de categorias ou Produtos centrais do que o grupo pensa a respeito 

de como o trabalho interdisciplinar poderia ser utilizado como uma estratégia 

de promoção da saúde; 

 O mediador agradeceu a presença e participação de todos e convidou para 

um lanche. 

5.4.8. Considerações sobre a oficina 

A oficina contribuiu para que os docentes despertassem para a importância de 

rever as ações pedagógicas e interdisciplinares dentro da escola não somente no que 

diz respeito à obesidade na adolescência, mas também para a violência escolar, 

diversidade e a sexualidade e uso de suplementos e esteroides, que nesta fase da 

adolescência desperta muita curiosidade e mitos. Há, segundo relato de alguns 

docentes que participaram da oficina, um interesse muito grande por esse tema. 

Um dos docentes indagou: Estamos preparados para lidar com tais temáticas? 

Como fazer? O que sugerir? Foi, então, que utilizamos algumas respostas expostas 
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no mural para dar soluções a estes tipos de questionamentos, surgindo, assim, a 

possibilidade de criação de um programa de capacitação dos docentes para 

integração entre disciplinas afins como: Educação Física, Biologia e Química, com a 

participação de técnicos administrativos, como médicos, enfermeiros, nutricionista, 

psicólogo e pedagogos para que possa ser criada esta equipe e daí começar a 

elaborar o programa de longo prazo com a finalidade de promoção da saúde e 

prevenção da obesidade na adolescência dentro do Instituto Federal Fluminense.  

5.4.9. Produto Gerado 

Um programa interdisciplinar participativo de promoção da saúde dentro da 

rede federal de ensino que irá demandar uma ação em longo prazo de capacitação 

interdisciplinar e atualização dos docentes. Equipe interdisciplinar que irá proporcionar 

aos pais e discentes informações do que venha a ser uma reeducação alimentar, além 

de dar suporte e informações aos casos mais graves, buscando promover benefícios 

significativos para o processo de educação e melhoria da qualidade de vida. 

A construção do produto se deu a partir da realização da oficina, por meio de 

uma reflexão sobre o que é trabalho interdisciplinar e o que ele pode propor, com 

ênfase na prevenção da obesidade na adolescência. Procurou-se explorar as 

potencialidades dos docentes, gestores e servidores administrativos, a fim de reunir 

ideias, sugestões e propostas para possivelmente criar um programa participativo 

interdisciplinar de prevenção da obesidade na adolescência.  

Foi sugerido por alguns docentes, num primeiro momento, uma avaliação do 

Índice de Massa Corporal - IMC dos alunos que irão ingressar no ano letivo de 2017, 

e, após verificar se há sobrepeso ou obesidade neste determinado grupo, faz-se-á 

uma intervenção, que a priori, será a criação de um grupo de trabalho interdisciplinar 

para estruturação do programa interdisciplinar participativo para promoção da saúde 

e controle da obesidade. 

No segundo momento, deve ser levado em consideração a adesão pelos 

envolvidos nesta ação cujo objetivo é capacitar, reciclar e atualizar dos docentes e 

servidores que se predispõem a participar da criação do programa, dando suporte 

necessários para o desenvolvimento de determinadas ações como exemplo: orientar 

os pais e ou responsáveis pelos discentes sobre informações do que venha a ser uma 

reeducação alimentar, além de dar suporte e informações em casos peculiares, 
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buscando promover benefícios significativos para o processo de educação e melhoria 

da qualidade de vida. 

No terceiro momento, surge à necessidade de estruturação do grupo que 

deverá ser composto por médico, psicólogo, nutricionista, professor de educação 

física,  enfermeiro e  pedagogo, sendo que este último será responsável em fazer a 

interlocução entre os docentes de biologia, química e educação física, a fim de 

elaborarem uma nova proposta curricular estabelecendo conteúdos que irão contribuir 

para prevenção da obesidade e despertar o interesse dos alunos por meio de uma 

nova concepção de ensino.  

Num quarto momento, pretende-se também realizar palestras e atividades 

recreativas e esportivas junto aos familiares, uma vez no mês, aos sábados, no intuito 

de proporcionar aos seus responsáveis integração com seus filhos, despertando 

hábitos saudáveis e, propiciando a prática de atividade física. 

 Ao final realiza-se uma avaliação do programa, por meio de um questionário a 

ser elaborado posteriormente para que possam ser corrigidos erros e estabelecer 

critérios de qualidade nas ações ofertadas. 

Expostos os problemas identificados através da realização da elaboração do 

questionário e quando da realização da Oficina, e ainda respaldado com análise de 

diversos autores com afinidade nos temas discutidos chegamos a conclusão que só 

depende do grupo realizar das mudanças necessárias. 

O projeto poderá servir de piloto para que possa nortear outras ações de 

promoção da saúde no ambiente escolar no intuito de atender as demandas de nossa 

região minimizando e prevenindo de possíveis riscos a saúde da comunidade local. 



 

CAPÍTULO VI 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que a investigação realizada no presente estudo não tem 

caráter conclusivo, visto que o momento em que vivemos na educação nacional 

é repleto de imensas transformações que, na maioria das vezes, vão além da 

compreensão de todos os envolvidos (professor, aluno, pais de alunos, diretores, 

coordenadores). Portanto este estudo sugere que possamos estar sempre 

atentos às questões abordadas, principalmente no que diz respeito à 

coletividade, para que ações de promoção da saúde ocorram, bem como 

acompanhadas de um trabalho interdisciplinar com objetivo de prevenir a 

obesidade na adolescência com a criação de um programa escolar 

interdisciplinar dentro dos Institutos Federais.  

Os profissionais de Educação Física, tendo em vista os novos caminhos 

pelos quais a sociedade avança, necessitam reconhecer o novo paradigma a fim 

de prover posicionamento crítico em relação aos novos padrões, ele sozinho não 

irá conseguir abordar tais questões, o que significa, dentro da escola, adotar 

posicionamentos inovadores que irão despertar momentos prazerosos em que 

os discentes tendem a buscar mais informações.  

Acreditamos que os objetivos propostos foram alcançados e que é 

importante que sejam realizadas, dentro das escolas, ações interdisciplinares e 

conjuntas, entre as áreas de educação física e nutrição, para que sejam 

avaliados os escolares a partir dos parâmetros de peso e altura, tendo desta 

maneira um maior controle do estado nutricional, além de considerar nessas 

ações a área da psicologia e pedagogia, bem como os demais profissionais que 

ali atuam, em conjunto com os familiares, uma vez que se trabalha com um ser 

complexo, o humano, que deve ser visto como um todo, e não seccionado em 

partes. 

Vale ressaltar que a obesidade na adolescência é uma enfermidade 

multicausal, ela ocorre por uma combinação de fatores, como hábitos 

alimentares errôneos, propensão genética, estilo de vida, fatores psicológicos e 

sedentarismo. Ficou evidenciado em experiências no exercício do magistério 

que não basta apenas educar o discente, mas, sim, fazer com que sua família 

faça parte deste processo, por mais que a escola tenha o papel de educar sobre 
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os hábitos alimentares é em casa que começa esse trabalho, para tanto urge a 

necessidade de uma construção e educação coletiva. 

A pesquisa demonstrou que a adolescência é considerada uma fase 

vulnerável em termos nutricionais pelo fato de haver maior demanda de 

nutrientes relacionados ao crescimento e desenvolvimento físico, mudança no 

estilo de vida e hábitos alimentares inadequados, afetando a ingestão e 

necessidades básicas de nutrientes. As intensas transformações físicas, 

psíquicas e sociais ocorridas neste período acabam por influenciar o 

comportamento alimentar. Assim, o adolescente se torna suscetível a 

preferências alimentares que podem acarretar hábitos inadequados e 

deficiências nutricionais. Visto que a obesidade é uma alteração nutricional em 

ascensão no mundo moderno, com sérias repercussões na saúde, torna-se 

fundamental incentivar hábitos e estilo de vida que propiciem saúde, alimentação 

e nutrição adequadas.  

Por outro lado, também ficou evidenciado que a atividade física deve ser 

estimulada objetivando aumentar o gasto energético e os aspectos psíquicos e 

emocionais inerentes ao exercício, os quais reforçam a adoção de novas 

atitudes, conducentes à boa saúde, e nada melhor do que a escolha do ambiente 

escolar para a promoção de hábitos de vida saudáveis que também deve ser 

encorajada por ser um local de intenso convívio social e propício para atividades 

educativas.  

Considera-se com este estudo que as intervenções nos hábitos de vida 

devem ser iniciadas o mais precocemente possível, já que na adolescência 

ocorrem mudanças importantes na personalidade do indivíduo e por isso é 

considerada uma fase favorável para a consolidação de hábitos que poderão 

trazer implicações diretas para a saúde na vida adulta.  

Assim, deve-se refletir sobre a prática pedagógica da docência, deste 

modo, propor mudanças entre os pares Professores de Educação Física, 

Gestores Educacionais, Gestores Administrativos e Técnicos Administrativos da 

Educação. Neste sentido, além da participação da família e da escola, é 

necessário o envolvimento das sociedades científicas (divulgar os trabalhos 

científicos que mostrem os benefícios de uma alimentação adequada e da 

prática de atividade física), da mídia (evitar propaganda de alimentos não 

nutritivos nos horários de programação infantil na TV; promover estilo de vida 
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saudável), da indústria alimentícia (produzir alimentos com menor conteúdo de 

gordura total, saturada, sal e açúcar; fornecer melhores informações nos rótulos 

dos produtos alimentícios) e dos órgãos governamentais (criar, 

obrigatoriamente, nas áreas urbanas centros recreativos e parques com maior 

segurança e maior espaço para pedestres; estimular o transporte ativo com 

ciclovias seguras; controlar melhor os rótulos dos alimentos e os subsídios para 

produtos com baixa densidade energética). A prevenção da obesidade é mais 

barata e mais eficiente do que o tratamento de suas morbidades. 

Apesar das limitações na comparação e na análise dos estudos 

selecionados nesta revisão e das poucas referências encontradas no banco de 

dados da CAPES em relação aos trabalhos de mestrado profissional com a 

temática da obesidade na adolescência, devemos romper alguns paradigmas 

mostrando que por se tratar de fatores passíveis de intervenção, recomenda-se 

a criação de estratégias de caráter educativo que sejam adotadas tanto em nível 

coletivo quanto individual como forma de incentivar o consumo de alimentos 

saudáveis e estimular a prática de atividade física regular. 

A construção do produto foi entendida, assim, após a realização da oficina 

por meio de uma reflexão sobre o que é trabalho interdisciplinar e o que ele pode 

propor, melhor aproveitamento das possíveis potencialidades encontradas nos 

docentes, gestores e servidores administrativos, para então, estabelecer um 

critério para construção de uma equipe de trabalho interdisciplinar, com a 

proposta de implantação de um programa interdisciplinar participativo com 

objetivo de promoção da saúde dentro da rede federal de ensino.  

Deixa-se como recomendação, dentre algumas ações a de capacitação e 

atualização dos docentes, dando suporte necessário para o desenvolvimento de 

ações do programa como exemplo: orientar os pais e ou responsáveis pelos 

discentes sobre informações do que venha a ser uma reeducação alimentar, 

além de dar suporte e informações aos casos mais graves, buscando promover 

benefícios significativos para o processo de educação e melhoria da qualidade 

de vida. 

Além das palestras com multiprofissionais, recomenda-se transformar os 

discentes em agentes multiplicadores de informações, levando também para 

dentro de suas casas e comunidade as formas de prevenir à obesidade, numa 



108 

proposta de modificações dos hábitos alimentares e buscar realizar uma prática 

de atividade física regular.  
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APÊNDICES 

Apêndice I. Termo de Autorização Institucional - TAI 

Termo de Autorização Institucional - TAI 

Campos dos Goytacazes - RJ, ___ de _____ 2014. 

Ilustríssimo (a) Senhor Diretor. 

Eu, Edison marcos Barreto Filho, responsável principal pelo projeto de 

Mestrado, venho pelo presente, solicitar vossa autorização para realizar este 

projeto de pesquisa no (a) IFF – Instituto Federal Fluminense – Campus Centro, 

no setor de Direção de ensino, para o trabalho de pesquisa sob o título 

“Obesidade na adolescência: A interdisciplinaridade como estratégia de 

promoção da saúde”. Orientado pela Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, 

Enfermeira, COREN-RJ 46078.  

Este projeto de pesquisa atendendo o disposto na Resolução CNS 466/12 

196 de 10 de Outubro de 1996, esta pesquisa tem como objetivos: Identificar 

como cada disciplina pode contribuir com a promoção da saúde e controle da 

obesidade infantil nos escolares do IFF; Analisar como o trabalho interdisciplinar 

poderia auxiliar os alunos no controle e prevenção da obesidade; Discutir como 

a educação permanente poderá auxiliar os docentes e demais profissionais do 

IFF- Centro, na abordagem dos alunos sobre controle da obesidade; Elaborar 

um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir com a prevenção e o 

controle da obesidade. 

Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 

científicos e que, assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer 

dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa 

instituição como nome, endereço e outras informações pessoais não serão em 

hipótese alguma publicados. Na eventualidade da participação nesta pesquisa, 

causar qualquer tipo de dano aos participantes, nós pesquisadores nos 

comprometemos em reparar este dano, e ou ainda prover meios para a 

reparação. A participação será voluntária, não fornecemos por ela qualquer tipo 

de pagamento. 
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Autorização Institucional  

Eu, JEFERSON MANHÃES DE AZEVEDO responsável pela direção do 

Instituto Federal Fluminense –I FF Campos Centro declaro que fui informado dos 

objetivos da pesquisa acima, e concordo em autorizar a execução da mesma 

nesta instituição.  

Conforme Resolução CNS 196 de 10/10/1996 a pesquisa só terá início 

nesta instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.  

 

EDISON MARCOS B. FILHO 

Pesquisador 

JEFERSON MANHÃES DE 

AZEVEDO 

Responsável pela Instituição 

Dra. GEILSA SORAIA C. VALENTE 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303, 4º Andar.  
Município: NITEROI 

CEP: 24.030-210 
Bairro: Centro, UF: RJ  

Telefone: Fax: (21) 2629-9189 
E-mail: etica@vm.uff.br 
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Apêndice II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TCLE 

Pesquisa: Obesidade na adolescência: A interdisciplinaridade como estratégia 

de promoção da saúde.  

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: _____________ anos                     R.G. __________________________ 

 

Caro servidor (a) do IF Fluminense o Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar 

do projeto de pesquisa “Obesidade na adolescência: A interdisciplinaridade 

como estratégia de promoção da saúde”, de responsabilidade do pesquisador 

Professora Dr. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Mestrando Edison Marcos 

Barreto Filho. O presente questionário destina-se à realização da pesquisa 

identificada acima, trata-se de um Trabalho de Mestrado profissional de ensino 

na saúde do Programa Pós-graduação stricto sensu Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa – EEAAC / UFF - RJ. Saiba que as suas respostas 

são fundamentais para a concretização deste estudo. Todas as informações 

recolhidas são essenciais e serão mantidas em sigilo, utilizadas apenas para os 

fins da pesquisa. Como o aumento da prevalência da obesidade em adultos, mas 

também em crianças, tem sido observado em todo o mundo, não sendo diferente 

no Brasil. Uma das implicações mórbidas mais imediatas da obesidade é o 

diabetes, e há evidências de que sua prevalência dobrará até 2030 nas Américas 

e de que o Brasil certamente seguirá tal tendência. A projeção da tendência, 

observada em anos recentes, de aumento da prevalência de obesidade, faz 

prever que em pouco mais de uma década atingiremos níveis próximos aos 

atualmente observados nos Estados Unidos (SCHMIDT et al., 2011). Portanto, 

o termo “epidemia de obesidade” reflete bem a atual situação que vivemos. 

Enquanto não haja consenso sobre as medidas mais efetivas para a contenção 

dessa epidemia, estas se centram em políticas e ações de promoção de dietas 

saudáveis e de estilos de vida ativo, em todas as etapas do curso da vida.  

Esta pesquisa tem como objetivos: Desenvolver um programa interdisciplinar 

participativo que venha a contribuir para a conscientização dos estudantes do 1º 

ano do ensino médio quanto à redução do sobrepeso. Descrever as dúvidas dos 

docentes sobre obesidade; analisar de que forma o trabalho interdisciplinar 
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poderia auxiliar os docentes na promoção e prevenção da obesidade; discutir 

como a educação permanente poderá auxiliar os docentes e demais 

profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos sobre controle da 

obesidade; e, elaborar um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir 

construção do programa. 

Para coleta de dados serão realizadas entrevistas roteirizadas e gravadas para 

posteriormente serem analisadas para efeitos de elucidar as situações da vida 

real levando em consideração o contexto social ao qual o indivíduo vive. Desta 

forma, questionaremos: Como a educação permanente e o trabalho 

interdisciplinar poderão auxiliar os docentes do IFF- Centro, na abordagem dos 

alunos sobre controle da obesidade? 

Eu, __________________________________________________________, 

RG nº__________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

Campos dos Goytacazes- RJ, _____ de ____________ de ______. 

 

_________________________ _________________________ 

Assinatura do entrevistado Assinatura do responsável pela 

pesquisa 
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Apêndice III. Questionário para docentes  

 

Pesquisa: “Obesidade na adolescência: A interdisciplinaridade como estratégia 

de promoção da saúde” 

QUESTIONARIO DOCENTES INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Idade: _________________  

Nível de formação acadêmica:  

* Graduação: Sim ( ) Não ( ) Concluída ( ) Em andamento ( )  

Nome do curso: __________________________________________________  

* Especialização Sim ( ) Não ( ) Concluída ( ) Em andamento ( )  

Nome do curso: __________________________________________________  

* Mestrado Sim ( ) Não ( ) Concluída ( ) Em andamento ( )  

Nome do curso: __________________________________________________ 

* Doutorado: Sim ( ) Não ( ) Concluída ( ) Em andamento ( )  

Nome do curso: __________________________________________________ 

* Você realiza práticas de exercícios físicos regulares com objetivos de saúde? 

Sim ( ) Não ( ) Durante quanto tempo? ________________________________  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 

1. Há quanto tempo você está trabalhando no IFF? 

( ) 0 a 5 anos ( ) 05 a 10 anos ( ) mais de 10 anos  

 

2. Você tem experiência como docente no IFF?  

Sim ( ) Não ( ) Durante quanto tempo? _____  

 

3. Qual a disciplina que trabalha no IFF? 

_______________________________________________________________ 

 

4. Você sabe o que é o Programa de saúde na escola (PSE)?  

( ) sim   ( ) não 
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5. Durante a sua formação, você cursou alguma disciplina voltada para a 

educação em saúde?  

( ) sim ( ) não  

 

6. Você como docente sabe o que vem a ser trans-multi-interdisciplinaridade? 

Sim ( )    Não ( ) 

 

7. Qual seu entendimento sobre cada um? 

_______________________________________________________________ 

 

8. Com qual você costuma trabalhar? 

_______________________________________________________________ 

 

9. Se trabalha, faz com qual(is) disciplina(s)? 

_______________________________________________________________ 

 

10. Este trabalho objetiva apenas o ensino ou faz parte da atividade de extensão 

ou pesquisa? 

_______________________________________________________________ 

 

11.Você já trabalhou com a Educação Física em um ambiente não-escolar?  

Sim ( ) Não ( ) Qual (ais)?  

_______________________________________________________________  

 

12. Dentro de sua atuação pedagógica há a preocupação em buscar informações 

referentes à obesidade e sua prevenção?  

( ) sim ( ) não 

 

13. Na sua coordenação de área, é discutido e incentivado trabalhar a trans, 

multi e/ou interdisciplinaridade?  

Sim (     )      Não (     ) 

 

14. Se a resposta for positiva, quais as propostas pedagógicas que são 

discutidas? E caso não seja, qual o motivo de não haver este trabalho? 
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15. Você acredita que o trabalho interdisciplinar feito pelos dos docentes do IFF 

poderia levar a prevenção da obesidade entre o corpo discente? 

Sim (     )      Não (     ) 

 

16. Caso a resposta seja positiva, como sua disciplina poderia contribuir?  

 

17. Caso seja negativa, porque não acredita? 

 

18. Há de sua parte enquanto docente a preocupação de buscar informações 

referentes à prevenção da obesidade com outros profissionais como médicos e 

nutricionistas por exemplo?  

( ) sim ( ) não Como? 

_______________________________________________________________ 

 

19. Em seus planejamentos, você costuma elaborar aulas questões voltadas 

para a pratica preventiva no que se refere à obesidade?  

( ) sempre ( )as vezes ( ) nunca  

 

20. Enquanto professor você entende que a educação física pode ser uma aliada 

na prevenção de doenças relacionadas com a obesidade?  

( )Sim ( )não De que forma: 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice IV. Termo de autorização de uso de depoimento, imagem e voz  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTO, IMAGEM E 

VOZ (TAUDIV) 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Obesidade na adolescência: A interdisciplinaridade como 

estratégia de promoção da saúde”. 

Pesquisador Responsável: Edison Marcos Barreto Filho 

Orientadora: Profa. Dra Geilsa Soraia Cavalcante Valente 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: IFF- Campos Centro  

Telefones para contato: (22) 998678113 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/____ RG:_________________ 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da Oficina: O trabalho 

interdisciplinar como estratégia para promoção da saúde e controle da 

obesidade na adolescência no IF Fluminense – Campus Centro, de 

responsabilidade do pesquisador Edison Marcos Barreto Filho e orientação da 

professora Geilsa Soraia C. Valente. Os objetivos são: Desenvolver um 

programa interdisciplinar participativo que venha a contribuir para a 

conscientização dos estudantes do 1º ano do ensino médio quanto à redução do 

sobrepeso. Descrever as dúvidas dos docentes sobre obesidade; analisar de 

que forma o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os docentes na promoção e 

prevenção da obesidade; discutir como a educação permanente poderá auxiliar 

os docentes e demais profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos 

sobre controle da obesidade; e, elaborar um projeto de capacitação 

interdisciplinar, para contribuir construção do programa. Caso necessite, 

poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca da pesquisa. Os resultados, as imagens e o som deste momento 

serão tornados públicos em minha dissertação de Mestrado, em trabalhos e/ou 

revista cientifica sem menção ao nome do envolvido. A retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer 

momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de 

todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou 
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responsável. Todos os sujeitos terão suas identidades preservadas, adotando 

nomes fictícios para nomeá-los.  

Eu,___________________________________________________________, 

RG_________________, declaro ter sido informado (a) e concordo com minha 

participação, como voluntário, na Oficina acima descrita. Autorizo assim, de 

forma expressa, o uso e a reprodução de minha imagem E/OU do som da minha 

voz, sem qualquer ônus para os pesquisadores responsáveis por sua utilização.  

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de _______ 

_______________________________________________________ 

(voluntário) 

____________________________________________________ 

(Responsável por obter o consentimento) 
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Apêndice V. Programação da oficina 

OFICINA 

Dia: 07/06/2016 

Local: Sala dos Professores no Ginásio de Esportes 

Horário: 14h 

“OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA: A INTERDISCIPLINARIDADE COMO 

ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE”. 

Acolhimento:  

Recepção dos participantes e apresentação de material didático elaborado pelo 

pesquisador para entendimento do objetivo deste trabalho feito para 

apresentação no Datashow (15 min). 

Após Vídeo “A interdisciplinaridade de FAZENDA pensar pesquisar e intervir” 

6’31’’. Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=MU9XIH9l-W8. 

Participantes: 

Professores da Disciplina Educação Física do IFF – Campus Centro, alocados e 

desenvolvendo atividades regulares. IFF – Campus Centro, Gestores, 

Coordenadores e Técnicos Administrativos que atuam no Curso, que serão 

identificados com o seu nome acompanhado de uma modalidade esportiva.   

Objetivos: 

 Descrever as dúvidas dos docentes sobre obesidade. 

 Analisar de que forma o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os 

docentes na promoção e prevenção da obesidade. 

 Discutir como a educação permanente poderá auxiliar os docentes e 

demais profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos sobre a 

prevenção da obesidade. 

 Elaborar um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir com a 

prevenção da obesidade. 

Motivação: 
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Atuação como professor de Educação Física do IFF – Campos Centro e no 

Centro de Qualidade de Vida tendo como espaço físico o parque esportivo da 

instituição. 

 Inquietações acerca da obesidade na adolescência e com a interdisciplinaridade 

poderia ajudar na prevenção desta epidemia. 

Relevância do Estudo/ Oficina: 

Ao investigar o tema e as análises que envolvem o objeto em estudo e ainda 

utilizando a realização da oficina, poderemos contribuir através de uma reflexão 

buscar uma revisão e reorientação sobre uma estratégia de prevenção e 

promoção da saúde por meio de um programa participativo interdisciplinar. 

Tempo Previsto de Duração: 

2 a 3 horas 

Primeiro Momento:  

Apresentação da oficina 

Dinâmica de apresentação dos participantes (15 minutos) 

Cada participante deve se apresenta (nome, tempo de formação e tempo na 

escola); 

O facilitador fará uma exposição conceitual dos objetivos de forma sucinta no 

Datashow; 

Logo após solicita que cada participante pegue uma tira de papel e escreva uma 

qualidade do seu colega, depois pegue novamente outra tira e escreva o que 

desejaria para esse colega. O facilitador irá recolher as tiras separadas e 

construir frases significativas numa dinâmica para tentar expressar como pode 

ser importante trabalhar em equipe. 

Momento onde serão feitas as perguntas aos participantes: 

Respostas às questões (20 minutos) 

O facilitador apresenta em Datashow perguntas (animação do slide, uma de cada 

vez) que deverão ser respondidas em filipetas distribuídas entre os participantes: 

1. O que é obesidade?  



128 

2. De que forma o trabalho interdisciplinar poderia auxiliar os docentes na 

promoção e prevenção da obesidade?  

3. Como a educação permanente poderá auxiliar os docentes e demais 

profissionais do IFF - Centro, na abordagem dos alunos sobre prevenção 

da obesidade. 

4. Como um projeto de capacitação interdisciplinar, para contribuir com a 

prevenção da obesidade? 

As respostas serão colocadas no quadro em folha de papel pardo e 

servirão de base para o debate e a formação de um consenso que resuma as 

respostas. 

Terceiro momento: (10 minutos).  

Resumo consensual das respostas concomitante com debate com a 

participação de todos. Este momento gerará categorias centrais do pensamento 

do grupo participante da oficina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Abordar: (10 min) 

 Compromisso x Comprometimento 

 Motivação como fator diferencial 

 Trabalho em equipe, trabalho interdisciplinar, geradores de uma formação 

de qualidade.  

FINALIZANDO:      

(10 min) 

Vídeo “Programa Saúde na Escola foca no controle da obesidade (5:35)” 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx_M23aDCZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=OsnorIgJWbM 

Projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde – UNIVATES 

https://www.youtube.com/watch?v=VRDCdkb-lSg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsnorIgJWbM
https://www.youtube.com/watch?v=VRDCdkb-lSg
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Para o encerramento da oficina reiterando a importância de estimular a 

participação dos docentes na implementação de um programa interdisciplinar 

participativo.  

 

FALA: Encerrando gostaria de lembrar a importância de toda a equipe, do 

trabalho que desenvolvemos, da expectativa que existe entre nossos alunos, 

principalmente os que estão chegando à escola, do apoio de nossos gestores 

que acreditam em nosso trabalho. Tenho certeza da capacidade de cada um dos 

servidores que atuam na Coordenação de Educação Física em cada vez mais 

oferecer qualidade nas atividades propostas, pois, nossos alunos são nosso 

maior patrimônio. 
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ANEXO 

Anexo I. Parecer consubstanciado CEP 
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