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RESUMO  

Este estudo tem como objeto a educação permanente como ferramenta para a melhora da 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável dos trabalhadores da Escola 

Técnica Estadual do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC) – Campus Marechal Hermes/ RJ. O 

objetivo geral foi utilizar a educação permanente com os trabalhadores dessa escola estadual, 

de forma a contribuir para uma qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável. Os 

objetivos específicos foram: identificar as necessidades dos trabalhadores da escola sobre 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável; descrever a visão dos 

trabalhadores sobre a possibilidade de mudança no processo do envelhecimento saudável; 

elaborar, em conjunto com os trabalhadores, métodos criativos e possíveis com a realidade 

social e econômica para melhorar a qualidade de vida no processo do envelhecimento 

saudável. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação com abordagem qualitativa. O cenário 

da pesquisa foi o centro de idioma e informática da Escola Técnica Estadual do Estado do Rio 

de Janeiro (FAETEC), localizada em Marechal Hermes, na cidade do Rio de Janeiro. A 

pesquisa contou com quatro etapas, e os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 1º) 

Construção, pela pesquisadora, a partir da demanda dos servidores, do projeto piloto 

“Ginástica Laboral” encaminhado à gestão; 2) Questionário semiestruturado por meio do qual 

se realizou a análise de conteúdo de Bardin; 3) Reconstrução do projeto “Ginástica Laboral” 

com o envolvimento dos trabalhadores, tendo como norte a política de educação permanente 

em saúde (PEPS) e Freire (2010), intitulado “Círculo de Convivência Laboral”; e 4) 

Apresentação, aprovação e institucionalização do novo projeto no conselho gestor. Destaca-se 

como resultados  as seguintes quatro categorias que emergiram dos questionários foram: 1) 

Identificando-se com a educação permanente em saúde, que compreende a Educação 

Permanente ou reconhece o seu conceito, pois, apesar dessa política não estar no âmbito 

escolar, ela está embasada em Freire (2010); 2) Reconhecimento da ignorância do saber por 

Sócrates: “só sei que nada sei”, que revelou que só 1% fez relação com a educação continuada 

ou não entendeu ou não respondeu; 3) Aprendendo a decidir: escolhas saudáveis, que 

demonstrou que os participantes reconhecem o significado do processo de envelhecimento 

saudável como qualidade de vida; 4) Mudanças de paradigmas: propor métodos criativos, que 

evidenciou que muitos participantes necessitam de uma política de educação que favoreça 

hábitos saudáveis com o objetivo de alcançar um novo estilo de vida. Os produtos elaborados 

nessa pesquisa foram: um material informativo para circular através do whatsApp, panfletos 

para serem distribuídos nas escolas e banner para ficar no local onde aconteceu o encontro da 

Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”. Concluiu-se que o processo de 

promoção da educação permanente no ambiente escolar evidenciou seu caráter inovador, 

através do tema “qualidade de vida, em todas as etapas do envelhecimento saudável”. Assim 

sendo, possibilitar-se-á uma nova demanda ao Sistema Único de Saúde (SUS), pois a proposta 

é sair de um modelo biomédico, em que há uma grande medicalização, e, objetivando 

prevenir doenças como hipertensão, diabetes e obesidades, passarmos a promover mais saúde, 

de modo a contribuir para as mudanças de paradigmas. Vislumbra-se a possibilidade de 

transformar a realidade do senso comum em senso crítico, quando se fala de saúde física, 

mental e alimentar, com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos na 

pesquisa. Esse processo deverá funcionar como uma potente ferramenta de promoção da 

saúde para os próprios trabalhadores da educação, e pretende-se expandir para trabalhadores 

de outros locais da escola.  

 

Palavras-chave: Educação Continuada. Docentes. Recursos humanos. Qualidade de vida. 

Envelhecimento. Promoção da saúde. 



 

 

ABSTRACT 

The present study has as its object the permanent education as a means to improve the quality 

of life in the healthy aging process of the workers from Escola Técnica Estadual do Estado do 

Rio de Janeiro (FAETEC) - the Marechal Hermes/RJ Campus. The general objective has been 

to use the permanent education with the workers from this state school, so as to contribute to a 

quality of life during the stages of healthy aging. The specific objectives were the following: 

identifying the needs of the school workers related to quality of life in the healthy aging 

process; describing the workers' perspective about the possibility of change in the healthy 

aging process; elaborating, together with the workers, creative and possible methods with 

respect to the social and economic reality in order to improve the quality of life in the healthy 

aging process. The methodology used was the Research-Action with a qualitative approach. 

The research's scenario was the language and computing center at the Escola Técnica 

Estadual do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), located in the neighborhood of Marechal 

Hermes, in the city of Rio de Janeiro. The research relied on four steps, and the data 

collection tools used were the following: 1st) Construction, by the researcher, from the 

servants' demand, of the pilot project "Labor Gymnastics" forwarded to management; 2) 

Semi-structured Questionnaire by which means the Bardin's content analysis was carried out; 

3) Reconstruction of the "Labor Gymnastics" project with the workers' engagement, always 

aiming at the permanent education policy in health (PEPS) and Freire (2010) entitled "Labor 

Interaction Circle"; and 4) Presentation, approval and institutionalization of the new project in 

the managing board. Four categories must be pointed out as results which emerged from the 

questionnaires: 1) Identifying themselves with the permanent education in health, which 

either embraces the Permanent Education or recognizes its concept, given that, although this 

policy is not within the school environment, it is based on Freire (2010); 2) Recognition of the 

ignorance of knowledge by Socrates: "I know that I know nothing", which revealed that only 

1% made a connection with either the continued education or did not understand or did not 

respond; 3) Learning to decide: healthy choices, which demonstrated that the participants 

recognized the meaning of the healthy aging process as quality of life; 4) Changes of 

paradigms: propose creative methods, which evidenced that many participants need an 

education policy which favors healthy habits with the objective to achieve a new life style. 

The products elaborated in this research were: a information material to move around through 

Whatsapp, pamphlets for distribution at schools and a banner to remain where the meeting of 

Labor Gymnastics: "Circle of Labor Interaction" took place. It has been concluded that the 

process of promoting the permanent education within the school environment demonstrated 

its innovative character, through the topic "quality of life, during all the steps of healthy 

aging". Therefore, it will enable a new demand to the SUS (Unified Health System), since the 

proposal is to move out from a biomedical model, in which there is a great medicalization, 

and aiming at the prevention of diseases such as hypertension, diabetes and obesities, start to 

promote a healthier lifestyle, so as to contribute to the changes of paradigms. We see the 

possibility of transforming the reality of the common sense into a critical sense, when dealing 

with physical, mental and nutritional health, with the improvement of the life quality of the 

workers involved in the research. This process will work as a powerful tool to promote health 

for the education workers themselves, and it is intended to expand to workers of other areas of 

the school. 

 

Key-word: Continued Education. Teachers. Human Resources. Quality of Life. Aging. 

Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

Durante minha trajetória profissional como professora de educação física e 

fisioterapeuta, tenho atuado, há 18 anos, com adultos e idosos. Segundo Alves Jr. (2004, p.4), 

“na procura de se redefinir o significado da velhice, expressões como ‘feliz idade’, ‘melhor 

idade’, ‘boa idade’ associam-se a ‘terceira idade’ transparecendo que existe para os 

aposentados uma nova fase da vida, vista como um período alentador”. Com base nas 

experiências acumuladas durante esses anos de atuação, percebi que todas as dificuldades 

dessa fase da vida, no âmbito físico, mental e social, estão relacionadas a influências 

exercidas pela mídia com uma abordagem de interesses político sobre essa população, na 

busca de resolver questões que, a meu ver, precisariam ser resolvidas em fases anteriores a 

essa, quando se deveria pensar em proporcionar qualidade de vida para essa “boa idade”. 

Com isso, venho observando meus alunos, com idade a partir de 55 anos, com suas 

experiências, suas histórias de vida e preocupações. Esses alunos, ao longo dessa minha 

trajetória na educação física escolar com hidroginástica e pilates, totalizam aproximadamente 

650, dos quais 90% foram mulheres, 60% idosas. Diante disso, a partir da minha experiência 

com esses alunos nascidos entre as décadas de 40 e 50, venho observando não somente suas 

limitações físicas mas também suas dificuldades em administrar suas próprias vidas e percebi 

que muitos não têm total domínio dos seus planejamentos financeiro, físico, psicológico, 

social, interpessoal e sexual. Tal situação é relevante na medida em que o conceito de saúde 

engloba todas essas vertentes, pois saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como “completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções 

e enfermidade” (OMS/WHO, 1946, [s.p.]). Esse conceito apresentado pela OMS para a saúde 

é importante, tendo fundamental relevância para minha atuação profissional e fundamentando 

minha postura em buscar ir além das limitações meramente físicas desse público alvo. 

Dentre as idosas, destaco as mulheres de classe social menos favorecida, que ficam 

viúvas e precisam aprender a administrar sua vida, numa experiência totalmente nova, pois 

foram acostumadas com maridos que direcionavam sua vida. Essas mulheres não foram 

ensinadas e/ou motivadas a investir seu tempo em lazer, atividades físicas e laborais, terapias 

não convencionais, terapias psíquicas e relacionamentos sociais e sexuais. Muitas dessas 

mulheres precisam reorganizar a vida para dar-lhe continuidade, muitas vezes de forma 

sofrida e com dificuldades, e outras perdem o interesse, o que as leva à depressão e a outras 
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doenças. Tal fato pode ser em decorrência de um país patriarcal. Os indicadores de saúde 

apontam para informações sobre determinadas dimensões de estado de saúde da população, 

como tentativa de estabelecer medidas para aproximação da realidade de um fenômeno, 

evento ou condição. E refletem os principais problemas de saúde e os principais programas 

desenvolvidos. (SMS/SP, 2010, [s.p.]). 

Desse modo, minha inquietação me leva a querer contribuir, de alguma forma, para 

que as pessoas possam se preparar para o processo do envelhecimento saudável em toda a fase 

da vida. Diante disso, venho me perguntando: Como estou me preparando para envelhecer? 

Como as pessoas estão se preparando para envelhecer? É possível um planejamento saudável 

em todo o processo de envelhecimento? O envelhecimento só acontece na velhice? De acordo 

com Cancela (2008), 

 

 

O envelhecimento, do ponto de vista fisiológico, depende significativamente do 

estilo de vida que a pessoa assume desde a infância ou adolescência. O organismo 

envelhece como um todo, enquanto que os seus órgãos, tecidos, células e estruturas 

subcelulares têm envelhecimentos diferenciados (CANCELA, 2008, p. 3). 

 

 

São importantes essas discussões, pois sabe-se que os futuros idosos estão em 

processo de inovação e renovação, assim como toda a sociedade. Esses questionamentos 

surgem, porque é notório que a expectativa de vida brasileira aumenta a cada dia e o ser 

humano vem vivendo mais. O sistema capitalista consumista está focado em atingir o público 

que já está na terceira idade e vem ampliando o seu olhar, o que faz com que surjam várias 

possibilidades de trabalhos formais, ou seja, esse público vem sendo considerado cada vez 

mais competente para exercer inúmeras funções no mercado de trabalho, seja na indústria de 

medicamentos, nas atividades físicas, na alimentação, na previdência privada, dentre outras. 

Por essa razão, houve a necessidade de proteção ao consumidor, surgindo então uma 

legislação específica capaz de proteger integral, sistemática e dinamicamente o consumidor, 

assegurando a livre formação da vontade dos hipossuficientes e vulneráveis, prevenindo assim 

a discriminação (VIEGAS e ALMEIDA, 2011, [s.p.]).  

Como a população idosa vem aumentando a cada dia, consequentemente teremos um 

aumento nos atendimentos públicos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), com vários 

problemas de internação, artrose, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças emocionais, 

doenças crônicas e degenerativas, pois estes são indicadores dessa população (PEREZ, 2008, 

[s.p.]). Diante desse quadro, a prevenção de doenças acaba sendo inevitável. No entanto, 

como educadora do físico, não acredito que essa seja a melhor solução e, como fisioterapeuta, 
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vejo que o SUS encontra grande dificuldade em garantir acesso a essa prevenção. Com isso, 

percebo a necessidade de olharmos para esse público com mais atenção, possibilitando-lhe o 

acesso à educação em saúde, além da necessidade de cuidarmos do ser humano antes da fase 

da velhice e, especialmente, de cuidarmos desse ser no processo do envelhecimento, pois, 

assim, teremos pessoas mais informadas sobre o assunto e, quem sabe, essas doenças possam 

ser amenizadas e a saúde possa ser promovida, como garante a Política Nacional em 

Promoção da Saúde (PNPS, 2010, [s.p.]).   

A população brasileira envelheceu rapidamente a partir da década de 60. No entanto, 

não se pode esquecer que envelhecer em países em franco desenvolvimento é uma tarefa 

árdua, principalmente em nossa sociedade, onde a desigualdade impera e as pessoas menos 

favorecidas passam por maior dificuldade socioeconômica (GARRIDO e MENEZES, 2002, 

[s.p.]). 

Pouca coisa, de forma respeitosa e cuidadosa, tem sido feita para a população no que 

concerne à educação para o cuidado de seu corpo, e seria interessante que esse cenário fosse 

modificado, para que os nascidos nas décadas 60, 70, 80 e 90 não viessem a passar por 

problemas semelhantes e tivessem uma "Boa Idade" = “Boa Vida” durante seu processo de 

envelhecimento. A mudança tem que se dar, também, com as pessoas nascidas a partir dessas 

décadas, para que possamos ter realmente, cada vez mais qualidade de vida na "Boa Idade", 

pois o conceito do bom envelhecer possibilita, inclusive, vários ganhos financeiros.  (ALVES 

JR., 2004, [s.p.]).  

O envelhecimento ativo remete a uma imagem que se diferencia daquela de 

dependência do idoso. Essa imagem, que Alves Jr. (2004) denomina “velhice ativista”, 

demonstra que, ao envelhecer, as pessoas estão envolvidas no discurso do bom envelhecer. 

No entanto, considerando que o Estado isenta-se de algumas de suas responsabilidades no 

âmbito das políticas sociais, acaba deixando de cumprir com obrigações que são importantes 

para esses indivíduos no momento da aposentadoria. Essa tem sido uma das lutas travadas 

pelos sindicatos para que as políticas voltadas para o idoso tenham como foco a melhoria da 

qualidade de vida, possibilitando que esse público possa engajar-se em atividades produtivas 

que evitem, por exemplo, que precisem ser internados em asilos. Vale destacar que, “no 

século XX, o envelhecimento ativo bem sucedido passou a ser associado ao fato de se estar 

ativamente participando da vida em sociedade” (ALVES JR., 2004, p.60).  

Compreende-se, portanto, que ainda não há políticas adequadas para os idosos, 

tornando relevante que, por meio da educação, experiências públicas sejam realizadas, dentro 

das escolas, para promoção da saúde no processo do envelhecimento saudável desses 
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trabalhadores. Entretanto, essa demanda está reprimida e vem aumentando a cada dia nos 

serviços de saúde do Sistema Única de Saúde (SUS). A Política Nacional em Promoção da 

Saúde garante a alimentação saudável dentro da escola e atividades físicas, dentre outras 

preocupações, que se forem vistas e desenvolvidas com mais atenção pelos trabalhadores, 

pode ser uma possibilidade de adquirirem hábitos saudáveis e, consequentemente, pode 

amenizar a demanda do SUS, já que esses trabalhadores serão os nossos futuros idosos. 

(PNPS, 2010, [s.p.]) 

 Assim, acredito que, como professora de educação física de uma instituição de rede 

pública de ensino, posso contribuir para amenizar esse quadro no futuro e, quem sabe, 

influenciar outros colegas, educadores físicos, a ter um olhar voltado para a qualidade de vida 

na sua profissão para contribuir para um envelhecimento mais saudável de todos os 

trabalhadores envolvidos no âmbito escolar, que estão próximo da sua aposentadoria. 

Segundo Santin (2010, [s.p.]), o envelhecimento não se encontra somente na velhice, o 

envelhecimento está presente em todas as fases da vida, por isso a importância de termos uma 

promoção da saúde o mais cedo possível.   

Na instituição em que trabalho, houve uma Jornada de “Qualidade de vida dos 

trabalhadores da escola”, em maio de 2015, oferecida pelo CVT – Centro Vocacional de 

Tecnologia, ao qual estão vinculados os seguintes setores: Centro de Idioma, Centro de 

Informática, Centro de Educação Física e Centro de Música, voltados aos seus trabalhadores, 

com variados temas, como: segurança na escola, segurança no trajeto para escola, respeito à 

profissão, desqualificação salarial e outros. A escola possibilita, através da educação, 

mecanismo que facilite o acesso a informações e práticas sobre o que venha a ser a qualidade 

de vida dos seus trabalhadores, promovendo debates e palestra sobe essa temática.  Nessa 

jornada, fui convidada, como professora de educação física, a realizar uma palestra sobre a 

temática. A minha proposta foi oferecer uma oficina de Ginástica Laboral (GL), que foi muito 

bem recebida por todos. Com isso, surgiu uma encomenda dos trabalhadores para que essa 

atividade de GL fosse-lhes oferecida durante o expediente de trabalho. Assim sendo, foi por 

mim solicitado à direção da escola, através de um projeto de minha autoria, a realização da 

GL, e a direção autorizou. Hoje temos a GL sendo realizada no espaço físico de dois setores 

da escola, o centro de idiomas e do centro de informática, abertos à participação de todos os 

funcionários da escola. Pretende-se ampliar a GL, para as outras três escolas que existem no 

complexo em que trabalho. 

 Esse grupo de trabalhadores vem, ao longo desse período, me solicitando várias 

temáticas a respeito de qualidade de vida no trabalho, surgindo, assim, a possibilidade de 
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promover, nesses dois centros, o de idioma e o de informática, a política de educação 

permanente, como ferramenta transformadora para o desdobramento do conceito qualidade de 

vida no processo de envelhecimento. 

É possível que a educação permanente possa ser um dos instrumentos que ajudarão no 

envelhecimento saudável dos trabalhadores da escola, pois a educação permanente é um 

processo de  aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se  integram ao 

cotidiano dos indivíduos envolvidos nessa trama de estar "vivo", fazendo e sendo parte 

integrante da existência. Ela está baseada na pedagogia da problematização, no trabalho 

reflexivo grupal (pois em grupo, podemos "agregar" conhecimentos e difundi-los nessa rede 

que é a vida) e nas transformações da prática dos serviços (PEIXOTO et al, 2013, [s.p.]).  

Segundo Tavares (2006, [s.p.]): 

 

 

desde a criação da política da educação permanente instituída pelo Governo Federal 

em 2003, vem  sendo  repensada uma visão integral do ser humano, possibilitando 

uma busca pessoal, que será motivada pelas vivências profissionais e irá resultar 

no produto que são: as mudanças de atitudes, transformação no trabalho por uma 

visão crítica e voltada para um olhar multiprofissional, interdisciplinar, as práticas 

sociais e as relacionadas a concepção da integridade por meio da escuta, do 

acolhimento, do cuidado e da apropriação de uma autonomia.  

 

 

Trabalhar a questão do envelhecimento através da educação permanente para os 

trabalhadores das escolas torna-se relevante a cada dia, pois o assunto em voga se mostra 

recorrente na mídia e é fato real na sociedade o aumento significativo da população idosa no 

Brasil. Segundo a OMS (2010, p.12), “a população de idosos será muito maior do que a de 

crianças com menos de 14 anos de idade pela primeira vez na história da humanidade”.  

Outro dado estatístico se refere a que “em 2025, o número de idosos no Brasil chegará 

a aproximadamente 30 milhões de pessoas, o que equivale a 15% da população, sendo o 

envelhecimento da população brasileira irreversível”. (LIMA, 2011, p.18). Essa afirmativa é 

importante para a minha pesquisa, pois esses trabalhadores, que hoje fazem parte desse 

trabalho, serão os idosos do ano de 2025, podendo ter a oportunidade de trabalhar a promoção 

da saúde por uma educadora física e não a prevenção da doença por uma fisioterapeuta.   

Assim, enquanto professora de educação física comprometida com o psicossocial, 

tenho como objetivo identificar um meio (forma) para construir um caminho facilitador para 

essa nova etapa, que é a "Boa Idade". Percebo que, ainda em um processo muito lento, 

ampliam-se cada vez mais trabalhos científicos voltados para o idoso, com atividades físicas, 

informação com a alimentação, mas com pouco foco para a faixa etária anterior aos 60 anos e 
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também para os de baixa renda. Publicações são necessárias para que os profissionais possam 

aliar a ciência à criatividade e possam ter métodos de ensino mais eficazes com esse público 

que são os trabalhadores das escolas.  

Ao buscar o mestrado profissional, esse já era o âmago do meu discurso de 

pesquisadora, uma inquietação para a busca de alternativas de como fazer isso acontecer, de 

com que ferramenta seria possível realizar essa proposta. Assim sendo, encontrei, nesse 

mestrado profissional, a ferramenta EPS, que além de me possibilitar desenvolver a 

autonomia dos participantes também os responsabiliza, tornando-os críticos e capazes de 

mudar. Dessa forma, serão capazes de transformar suas próprias práticas, envolvendo os 

setores no processo educativo, para que esse seja realmente efetivo.   

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO, QUESTÕES NORTEADORAS E OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a educação permanente dos 

trabalhadores da escola para melhora da qualidade de vida, a partir do envelhecimento 

saudável.   

Diante desse contexto, as questões que nortearam a presente pesquisa foram: 

1. Quais são as necessidades dos trabalhadores da escola no que diz respeito à 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável?  

2. Como os trabalhadores enxergam a possibilidade de mudança no processo do 

envelhecimento saudável? 

 3. Quais são as propostas criativas e possíveis com a realidade social e econômica 

para melhora na qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável que os 

trabalhadores gostariam de ter na escola? 

Diante de tais questões, o objetivo geral dessa pesquisa é: 

 Utilizar a educação permanente com os trabalhadores de uma escola estadual do Rio 

de Janeiro, de forma a contribuir para a qualidade de vida nas etapas do envelhecimento 

saudável. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: 

1) Identificar as necessidades dos trabalhadores da escola sobre qualidade de vida no 

processo do envelhecimento saudável;  

2) Descrever a visão dos trabalhadores sobre a possibilidade de mudança no processo 

do envelhecimento saudável; 
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3) Elaborar, em conjunto com os trabalhadores, métodos criativos e possíveis com a 

realidade social e econômica para melhora na qualidade de vida no processo do 

envelhecimento saudável. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 A implantação da EPS junto aos professores e trabalhadores da escola possibilitaria a 

reflexão acerca dessa temática que é a promoção da saúde e a prevenção das doenças para 

cada etapa do envelhecimento. “O envelhecimento tem a ideia de movimento em direção a 

uma fase futura da vida, começa no útero e termina no túmulo”. (SANTIN, 2010, p.115) 

  Segundo Kuchemann (2012), a realidade a respeito da longevidade é inevitável, visto 

que em 2020 a população idosa será de, aproximadamente, trinta e um milhões de pessoas, 

correspondendo a quatorze por cento de toda a população. Assim sendo, com uma dinâmica 

grupal multiprofissional entre os trabalhadores da escola, eles poderiam adquirir informações 

sobre o conceito de promoção da  saúde e de prevenção das doenças, possibilitando mudanças 

nos seus hábitos de vida, através de  exercícios físico, alimentação e meditação.  

 Os trabalhadores das escolas são agentes sociais diretos com grande influência junto à 

comunidade escolar, formada por funcionários, alunos e familiares. Tal fato contribui para 

que exerçam um efeito cascata e multiplicador a respeito da problemática que gira em torno 

do aumento da população idosa, que poderá ser dialogada nesse âmbito escolar.  

Pretende-se implantar a educação permanente no ambiente escolar para os 

trabalhadores com faixa etária média de 50 anos, mas sabe-se que também há trabalhadores 

que já estão na faixa etária do idoso ou se aproximando dela, o que torna necessário uma 

adaptação dos serviços de atenção básica para atender, de forma adequada, também as pessoas 

idosas, tendo, como objetivo principal, a sensibilização e a educação no cuidado primário em 

saúde, de acordo com as necessidades especificas dessa população. (BRASIL, 2006, [s.p.])   

Foi aprovada no Brasil, em 4 de janeiro de 1994, a Lei 8.842, que instituiu a Política 

Nacional do Idoso (PNI). É a primeira lei brasileira específica para assegurar os direitos da 

pessoa idosa. A PNI encara o envelhecimento como uma conquista da população brasileira e 

objetiva também atender às necessidades básicas da população idosa no que se refere a 

habitação, saúde, previdência, lazer, trabalho e assistência social. (LIMA, 2011, [s.p.]). Essa 

população está crescendo e, sem o país ter equilíbrio financeiro e estabilidade social, isso trará 

um impacto devastador. Faz-se necessário uma política pública comprometida e implicada 

com várias questões sociais, econômicas, educacionais e de saúde.  
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1.4 RELEVÂNCIA  

 

Para ratificar a relevância deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa que 

evidenciou a existência de uma lacuna do conhecimento nessa temática, ou seja, na criação de 

projetos a serem desenvolvidos com os trabalhadores no âmbito escolar, com o foco no 

processo do envelhecimento saudável, com a contribuição do educador físico. Assim sendo, 

para confirmar a importância de aprofundar esse estudo, será apresentada, no item 1.4.1, a 

seguir, a revisão integrativa mencionada. 

A construção dessa revisão integrativa ensejou a elaboração de um artigo cuja 

submissão para a Revista Brasileira de Medicina Esportiva – (RBME) está em andamento.  

 

1.4.1. Revisão integrativa 

 

Educação permanente e educação física: desenvolvendo qualidade de vida 

na escola
1
 

 

Permanent education and physical education: developing the quality of life in school 

 

Educación permanente y educación física: desarrollo de la calidad de vida en la escuela. 
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RESUMO 

Os objetivos desse estudo foram identificar a contribuição do profissional de educação física 

junto aos trabalhadores da escola para o alcance da sua qualidade de vida no processo de 

envelhecimento saudável, e descrever se houve algumas intervenções sugeridas e implantadas 

da educação permanente em escola. O método utilizado foi a revisão sistemática, com corte 

temporal dos últimos cinco anos, realizada em três bases de dados. A busca resultou em dez 

estudos, de onde emergiram duas categorias: 1) Proposta de mudanças inovadoras nas redes 

de ensino; e 2) Política da Educação Permanente em Saúde nas redes de ensino: 

possibilidades e desafios. O resultado foi que, a educação permanente não foi mencionada 

pelo educador físico na escola em nenhum artigo, mas foi utilizada o seu conceito e a sua 

essência, porque existem trabalhos com a participação, o envolvimento, a interação e os 

encontros de toda a comunidade da escola, problematizando a realidade que à acerca em 

relação a hábitos saudáveis, em busca de ações inovadoras e transformadoras para se obter 

mudanças. Sendo assim, cabe sugerir a inserção da educação permanente em saúde para 

ampliar as discussões dentro das unidades escolares. Concluiu-se que nenhum estudo 

identificou trabalhos com o profissional de educação física, direcionado para os trabalhadores 

da escola, com o propósito de uma melhora na qualidade vida no processo do envelhecimento 

saudável dos mesmos, o que demonstra a relevância de se continuar pesquisando o assunto.  

 

Palavras-Chave: Educação continuada; Docentes; Recursos humanos; Qualidade de vida; 

Promoção da saúde; Envelhecimento. 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to identify the contribution of the physical education 

professional to the school workers to reach their quality of life in the healthy aging process, 

and to describe if there were some suggested and implemented interventions of the permanent 

education in school. The method used was the systematic review, with a temporal cut of the 

last five years, performed in three databases. The search resulted in ten studies, from which 

two categories emerged: 1) Proposal for innovative changes in education networks; And 2) 

Permanent Education Policy in Health in educational networks: possibilities and challenges. 

The result was that permanent education was not mentioned by the physical educator at 

school in any article, but its concept and its essence were used because there are works with 

the participation, the involvement, interaction and encounters of the entire school community, 

problematizing the reality that approaches it in relation to healthy habits, in search of 

innovative and transformative actions to obtain changes. Thus, it is worthwhile to suggest the 

inclusion of permanent health education to broaden the discussions within the school units. It 

was concluded that no study identified work with the physical education professional, directed 

to school workers, with the purpose of improving the quality of life in the process of healthy 

aging of the same, which demonstrates the relevance of continuing to research the subject. 

 

Key words: Education Continuing; Faculty; Manpower; Quality of Life; Health Promotion; 

Aging. 

 

RESUMEN 

Los objetivos de este estudio fueron determinar la contribución del profesional de la 

educación física con los empleados de la escuela para lograr una calidad de vida en el proceso 

del envejecimiento sano y describir la misma si había algunas intervenciones sugeridas e 
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implementadas de educación permanente en la escuela. El método utilizado fue la revisión 

sistemática, con el corte temporal de los últimos cinco años, en tres bases de datos. La 

búsqueda resultó en diez estudios de las que emergieron dos categorías: 1) Propuesta de 

cambios innovadores en los sistemas escolares; y 2) Política de la Educación Permanente en 

Salud en las redes educativas: posibilidades y desafíos. El resultado fue que la educación 

continua no fue mencionado por el educador físico en la escuela en cualquier artículo, pero ha 

utilizado su concepto y su esencia porque hay puestos de trabajo con la participación, el 

compromiso, la interacción y reuniones de toda la comunidad escuela, cuestionando la 

realidad que al respecto sobre hábitos saludables, en busca de acciones innovadoras y 

trasformadora para conseguir cambios. Por lo tanto, se sugiere la inserción de la educación 

sanitaria permanente para ampliar las discusiones dentro de las unidades escolares. Se 

concluyó que ningún estudio ha identificado el trabajo con la educación física profesional, 

dirigido a los trabajadores de la escuela, con el propósito de una mejora en la calidad de vida 

en el proceso de envejecimiento saludable de la misma, lo que demuestra la importancia de 

seguir investigando el tema. 

 

Palabras clave: Educación Continua; Docentes; Recursos humanos; Calidad de Vida; 

Promoción de la salud; Envejecimiento. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade atual a respeito da longevidade é inevitável, “em 2025, o número de 

idosos no Brasil chegará a aproximadamente 30 milhões de pessoas, o que equivale a 15% da 

população, sendo o envelhecimento da população brasileira irreversível”
(1)

.
 
Com isto, se faz 

necessário um estudo como esse para identificarmos maneiras e possibilidades em realizarmos 

juntos aos trabalhadores da escola a promoção da saúde.  

Para tal, a escola deve se apropriar e promover a Política nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) 
(2)

 que é uma grande ferramenta transformadora que tem 

como objetivo, a visão crítica de Freire com a prática dialética envolvendo os trabalhadores 

no serviço. 

A PNEPS se apoia no conceito de ensino problematizador 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, por 

isso a sua grande capacidade em transformar o serviço. Ela é contrária ao ensino-

aprendizagem mecânico, quando os conhecimentos são considerados em si, sem a necessária 

ligação com o cotidiano, e os aprendizes se tornam meros escutadores e absorvedores do 

conhecimento do outro
(3)

. 
 

Ela se parece com muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde e 

compartilha muitos de seus conceitos, mas enquanto a educação popular tem como objetivo a 

cidadania, a educação permanente tem como objetivo o trabalho
(3)

, e as escolas estão focadas 

em uma educação em saúde para a cidadania, esquecendo de um bem maior que é o seu 

trabalhador. 

Diante desse contexto, os objetivos deste estudo são identificar a contribuição da 

educação física junto aos trabalhadores/funcionários da escola para o alcance da qualidade de 

vida no processo de envelhecimento saudável dos mesmos e descrever as intervenções 

sugeridas e implantadas da educação permanente (EP) nas escolas.   

Justifica-se essa opção, pois a EP precisa ser compreendida, no âmbito escolar pelos 

trabalhadores, como uma prática do ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, como uma 

política de educação na saúde. Não deverá ser difícil para a escola promover esses conceitos, 

pois a mesma já se utiliza dessas dinâmicas que envolvem toda a comunidade, com interação 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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e participação, gerando um grande encontro com a proposta de formar um tecido social mais 

coeso.   

  

MÉTODO 

Trata-se de uma Revisão sistemática de literatura dos últimos 5 anos, onde a busca 

online foi realizada na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no Portal US National Library of Medicine (MEDLINE), via PORTAL DA 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na base de dados Education Resources Information 

Center (ERIC), via portal  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), sendo considerados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no período de 01 

à 25 fevereiro de 2016. 

Embora seja conceitualmente uma revisão sistemática, sua intenção foi de, a partir de 

pesquisas já realizadas sobre determinado assunto, sumarizar seus achados, tornando possível 

uma síntese do conhecimento já existente. Esse procedimento favorece uma análise mais 

organizada do tema abordado, resultando na melhor compreensão acerca de determinado 

assunto, sendo esta a definição de revisão integrativa
(4)

. 

Este método inclui a análise de pesquisas relevantes que vêm para dar suporte para a 

tomada de decisão e melhoria da prática como consequência desse processo, o que possibilita 

a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de evidenciar possíveis 

lacunas do conhecimento sobre esse tema, que ainda venham a necessitar de novos estudos
(5)

.  

Nesse contexto, utilizaram-se as seis etapas de uma Revisão Integrativa, que são:  

 

 Primeira etapa: Identificar o tema e elaborar a questão norteadora, que foi: Como o 

profissional de educação física pode contribuir para um programa de qualidade de vida, no 

processo do envelhecimento saudável, para os trabalhadores da rede escolar?  

 Segunda etapa: Estabelecer os critérios de inclusão que foram estudos publicados nos 

últimos cinco anos, textos livres completos, trabalhos nas bases de dados pesquisadas que 

abordassem acerca da educação permanente de profissionais da rede escolar e ainda que 

citassem acerca de possíveis intervenções ou atuações do profissional de educação física 

para promover hábitos saudáveis desse trabalhador, com objetivo no processo do 

envelhecimento. Os critérios de exclusão foram pesquisas do tipo revisão integrativa, teses, 

dissertações e artigos de revisão. Foi, ainda, estabelecido os descritores a serem 

pesquisados na base de dados, quais sejam: “Docentes”, “Professores do ensino médio e 

fundamental”, “Trabalhadores”, “Educação continuada”, “Qualidade de vida”, “Promoção 

da saúde e Envelhecimento”. 

Utilizamos ainda como auxílio na realização deste estudo, a estratégia PICO
(6)

, na qual 

“P” significa os pacientes ou problema que descrevemos como funcionários escolares, ou 

seja, indivíduos envolvidos diretamente com a rede escolar, e, no nosso estudo, são os 

docentes ou professores do ensino médio e fundamental ou trabalhadores. O “I” seria a 

intervenção proposta, que representa a intervenção proposta de interesse, que pode incluir 

uma exposição, pode ser pedagógica, metodológica, administrativa, da direção ou 

relacionada a assuntos econômicos, e que, no nosso estudo, é a educação 

continuada/permanente ou educação.  O “C” constitui controle ou comparação, porém, 

neste estudo, não nos utilizaremos desse instrumento. O “O”, de outcome, é o desfecho, 

significando o resultado esperado, que, neste estudo, foi a Qualidade de vida, Promoção da 

saúde e Envelhecimento.  

 O Nível de Evidência (NE) utilizado foi o do Instituto Joanna Briggs
(7)

, referenciado por 

seu grau de recomendação que se dá a partir do enfoque da pesquisa. Terceira etapa: 

Seleção dos trabalhos científicos a serem utilizados, de acordo com os critérios de inclusão 
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e exclusão já citados. O caminho percorrido está apresentado no fluxograma demonstrado 

a seguir: 

 

 
 

 
Figura 1: Fluxograma.  Fonte: Elaboração própria. 

 

 Quarta etapa: Revisão com análise crítica dos estudos selecionados para contribuírem para 

este trabalho. Foram lidos todos os artigos alcançados pela busca nas bases de dados por 

cinco revisores, um educador físico, uma doutora professora em enfermagem, uma dentista 

e um mestre e os demais mestrandos do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação docente interdisciplinar no Sistema 

Único de Saúde, Universidade Federal Fluminense, que, em consenso, selecionaram as 

produções que apresentaram resultados que contemplassem a questão do estudo. Após a 

leitura, na íntegra, foram extraídos os itens para preencher o instrumento de avaliação. 

 Quinta etapa: Interpretação e discussão dos resultados, destacando aqueles que 

enfatizavam acerca das influências da implantação da PEPS na escola e a contribuição do 

profissional de educação física na qualidade de vida, no processo do envelhecimento 

saudável dos trabalhadores. 

 Sexta etapa: Revisão e síntese dos estudos destacados, e, a partir desses, atender à 

finalidade de responder aos objetivos e analisar as categorias emergentes. E essa é a última 

etapa. 

 

RESULTADOS 

Após a leitura minuciosa dos artigos selecionados, foi possível separar as categorias 

temáticas para responder aos objetivos desse estudo, que foram: Proposta de mudanças 

inovadoras nas redes de ensino e os seguintes estudos se enquadraram nesta seleção
(08, 09, 10, 

11, 12, 14, 15 e 17)
. E a outra categoria que emergiu foi a PNEPS nas redes de ensino: 

possibilidades e desafios, em que apenas os estudos 
(09 e 10) 

citam diretamente a PNEPS em 

seu conteúdo, e os estudos 
(13,14,15 e 16) 

não mencionam a política da PNEPS, mas relatam de 

forma indireta, porque utilizam os conceitos e a essência da PNEPS. 

Seguem abaixo, os quadros sinópticos das dez referências encontradas, a partir da 

revisão integrativa, que serão apresentados de acordo com o tipo de periódico, o idioma e o 

ano, a base de dados onde o estudo foi coletado, o título do trabalho, os autores, o tipo de 

pesquisa e as considerações temáticas com as classificações.   

Após leitura na 

íntegra: material 

selecionado 

Lilacs 

N= 04 

Scopus 

N= 01 

 

Medline 
N= 5 

Aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão: 

Leitura de títulos e 

resumo 
Lilacs 

N= 08 

Scopus 

N= 04 

 

Medline 

N= 10 
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Primeira categoria Segunda categoria

IV LILACS Bertini, Jr. N; Tassoni, 

ECM.

A Educação Física, o 

docente e a escola : 

concepções e práticas 

pedagógicas(8)

IV LILACS Juzwiak, CR; Castro, 

PM; Batista, SHSS.

A experiência da Oficina 

Permanente de 

Educação Alimentar e 

em Saúde (OPEAS) : 

formação de profissionais 

para a promoção da 

alimentação saudável 

nas escolas(9)

IV Reibnitz, KS et al.

Rede Docente 

AssistencialUFSC/SMS 

de Florianópolis : 

Reflexos da implantação 

dos Projetos Pró-Saúde I 

e II(10)

IV Silva, RD et al.

Mais que educar... 

Ações promotoras de 

saúde e ambientes 

saudáveis na percepção 

do prof.da escola 

pública(11)

IV Kirsten, P; Lisette, L; 

Marg, M.

Construindo uma 

Comunidade de 

Collaborative Inquiry : um 

caminho(17)

Inovações na prática da 

Ed. física são possíveis.  

Quando trabalhada em 

colaboração de+matérias      

              

NE

Base de 

dados
Autores/Título

Considerações Temáticas 

Necessidade de

discussões críticas com

a Ed. Física na escola

para uma conduta

transformadora. E

menos desvalorização.

X

ERIC

PNAE: é de suma 

importância que todos na 

escola tenham acesso e 

a utilizem. Saúde pelo 

alimento.

As oficinas de 

alimentação, 

desenvolvidas com toda 

a escola pela estratégia 

da PEPS, relata 

dificuldades da gestão e 

dos professores.

LILACS Problematizar o cotidiano 

do trabalho é um ato 

complexo e exige revisão 

constante e 

interdisciplinar.

A educação permanente 

necessita ser tomada 

como uma estratégia de 

gestão, e o estudo relata 

essa dificuldade.

LILACS No ambiente escolar, o 

cenário é de 

transformações, pois o 

objetivo é desenvolver 

hábitos saudáveis. 

    
Quadro 1: Artigos selecionados da base de dados LILACS e ERIC. Fonte: Elaboração própria. 
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Primeira categoria Segunda categoria

IV Smith, NJ;  Monnat,  SM;  

Lounsbey, MAF.

Atividade física em

Educação Física : são

mais longos Lessons

melhor?(12)

II Soares, MF et al .

Empoderamento 

individual e coletivo e

fatores associados em

adultos brasileiros : um

estudo transversal(13)

X

II Cunha, DB et al .

Eficácia de uma

intervenção 

randomizasado School-

Based: Envolvendo as

famílias e os

professores, para evitar o

ganho excessivo de peso 

em adolescentes no

Brasil.(14)

As escolas são 

consideradas locais 

importantes para 

transformações.

IV Huberty, J et al .

O papel da escola na 

participação da atividade 

física das crianças : 

pessoal percepções(15)

IV Ramo, M et al .

Escolas saudáveis e 

participativas : avaliação 

de uma estratégia de 

saúde pública(16)

XMedline     O sucesso da escola 

depende da interação 

com a comunidade. 

Medline  A atividade física 

mostrou ser uma boa 

estratégia para a 

construção do 

empoderamento.

Medline        A participação de pais e 

trabalhadores traz 

mudança de 

comportamento e 

promove hábitos 

alimentares saudáveis. 

Medline    Necessárias 

transformações nos 

hábitos das atividades 

físicas em 60 minutos 

diários.

Envolvimento de todo 

pessoal ligado ao 

ambiente escolar com a 

promoção da atividade 

fisica. 

                

NE

Base de 

dados
Autores/Título

Considerações Temáticas

Medline Não há lei federal que 

exige aula de Ed. fisica 

dia/dia. É necessário ter 

mudanças de conduta.

 
Quadro 2: Artigos selecionados da base de dados MEDLINE. Fonte: Elaboração própria. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Proposta de mudanças inovadoras nas redes de ensino 

 

Diante do que foi exposto, pode-se observar que os artigos citam proposta de 

mudanças inovadoras nas redes de ensino
(08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 e 17)

. Percebe-se que, mesmo tendo 

mudanças no currículo, são necessárias a inovação dos profissionais, o incentivo e a 

valorização do professor de educação física com o seu conteúdo; a atividade física (AF) é de 

suma importância no âmbito escolar. 
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O artigo
(08)

 nos relata que foram avaliados os currículos dos professores formados nas 

décadas de 70, 80, 90 e 2000, e percebeu-se modificação no currículo a partir da década de 

90. O profissional formado a partir da década de 90 já tem no currículo a qualidade de vida, a 

inclusão e a promoção da saúde. Ainda assim, comumente, o profissional pensa de forma 

tecnicista, que é a forma mais valorizada no meio militar.   

Embora se encontre desvalorizada no ambiente escolar, a educação física vem sendo 

cada vez mais valorizada nas academias, pois sabe-se da importância de sermos ativos 

fisicamente, gerando qualidade de vida, por várias razões de saúde, que são elas: a obesidade, 

a hipertensão, a diabetes e a diminuição do colesterol com AF moderada e vigorosa 
(14 e 15)

. 

Sabendo-se da importância da AF no âmbito escolar, o que está faltando é 

direcionamento na grade escolar para incentivar AF no cotidiano da escola, para alunos e 

trabalhadores e, para que isso aconteça, é preciso a participação direta dos gestores e 

diretores, e não é isso que se vê na prática, pois não estão priorizando essas questões
(12)

. 

A proposta de incluir oficinas sobre a alimentação saudável no âmbito escolar é a 

visão clara e inovadora desse processo consciente de mudanças de hábitos; logo, mesmo 

tendo a gestão e professores fazendo resistência, é preciso ousar
(09)

. 

Os artigos nos relatam uma visão diferenciada, ou seja, inovadora, na formação dos 

profissionais de graduação, com isso, haverá a possibilidade de mudanças na rede de ensino 

dos primeiros segmentos escolares, pois já teremos profissionais formados com uma 

mentalidade diferenciada, que deve pensar na educação física não como mera reprodução do 

conhecimento, mas como processo de emancipação do sujeito, estratégia ensino-serviço, 

utilizando a interdisciplinaridade
(10,15 e 17)

.  

Para discutir essa categoria, também Silva ressalta que, na da década de 80, houve no 

Brasil um movimento de renovação da Educação Física, essa vertente propôs superar uma 

educação física tradicional, incluindo no currículo uma visão crítica do acervo da cultura 

corporal de movimento, utilizando vários autores que comungam dessa ideia inovadora
(18)

. 

Assim sendo, no currículo atual da formação, já se tem essa ideia inovadora, e estudos 

demonstram as grandes dificuldades para que essas propostas cheguem efetivamente à escola 

e lá sejam incorporadas ao cotidiano escolar, destacando-se que não há receitas para a 

construção de inovações numa perspectiva transformadora da Educação Física da escola. Há 

caminhos
(18)

. 

 

PEPS nas redes de ensino: possibilidades e desafios. 

 

Dois estudos aqui analisados falam da implementação PEPS
(09 e 10)

, colocando em 

prática as oficinas e os encontros com os trabalhadores, mas relatam que não têm apoio da 

gestão. O estudo
(09)

 implanta a PEPS na rede escolar com alimentação saudável, mas esse 

estudo é elaborado por nutricionistas e não por professores e nem educador físico na escola, 

mas foi pertinente relatar essa revisão por se tratar de um estudo envolvendo diretamente a 

política da EPS, na rede de ensino escolar. O estudo
(10) 

menciona que a EPS necessita ser 

tomada como uma estratégia de gestão, pois fica evidente essa dificuldade. 

 A PEPS
(2)

 não é conhecida no âmbito escolar. Quatro dos estudos
(13, 14,15 e 16)

 apontam 

que  colocam em prática os conteúdos das diretrizes políticas, ou seja, a proposta da diretriz 

que é educação em serviço envolvendo todos: professores, trabalhadores, e comunidade; 

utilizam os conceitos da PEPS e sua essência, que são: empoderamento, participação, 

envolvimento e interação; mas não utilizam a nomenclatura e não mencionam a lei.  A 

Portaria n
o
 1.065, de 4 de julho de 2005, do Ministério da Saúde, cria os Núcleos de Atenção 

Integral na Saúde da Família (NASFs), suas atribuições e a promoção da saúde, ou seja, 

garantir condições de bem-estar físico, mental e social. Esses Núcleos são constituídos por 

equipes multidisciplinares, incluindo o Profissional da Educação Física
(19)

, assim sendo, 
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ratifica-se o papel de educador nas escolas que vai além do ensino esportivo e de divulgador 

da importância dos exercícios físicos devidamente orientados em todos os espaços que 

possam mudar culturalmente a sociedade. 

 Como a EPS é uma política de saúde em serviço e o educador físico está inserido 

nessa política, ele é formador de hábitos e atitudes
(15)

, tornando necessária a promoção dessa 

ferramenta por esse profissional no âmbito escolar com os trabalhadores envolvidos na escola, 

com uma visão de promoção de saúde. Para Paulo Freire, o diálogo é essencial na educação, 

como prática de liberdade e reflexão crítica
(20)

, por isso, a necessidade de promover a PEPS 

como ferramenta para esse diálogo. 

O estudo
(13) 

relata que é preciso o empoderamento dessas pessoas, e diz que “o 

professor de educação física mostra ser uma boa estratégica para o empoderamento”, no que 

diz respeito à promoção da saúde pela AF. 
 
Os artigos não falam em PEPS diretamente, mas 

reforçam a importância de “todos” estarem envolvidos nessa política – pais, trabalhadores e 

professores – para implementar estratégica de ambientes saudáveis na escola
(14,15,16)

, 

precisando ser incentivado pela escola e até mesmo maximizar projetos escolares com a 

preocupação da inatividade e alto índice de ingestão calórica dentro do ambiente escolar 
(16)

.  

Os estudos relatam o profissional de Educação Física como agente promotor das benesses, 

pela pratica das AF. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados 

apontando que cerca de 70% dos brasileiros praticam pouco ou quase nenhuma atividade 

física regular. Por outro lado, pesquisas comprovam que os hábitos sedentários são 

responsáveis por 54% do risco de morte por infarto e 37% por câncer
(19)

.   

De modo a discutir esta categoria ressalta-se que Paulo Freire também propõe a 

educação libertadora e transformadora através do comprometimento e intervenção no mundo, 

pois somos parte do todo
(20)

. 

 

CONCLUSÃO 
Diante do que foi exposto nesse estudo, podemos constatar que, se faz necessária a 

mudança de atitudes dentro da rede escolar no que diz respeito a qualidade de vida, através da 

promoção da saúde
(21)

 no processo do envelhecimento saudável, por meio de hábitos 

saudáveis para os trabalhadores, pois a escola é um lugar de transformação.  É possível que o 

profissional de educação física possa contribuir bastante com essa temática juntos aos 

trabalhadores da escola, pois não podemos deixar de mencionar a importância do professor 

como um agente multiplicador, pois o mesmo é uma força de trabalho em saúde pública, 

possibilitando uma grande influência nos cidadãos.  

Encontramos nessa revisão integrativa, o educador físico promovendo campanhas, 

junto à escola, sobre a temática da qualidade de vida voltada para a promoção da saúde e a 

prevenção das doenças
(22)

, envolvendo quase toda a escola, ou seja, professores, pais e alunos 

problematizando a realidade que a cerca em relação aos hábitos saudáveis, com isso, de forma 

indireta essas discussões chegam até alguns trabalhadores. Mas, na prática não se encontra 

trabalhos voltados para os funcionários com o propósito de uma melhora na qualidade vida no 

processo do envelhecimento saudável, assim sendo, observa-se a relevância deste estudo. A 

PEPS será uma ferramenta de grande importância para ampliar discussões inovadoras dentro 

das redes escolares com esses trabalhadores/funcionários, na dinâmica ensino e serviço, pois a 

PEPS vem exatamente para sanar as questões pertinentes ao cotidiano do trabalho.    
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1.5 CONTRIBUIÇÃO 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para a implementação da proposta de educação 

permanente em saúde em uma escola, visando instrumentalizar os profissionais sobre a 

importância da qualidade de vida desses trabalhadores no processo de envelhecimento 

saudável, além de contribuir para a linha de pesquisa em Educação Permanente do 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

O envelhecimento é percebido pelo movimento, 

 em direção a uma etapa futura da vida, 

 que inicia no útero e finaliza no túmulo. 

 (SANTIN, 2010) 

 

Esse capítulo apresentar-se-á sob a luz de múltiplos autores e teóricos, com o 

propósito de fundamentar as informações contidas nesta pesquisa. Dessa forma, no tópico 2.1, 

para tratar da política nacional de educação permanente como promotora do envelhecimento 

saudável, a fundamentação será feita com base em Padilha (2015), Sonati e Vilarta (2011) e 

Fernandes (2016). Para tratar dos indicadores de qualidade de vida no tópico 2.2, a 

fundamentação será dada por Minayo, Hartz e Buss (2000). O tópico 2.3 apresenta o conceito 

de envelhecimento pela ótica de Silvino Santin (2010), enquanto o 2.4 fala sobre a qualidade 

de vida através da EPS, do trabalhador da escola, conforme proposto por Rodriguez e Alves 

(2008), Sonati e Vilarta (2011) e pela Lei n. 8080/90. No tópico 2.5, para tratar da 

contribuição do educador físico no processo do envelhecimento saudável, foram usados os 

pressupostos apresentados por Fechine e Trampieri (2012), Soares, Marconato e Günther 

(2014), além dos fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1998). Por fim, o tópico 2.6 que trata do mapa conceitual como uma ferramenta para 

aprendizagem significativa está baseado em Cavellucci (2009). Trazer contribuição desses 

autores teve como proposta fundamentar a temática permeada pelo bem-estar físico, mental e 

social, que possibilita a qualidade de vida, para o envelhecimento saudável. 

 

2.1 A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO PROMOTORA DO 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  

  

Sitoe (2006) apresenta que, no século XX, surgiram os primeiros caminhos que 

intercederam e impulsionaram a ideia de aprendizagem, na educação de adultos em locais não 

escolares, através de projetos para a nova classe trabalhadora industrial. A partir disso, países 

europeus iniciaram a implantação de espaços de aprendizagem, conhecidos como Educação 

Permanente e Universidades da Terceira Idade, com a proposta de buscar e organizar 

conhecimento nessa área, para desenvolver estratégias e promover mudanças de hábitos antes 

mesmo do indivíduo se aposentar, com o intuito de compreender os fatores que colaboram 
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para todo o processo do envelhecimento em suas fases, além de ferramentas de preparação 

para aposentadoria e velhice ativa (PADILHA, 2015, [s.p.]). 

     É perceptível a necessidade dos profissionais de diversas áreas, no contexto dos 

espaços de educação permanente, estarem inseridos nos âmbitos da saúde, educação e do 

trabalho, desenvolvendo ferramentas que possibilitem a inserção desses trabalhadores. É esse 

o direcionamento dado pela proposta do Conselho Nacional do Idoso: adequar programas 

destinados a idosos, preparando a população para um envelhecimento com saúde física, 

mental e social, com acesso à educação, cultura e lazer, contribuindo para o processo de 

envelhecimento e aposentadoria, com qualidade de vida, de modo que a prevenção gere 

menores custos no Sistema Único de Saúde (PADILHA, 2015, [s.p.]). Em sue artigo, Padilha 

(2015) traz uma ótica de educação permanente como uma ferramenta desenvolvida no 

envelhecimento, apesar de não ser o processo de envelhecimento pesquisado nesse estudo. O 

foco dessa pesquisa é usar a educação permanente como ferramenta no âmbito escolar para a 

promoção de saúde em todo o processo de envelhecimento, ou seja, do útero ao túmulo como 

se diz Santin (2010), pois o envelhecimento acontece ao longo de todo ciclo da vida.  Ao se 

consultar sobre envelhecimento, em todas as bases de dados, encontram-se materiais e artigos 

direcionados apenas ao idoso. Nesta pesquisa, entretanto, pretende-se olhar para esse 

envelhecimento desde bem antes dos 60 anos. Para se ter a possibilidade de uma participação 

“ativa” da população, faz-se necessário um desenvolvimento construído antes mesmo da 

terceira idade. Sabendo-se de toda contextualização acerca da velhice ativista, conforme 

proposto por Alves Jr. (2004), não se pode deixar de mencionar que a população está 

envelhecendo e com isso, faz-se necessário alcançar hábitos saudáveis o quanto antes, nesses 

ciclos da vida. 

A proposta dos autores pesquisados sugere aos idosos a participação ativa nos espaços 

de educação permanente, contribuindo para novas aprendizagens. Gadotti (2012), por 

exemplo, descreve que a educação permanente significa que os seres humanos não terminam 

jamais de se tornarem homens e que não terminam jamais de ser, de se tornarem juntos, no 

caminho, ao longo das relações com o outro. Cachioni (2002), por sua vez, relata que, no 

Brasil, em 2012, somavam-se 200 programas com a proposta de extensão em instituições de 

ensino superior na modalidade de educação permanente, com ambiente multidisciplinar, 

propiciando a integração e a socialização. A partir de tais considerações, pode-se concluir que 

os espaços de educação permanente são constructos complexos, mas refletem as emoções 

humanas e a possibilidade de ajustamento psicológico ao longo da vida (CACHIONI, 2012 

apud PADILHA, 2015, [s.p.]). 
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Com o envelhecimento da população e a necessidade de preparar profissionais 

qualificados, o Conselho Nacional do Idoso, na Lei n. 8.842/94, dispõe sobre a 

política na área de educação: a) adequar currículos; b) inserir nos currículos 

mínimos, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, eliminando 

preconceitos e a produzindo saberes sobre o assunto; c) incluir a Gerontologia e a 

Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores; d) desenvolver 

programas educativos, especialmente na mídia, a fim de informar a população sobre 

o processo de envelhecimento (PADILHA, 2015). 

 

 

Segundo Ferrari (FERRARI, 1999, apud SONATI, 2011, p. 60), o envelhecimento 

saudável depende muito da prevenção de doenças e deficiências, da manutenção da 

independência física e cognitiva e da participação constante do idoso em atividades sociais e 

produtivas. 

Estudos têm examinado as causas que influenciam o bem-estar dos idosos e sua 

qualidade de vida, colaborando com subsídios teóricos e metodológicos para a sustentação de 

políticas na área de saúde.  Para fundamentar a importância do exercício físico, no processo 

do envelhecimento saudável em toda a fase da vida, observa-se, segundo Matsudo 

(MATSUDO, 2011 apud SONATI, VILARTA, 2011, [s.p.]), uma das causas extensamente 

pesquisadas é o exercício físico como propagador primordial de transição da fase adulta para 

a fase idosa de forma saudável, já que ele pode favorecer as funções orgânicas, ter efeito 

benéfico no controle, tratamento e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

e garantir maior independência.   Existem, hoje, várias universidades abertas para a terceira 

idade (UnATIs) que oferecem atividade física para seus participantes, sendo algumas gratuitas 

outras pagas mensalmente. Infelizmente, como são realizadas ações em local fixo, muitos 

idosos não conseguem participar das atividades, pois dependem de condução que muitas 

vezes impedem a adesão. 

Portanto, a promoção da saúde a partir dos exercícios físicos nos ciclos da vida, tem 

como proposta influenciar os conceitos de prevenção e promoção e, com isso, obter uma 

mudança nos paradigmas da saúde. Dessa forma, percebe-se a necessidade implantação de 

políticas que incentivem esses exercícios em fases que antecedem a velhice. Com uma visão 

de regionalismo, o serviço de saúde pública também passou a desenvolver trabalhos de 

exercícios físicos para todos e também para os idosos em núcleos de saúde, com o ingresso do 

educador físico no NASF (BRASIL, 2005), na tentativa de ir até os locais mais distantes do 

município, embora ainda não esteja conseguindo atender a todos. 

 Como apresentado, a vontade de fazer prevenção existe, mas se faz necessário que, 

antes da prevenção, seja realizada a promoção da saúde. Com esse intuito, fazem-se 
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necessárias parcerias com as faculdades e as universidades da área da saúde, inclusive na área 

da educação física, uma vez que esta está dentro da escola com a proposta de trabalhar a 

promoção da saúde, além de parcerias também com a população e com o governo para que 

esse tipo de ação progrida e consiga atingir suas metas. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde firma o compromisso do Ministério da 

Saúde na ampliação das ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do Sistema 

Único de Saúde contemplando ações específicas como alimentação saudável e a prática 

corporal, através da atividade física (SONATI e VILARTA, 2011).  

 A educação física foi inserida na área da saúde com a perspectiva de qualidade de 

vida a muito pouco tempo, por isso faz-se necessário atualizar profissionais que que se 

formaram antes da década de 90, para que se apropriem dessas questões (FERNANDES, 

2016, [s.p.]), como citado na revisão integrativa, apresentada no tópico 1.4.1 deste estudo.   

No Brasil, quase não há dados epidemiológicos sobre a atividade física e sua relação 

com a qualidade de vida, sugerindo a necessidade de estudos sobre o assunto. O que se 

encontra são pequenos estudos ligados a universidades (monografias, teses e dissertações) que 

envolvem comunidades específicas, sendo uma delas a de idosos (SONATI e VILARTA, 

2011, [s.p.]). 

A PNEPS tem como objetivo promover, no ambiente de trabalho, uma relação 

horizontal, envolvendo todos os autores de uma instituição, pois dessa forma entende-se que 

haverá uma melhora no serviço e, automaticamente, nas pessoas que dele se utiliza.  É uma 

ferramenta que facilita a comunicação, a audição e gera estratégias, podendo possibilitar a 

esses trabalhadores um olhar novo para essa temática que é o processo do envelhecimento 

saudável. Considerando que as pessoas passam grande parte de sua existência no trabalho, se 

estiverem em um ambiente saudável, será mais fácil compreender o envelhecimento e vê-lo 

com mais amorosidade e cuidado, muito antes dos 60 anos, de modo que se possa alcançar 

uma qualidade de vida digna não apenas no aspecto físico como também no mental e no 

social.  

 

2.2 OS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA 

 

Segundo Olga Matos (1999) “quanto mais aprimorada a democracia, mais ampla é a 

noção de qualidade de vida, o grau de bem-estar da sociedade e de igual acesso a bens 

materiais e culturais (apud MINAYO, HARTZ e BUSS 2000, p.8). 
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Os indicadores da qualidade de vida são permeados por vários índices, são 

relacionados a múltiplos fatores importantes em uma sociedade. Neste tópico, pretende-se 

elucidar alguns índices importantes, utilizados mundialmente e nacionalmente, com o 

propósito de esclarecer que tal assunto é muito complexo e abrangente, e que nada está 

separado do todo. Considerando tal contexto, o intuito desta pesquisa é relacionar a qualidade 

de vida à contribuição do educador físico no envelhecimento ao longo da vida humana. 

Um dos indicadores mais reconhecidos e divulgados é o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). O IDH foi construído com a finalidade de ampliar os debates meramente 

econômicos, ou seja, que tratavam apenas do nível de emprego e renda e do produto interno 

bruto (PIB). Nesse indicador, predomina o entendimento de que educação, renda e saúde são 

os três dados principais da qualidade de vida de uma população. Não é o melhor indicador de 

índice, mas tem sido usado no Brasil e colaborado para a construção de outro índice, o Índice 

de Condições de Vida (ICV), que é o resultado da combinação de outros 20 indicadores em 

cinco dimensões: 1) renda; 2) educação; 3) infância; 4) habitação e 5) longevidade. O ICV foi 

resumido e apresentado em um documento denominado “Desenvolvimento humano e 

condições de vida” como resultado da colaboração entre FJP/IPEA/IBGE/PNUD (1998, apud 

MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000).  

Há, ainda, muitos outros índices, como o Índice de Qualidade de Vida (IQV) de São 

Paulo, criado pelo jornal Folha de S. Paulo, que inclui um conjunto de nove fatores (trabalho, 

segurança, moradia, serviços de saúde, dinheiro, estudo, qualidade do ar, lazer e serviços de 

transporte) (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000, p.10-12). 

Esses índices acima citados não fazem uma relação direta com a qualidade de vida 

para a saúde, mas existem outros indicadores mais específicos, como o referenciado pela 

expressão qualidade de vida ligada à saúde (QVLS), definida por Auquier et al (1997, apud 

MINAYO, HARTZ e BUSS 2000, p. 13) como o valor imputado à vida, a diminuição das 

atividades funcionais, as inter-relações sociais prejudicadas pelas doenças e pelas políticas 

econômicas. Também Gianchello (1996 apud MINAYO, HARTZ e BUSS 2000, p. 13) 

emprega o conceito de health-related quality of life (HRQL), com sentido similar ao de 

QVLS.   

Outros instrumentos foram criados pela OMS, a partir de questionários, como o Grupo 

de Qualidade de Vida, The WHOQOL Group (1995 apud MINAYO, HARTZ e BUSS 2000), 

ferramenta elaborada com base na premissa de que a qualidade de vida é uma opinião 
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subjetiva, combinada a elementos positivos, como a mobilidade, e a elementos negativos, 

como a dor.  

Desta feita, conforme apresentado, fica evidente que vários fatores influenciam a 

qualidade de vida. Assim, enfatizando que o interesse deste estudo está voltado para a 

qualidade de vida no âmbito da promoção da saúde, tais fatores precisarão ser elucidados e 

compreendidos, visto que o que se busca é a possibilidade de que se possa viver sem doenças, 

ultrapassando as dificuldades da morbidade ao longo do envelhecimento, conforme proposto 

por Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 15). 

 

2.3 O ENVELHECIMENTO PELA ÓTICA DE SILVINO SANTIN 

              

Para Santin (2010, p. 118), a “ciência, com o seu modelo metodológico, compreende o 

envelhecimento como o ‘conjunto de fenômenos que caracterizam o enfraquecimento da 

vitalidade’”. Percebe-se o envelhecimento biológico com o aparecimento do branqueamento 

ou queda dos cabelos e com as rugas, no entanto, isso não acontece apenas a partir dos 60 

anos, mas é algo que vem surgindo gradativamente, dependo de cada organismo, a partir dos 

40 anos ou até antes. 

Segundo Santin (2010), existe um medo, na era da ciência, que se transformou em 

negação da morte e da velhice. Com isso, percebe-se o envelhecimento como algo mágico, 

que só seria significante se viesse com o rejuvenescimento, o que acaba levando à recusa da 

velhice. É com um olhar grandioso que se vê o envelhecimento em toda as etapas da vida, 

envelhecimento esse que influencia no processo do cuidado ao corpo físico, mental e 

psíquico. Há muita mente jovem em corpo velho, e pessoas novas com mente velha.  O 

envelhecimento vem sendo correlacionado somente com a velhice, e isso é percebido nas 

literaturas, nas leis e projetos políticos do governo, como se não houvesse envelhecimento 

antes dos 60 anos. 

Diante disso, é preciso aprofundar a questão de dualidades como nascer versus morrer, 

início versus fim, começar versus terminar, como algo que não está separado, essa postura é 

de suma importância para entender o envelhecimento como um processo natural. Dessa 

forma, se poderá sensibilizar consciências sobre o fenômeno do envelhecimento e sobre as 

possibilidades de ressignificações, de modo a poder associar a morte à vida. Ainda segundo 

Santin (2010), o envelhecimento é percebido pelo movimento em direção a uma etapa futura 

da vida, que inicia no útero e finaliza no túmulo.   
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2.4 A QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR DA ESCOLA, UM OLHAR DO EDUCADOR FÍSICO 

 

São vários os fatores que determinam a qualidade de vida de uma pessoa: remuneração 

salarial, motivação, estado de saúde, longevidade, bem-estar no trabalho, lazer, relações 

familiares e sociais, disposição, prazer, estado emocional e também a espiritualidade. Para 

Nahas (2001), a combinação desses fatores, que moldam e diferenciam o cotidiano do ser 

humano, resulta em fenômenos e situações que, abstratamente, podem ser chamadas de 

qualidade de vida.  (NAHAS, 2001 apud, RODRIGUEZ e ALVES, 2008, p.6).  Com uma 

visão mais ampla, a qualidade de vida é uma medida da própria dignidade humana, pois é 

necessário o atendimento das necessidades fundamentais básicas.  

As mudanças no estilo de vida, como a realização de atividade física diária, as 

mudanças no hábito alimentar e a prática de exercícios de meditação, poderão influenciar na 

saúde e no bem-estar do indivíduo e, unidos a outros fatores, afetarão a qualidade e vida do 

ser humano. 

Pesquisas revelam outros fatores que afetam a qualidade de vida do professor, como 

uma registrada numa publicação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que revela 

que é longa a suposição de existência de situações de desgaste do professor que poderiam 

estar associadas não só ao excesso de alunos em sala de aula, mas a outras influências da 

jornada e das condições gerais de trabalho, acrescidas da condição de enfrentamento das 

questões de ordem social e econômica, tais como desprestígio da profissão e a exposição a 

situações da vida social moderna, consideradas estressantes (OIT, 1991 apud, RODRIGUEZ e 

ALVES, 2008, p.10). 

É possível que mudanças de hábitos do indivíduo, como a alimentação, e a inclusão de 

exercícios fiscos e de meditação em sua rotina, possibilitem aos professores, uma nova luz 

para lidar com todas essas problemáticas que a OIT traz. Pois se essa é a realidade com a qual 

os professores precisam lidar, faz-se imprescindível buscar caminhos inovadores e criativos 

para lidar com as injustiças, até mesmo para que se possa ter forças para travar as lutas 

políticas necessárias. Conforme salientado por Rodriguez e Alves (2008), 

 

 

Preocuparmo-nos com a qualidade de vida docente, ou melhor, nos dedicarmos ao 

estudo da qualidade de vida docente torna-se também necessário, pois uma 

sociedade sem educação é uma sociedade doente, ou seja, sem limites, sem 

orientação, sem parâmetros para evoluir em prol do bem comum. Em fim: qualidade 

de vida dos professores um bem para todos (RODRIGUEZ e ALVES, 2008 p.20). 
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Produções de informação sobre a qualidade de vida nas inúmeras regiões do país deve 

receber cada vez mais esforço (TOSCANO, OLIVEIRA, 2009, [s.p.]) da comunidade 

científica, pois esse tipo de estudo permite compreender o fenômeno do envelhecimento e 

interferir de maneira mais concreta nos programas de política de atenção ao idoso (SONATI, 

VILARTA 2011, [s.p.]). 

A Lei Orgânica da Saúde, além de regulamentar o SUS, considera o trabalho um 

importante fator determinante/condicionante da saúde (Lei n. 8080/90). A Constituição 

Federal determina que o SUS execute ações de saúde do trabalhador e contribua para a sua 

proteção no ambiente de trabalho. Sendo assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a se 

encarregar pelo atendimento ao trabalhador com doenças relacionadas ao trabalho e pela 

vigilância da saúde do trabalhador por meio de um conjunto de ações.  

Considerando a vigência de uma nova era, em que o olhar autoritário e arcaico não 

tem mais lugar, faz-se necessária uma proposta criativa, inovadora e multidisciplinar. A 

educação permanente possibilita a transformação da realidade vivenciada no ambiente do 

trabalho, alarga novas ideias, compreende o cuidado e verifica uma nova forma de gestão, a 

gestão participativaA ferramenta de EP pode colaborar para a manutenção de um ambiente 

profissional mais saudável em cada setor onde seja promovida, propiciando o diálogo entre os 

trabalhadores. O contexto de crise política e econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro 

neste período de 2016 e 2017, por exemplo, acaba exercendo grande pressão sobre os 

servidores. No entanto, com a implementação da EP, os profissionais terão oportunidade de 

discutir a realidade em que estão inseridos, enfrentando a crise juntos, buscando soluções, de 

modo a se ajudarem uns aos outros. Todo profissional da educação deve ter em mente 

oferecer/apresentar o melhor de si para o serviço. A escola é um lugar de transformação, de 

processos inovadores e criativos, é, pois, nesse ambiente que o indivíduo tem (ou deveria ter) 

a possibilidade de transcender. 

 

2.5 A CONTRIBUIÇÃO DO EDUCADOR FÍSICO NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

 

Faz-se necessário trazer referenciais bibliográficos que relatem alguns aspectos do 

processo de envelhecimento em algumas áreas do corpo humano em algumas etapas da vida, 

que não necessariamente a velhice (considerada a partir dos 60 anos). Ao contrário disso, 

entende-se que não se envelhece somente na velhice, mas essa problemática não é entendida 
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pelas pessoas em sua amplitude, o que torna relevante que o educador físico leve essa 

discussão para dentro do âmbito escolar. 

A prevenção primária começa nos primeiros anos escolares e deve continuar ao longo 

da vida do indivíduo. O hábito de exercitar-se deve ser mantido e estimulado pela escola e 

pela família. As escolas devem oferecer programas que estimulem as atividades físicas 

aeróbicas e de contrações musculares com resistência, sem perder a ludicidade (FECHINE e 

TROMPIER, 2012, [s.p.]).  

O educador físico está bem próximo dessa promoção da saúde, uma vez que essa 

promoção também ocorre por meio do exercício físico que possibilitará ganhos no aumento da 

massa muscular, na amplitude articular, no aumento de tônus, no treinamento e no 

condicionamento físico, o que terá uma boa repercussão ao longa da vida desse indivíduo 

(MATSUDO e BARROS, 2000, [s.p.]). 

Para Matsudo e Barros (2000, p.120), entre o período que compreende 25 a 65 anos, 

ocorre redução de 10 a 16% na massa muscular magra (massa livre de gordura). Para esses 

autores, isso acontece por causa da diminuição da água corporal e do envelhecimento da 

massa óssea, no musculo esquelético. De acordo com Shephard (2003, p.120), as massas 

teciduais magras mantêm-se permanentes até por volta dos 40 anos, havendo um decréscimo 

veloz depois dessa idade. Sabe-se que, com a prática diária de exercícios físicos, consegue-se 

manter essa massa magra nos seus padrões ideias. Um relato muito preocupante que os 

autores Gallahue e Ozmun (2005, [s.p.]) fazem é que a atrofia muscular pode ser resultado 

também da inatividade física (apud FECAHINE e TOMPIERI, 2012, [s.p.]). 

Conforme defendido por Guedes (1999 apud SOARES, MARCONATO e GUNTHER 

2014, p. 8), o professor de educação física deve apropriar-se não só das atividades recreativas 

e desportivas, mas ampliar sua meta para a educação em saúde, com o objetivo de favorecer 

aos seus praticantes, uma visão ampliada para um estilo de vida saudável ao longo de toda a 

vida.   

 Esse profissional deve se comprometer com a comunidade escolar para que ela 

incorpore ao seu ideal a ação de exercitar-se com prazer. Assim, através da educação física, os 

trabalhadores precisam ser educados, adquirindo o conhecimento dos múltiplos benefícios 

derivados do envolvimento conjunto do educador físico e da comunidade escolar em 

programas de atividades físicas, favorecendo o processo do envelhecimento em todas as fases 

da vida. Segundo Brito e Litvoc (2004), o envelhecimento é um fenômeno que atinge a todos 

os seres humanos, sendo caracterizado como um processo progressivo dinâmico e irreversível, 
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ligado a fatores psíquicos, biológicos e sociais (BRITO e LITVOC, 2004 apud FECHINE e 

TROMPIERI, 2012, [s.p.]). 

A evidencia é tão clara sobre o processo do envelhecimento em todas as fases da vida 

que a indústria de cosmético já inicia a venda de cremes para rugas a partir dos 30 anos, com 

o objetivo de prevenir futuras doenças da velhice. Para Shephard (2003), a meia-idade 

compreende a faixa etária situada de 40 a 65 anos. Nesse período, os sistemas biológicos já 

apresentam declínios funcionais, variando de 10 a 30% em relações aos valores máximos de 

quando essa pessoa era adulta jovem. Rossi e Sader (2002) e também Shephard (2003) dizem 

que, depois dos 30 anos, ocorre uma redução na secção transversal do músculo, com maior 

conteúdo gorduroso intramuscular e colágeno (apud FECHINE e TROMPIERI, 2012, p.118). 

Só por esses dados, percebe-se a necessidade de promover a atividade física ao longo da vida 

do indivíduo para que se torne um hábito saudável e primordial. Por esses relatos, não tem 

como negar a importância da atividade física no dia a dia, não sendo possível deixa-la em 

segundo plano nem considerá-la apenas como um luxo. 

A ação de exercitar-se precisa estar unificada não somente ao hábito diário das 

pessoas, mas também às clínicas médicas, à idealização da família, à cultura popular e à 

educação escolar, desde a educação infantil ao ensino médio. Diferentes fatores se tornam 

imprescindíveis no processo de envelhecimento: o fator econômico, quando se constata que os 

custos com saúde individual e coletiva caem em populações fisicamente ativas; o fator social, 

quando se apresenta ao homem o benefício de estar fisicamente ativo e em comunidade. Tudo 

isso sendo trabalhado desde a primeira infância, favorecerá todo o processo de 

envelhecimento nas fases da vida, refletindo positivamente na terceira, e última, etapa do 

processo de envelhecimento, momento em que o processo degenerativo é mais acelerado 

(FECHINE e TROMPIERI, 2012, [s.p.]).  

Na perspectiva de Cress (1999, [s.p.]), o idoso tem um melhor desempeno na força 

muscular quando, ao longo da vida, se conserva exercitando-se, fato que proporciona ganhos 

para sua saúde. Aproximadamente aos 50 anos, a perda óssea começa a aparecer tanto na 

mulher quanto no homem. A osteoporose acontece mais cedo em mulheres do que nos 

homens. Aos 30-35 anos, a perda de sais minerais equivale a 0,75-1% e, na menopausa, 

equivale a 2-3%. Já para os homens, a redução é de 0,4% a partir de 40 anos. Os exercícios 

que favorecem a prevenção da osteoporose são aqueles que possibilitam trabalhos com peso e 

carga (contrações musculares com resistência) e que aplicam força substancial aos ossos; são 

fatores que agem na prevenção da osteoporose. Segundo Cronin e Spirduso (2001), a 
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atividade física em qualquer idade possibilita a redução dos riscos de osteoporose (apud 

FECHINE e TROMPIERI, 2012, p.123). 

Com as citações acima mencionadas, percebe-se a importância de olharmos com mais 

atenção o processo do envelhecimento em todas as etapas da vida, visto que a diminuição do 

tônus muscular ocorre muito precocemente, o que justifica a necessidade de promoção da 

saúde, principalmente no que diz respeito aos exercícios físicos, que favorecem o aumento da 

força muscular e do tônus. É importante também um olhar atento para a alimentação e para a 

reposição de sais minerais, antes mesmo da velhice, ou seja, antes dos 60 anos; e isso já vem 

acontecendo nesse setor, considerando-se as inúmeras vitaminas que estão sendo 

comercializadas pela indústria de medicamentos. 

 Percebe-se que essa temática já vem sendo evidenciada desde de 1999, ou seja, a mais 

de 17 anos. Desse modo, faz-se necessário que os estudos científicos realizados atualmente 

comprovem a sua relevância e, com isso, implante políticas nas escolas e nos NAFs, com o 

propósito de promover a saúde, desde muito cedo, na vida dos cidadãos, para que a atividade 

física se torne um hábito tão necessário quanto escovar os dentes.  

Nas escolas tem-se, como política, os temas transversais dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que servem como direcionamento para o despertar da importância da 

aprendizagem sobre a qualidade de vida, pela contribuição do professor de educação física. 

Segundo o Ministério da Educação (1998, p. 36), “todas as implicações relativas à saúde da 

coletividade são compartilhadas e constituem um campo de interação na atuação escolar”. Os 

objetos de conhecimento dos temas transversais que se estabelecem na saúde e na educação 

física são entrelaçados e ressaltantes, em ambas as abordagens, da importância que deve ter o 

assunto; sendo assim, justifica-se a importância do tema da qualidade de vida inserido na 

educação pelo educador físico, não só por meio de conteúdos mas também por meio de sua 

prática.  

 

2.6 MAPA CONCEITUAL: UMA FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Segundo Moreira (1997 apud CAVELLUCCI, 2009, p.03), o mapa conceitual, 

inventado por Joseph D. Novak, um educador americano, na década de 1970, é um conceito 

prático, embasado por Ausubel, que é o autor da teoria da aprendizagem significativa. O mapa 

conceitual tem uma peculiaridade: o seu autor tem que explicá-lo, pois a sua abordagem é de 

um diagrama que proporciona conceitos inter-relacionados, desenvolvendo uma estrutura 

conceitual que contém palavras-chave ligadas por linhas ou setas, que tem como objetivo 
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exemplificar e esclarecer a natureza das palavras-chave relacionadas. O mapa conceitual, que 

é um diagrama, é um resumo de determinado tema, e cada representação depende da estrutura 

cognitiva do autor, por isso não existe uma forma única. O diagrama tem como representação 

encaminha uma opinião mais ampla para uma mais específica.  

Considerando tais características, foi utilizado um mapa conceitual no final deste 

tópico, com a intenção de elucidar, significar e exemplificar as importantes inter-relações 

dessa temática do envelhecimento, tendo-se o cuidado de priorizar o olhar interdisciplinar, 

através do educador físico, possibilitando qualidade de vida nas etapas da vida. 

Os conceitos apresentados no mapa conceitual são os seguintes: 

 

 Qualidade de vida no envelhecimento 

Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000), faz-se necessário a busca pela possibilidade de 

viver sem doenças e de ultrapassar as dificuldades de morbidade (MINAYO, HARTZ e BUSS 

2000, p. 15). Vários fatores influenciam na qualidade de vida, mas esse mapa conceitual vem 

destacar a qualidade de vida no âmbito da promoção da saúde e na prevenção das doenças. 

Segundo Santin (2010[s.p.]), o envelhecimento é percebido pelo movimento em direção a 

uma etapa futura da vida, que inicia no útero e finaliza no túmulo.   

 

 Educação  

Freire (2010 e 2015
abc

) convida a conhecer uma nova forma de educar, que é a 

educação problematizadora que gera um novo despertar ao educando, fazendo com que ele se 

perceba parte do mundo em que vive e tenha a visão que deve existir uma troca contínua de 

saberes. É uma educação libertadora e transformadora através do comprometimento e da 

intervenção no mundo, de modo que o indivíduo se considere parte do todo.  

 

 PEPS, a Política de Educação Permanente em Saúde  

Para o Ministério da Saúde, a EPS tem como planejamento a formação de recursos 

humanos dentro das instituições de saúde, para que os profissionais andem juntos com o 

objetivo da melhoria da qualidade do serviço e inovações tecnológicas (BRASIL, 2009). Os 

trabalhadores da escola poderão compreender melhor essa ferramenta para colocá-la em 

prática e, assim, obterem uma gestão horizontal, possibilitando a integração entre os setores. 

 

 Prevenção e Promoção da saúde  
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Para a prevenção, impedir a doença é o objetivo final, já para promoção da saúde, a 

intenção contínua é proporcionar uma condição ótima de vida e saúde. (GUTIERREZ, 1997 

apud CZERESNIA e FREITAS, 2003, p.33). 

 

 Exercícios físicos  

O professor de educação física deve apoderar-se não só das atividades recreativas e 

desportivas, mas alargar sua meta para a educação em saúde, com o objetivo de favorecer seus 

praticantes, de transmitir-lhes uma visão ampliada para um estilo de vida saudável ao longo 

de toda a vida. (GUEDES, 1999 apud SOARES, MARCONATO e GÜNTHER 2014, p. 8). 

No âmbito escolar ele é o profissional mais próximo da prática de exercícios, com o objetivo 

da qualidade de vida no processo do envelhecimento. 

 

  Meditação  

Para Nakao (2001), programas com a prática da meditação têm alcançado resultados 

expressivos, como menor somatização dos pacientes. Sabe-se que problemas emocionais 

refletem no corpo físicos, gerando muitas doenças. (NAKAO et al, 2001 apud MENEZES et 

al., 2009 [s.p.]). 

 

 Terapia Psicológica  

Estudos mostram que independente de linha teórica, processos psicoterapêuticos 

analisados pelos artigos levantados, são eficazes na diminuição de sintomatologia depressiva, 

aumentando a pontuação dos instrumentos de qualidade de vida ou de relacionamentos 

sociais, o que parece revelar a seriedade e eficácia das intervenções. (BAPTISTA, 2007 

[s.p.]). 

 

 Alimentação  

A escola deveria estimular uma alimentação saudável. Segundo Juzwiak e Batista 

(2013 [s.p.]), é preciso ousar com propostas inovadoras sobre a alimentação saudável no 

âmbito escolar, faz-se necessário incluir oficinas com essas temáticas, objetivando promover 

mudanças nos hábitos alimentares.    

Segue, abaixo, o diagrama do mapa conceitual elaborado pela a autora, que tem como 

objetivo ser o eixo condutor desta pesquisa:  
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Figura 2: Mapa Conceitual. Fonte: Elaboração própria. 
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3 REFERENCIAL POLÍTICO E TEÓRICO 

 

Esse capítulo apresentar-se-á sob a orientação da Política da Educação Permanente em 

Saúde (PEPS) e à luz do referencial teórico de Paulo Freire, tendo a finalidade de 

fundamentar as informações contidas no presente trabalho. Para realizar tal estudo, as 

principais fontes de Freire foram a “Pedagogia da autonomia” (2016) e a “Pedagogia do 

oprimido” (2015). A escolha do referencial teórico se deu pela proximidade da pedagogia de 

Paulo Freire à PEPS, visto que esses estudos são amplamente debatidos e aceitos no meio 

acadêmico. Para Freire, ser professor exigia-lhe “assumir suas convicções” (FREIRE, 2016). 

Sua pedagogia se desenvolveu “estando disponível ao saber e sensível à beleza da 

prática educativa”. Assim o educador acreditava que quanto mais se entregasse à experiência 

de lidar, sem medo e sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor se conheceria e se 

construiria o próprio perfil (FREIRE, 2016, p. 29). 

Com base nas ideias defendidas por Paulo Freire (2015
abc

 e 2016), foi elaborado um 

artigo reflexivo, tendo como eixo temático a metodologia de abordagem qualitativa, 

modalidade de roda de conversa. Tal artigo, intitulado “Educação permanente na escola sob o 

olhar de Paulo Freire: contribuições da educação física”, foi encaminhado ao Encontro Sócio 

Poético, no formato de resumo (para posterior publicação na Revista Reuol) e pode ser lido, 

na íntegra, a seguir. 

 

3.1 1 EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESCOLA SOB O OLHAR DE PAULO FREIRE: CONTRIBUIÇÕES DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 
 

ARTIGO ANÁLISE REFLEXIVA 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESCOLA SOB O OLHAR DE PAULO FREIRE: 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA2 

Adriana Cortez Marcellos Fernandes1, Fabíola Chaves Fernandes2, Lidiane Peixoto 

de Almeida3, Marcos Paulo Fonseca Corvino4, Elaine Antunes Cortez5, Geilsa Soraia 

Cavalcanti Valente6 

RESUMO 

Objetivo: analisar a inserção da educação permanente em saúde no âmbito escolar 

através da educação fisica, sob a ótica de Paulo Freire e suas teorias pautadas na 

construção do conhecimento e no processo de aprendizagem. Método: reflexão 

teórica, abordagem qualitativa, dados coletados da política nacional de educação 

permanente em saúde, de três obras de Paulo Freire e da base de dados LILACs, 

apresentadas de forma crítico-reflexiva em duas categorias. Resultados: nas duas 

dimensões analisadas, o conhecimento constitui-se algo não transmissível ou 

pertencente a alguém, mas construído de dúvidas e dificuldades advindas da 

prática, impactando significativamente a rede escolar. Conclusão: as duas 

abordagens caminham juntas na organização da problematização, essencial ao 

desenvolvimento da autonomia, atendendo às necessidades advindas da prática e 

nela refletida, transformando e inovando a realidade na escola, pela atividade 

física. Limita-se pela carência de estudos que possibilitem o educador físico 

empoderar-se de seu verdadeiro papel nessa construção. Descritores: Educação 

Continuada; Educação em Saúde; Educação Física; Qualidade de Vida e 

Envelhecimento.  

ABSTRACT 

                                                      
2
 O artigo foi apresentado na íntegra, respeitando a formatação original da revista em que será publicado. 
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A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma política com a essencialidade 

constitucional e após 2003, ela foi instituída no Brasil como política pública, 

construída como instrumento para transformar o profissional de saúde em um 

profundo conhecedor da sua realidade local.1 

Em 1978, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) conceituou a EPS 

como um processo ativo e contínuo, dinâmico de ensino e aprendizagem, com o 

propósito de análise e melhoramento de desenvolvimento de pessoas e grupos, 

frente à evolução tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas 

institucionais.2 

O professor de educação física, sendo o profissional na escola mais próximo 

da área de saúde, passa a ser o agente mais perto do uso da ferramenta da EPS. A 

Portaria n 1.065, de 4 de julho de 2005, do Ministério da Saúde, cria os Núcleos de 

Atenção Integral na Saúde da Família (NASFs), suas atribuições e a promoção da 

saúde, ou seja, garantir condições de bem-estar físico, mental e social. Esses 

Núcleos são constituídos por equipes multidisciplinares, incluindo o profissional da 

educação física,3 com isso se faz necessário cada vez mais a aproximação desse 

profissional junto às políticas de saúde, a fim de promovê-las no âmbito escolar.  

Além disso, é sabido que a atividade física diminui o risco de queda, sendo 

considerada um possível fator de proteção a elas.4 O que contribui para o 

envelhecimento ativo, cujo intuito é aumentar a expectativa de uma vida saudável 

e de qualidade para a população que está envelhecendo.5 

Assim, ratifica-se o papel desse educador nas escolas que vai além do ensino 

dos desportos e de anunciar a importância das atividades físicas, embora sua 

formação difira da demanda dos serviços públicos de saúde e geralmente esteja 
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associada à atividade física, refletindo na sua atuação, que segue padrões de 

diagnóstico e avaliação, protocolos regidos e parâmetros puramente biológicos.6 

O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de formação, 

segundo Freire, é compreender que as propostas não podem mais ser construídas 

solitariamente e nem de cima para baixo, hierarquizadas. Elas devem fazer parte 

de uma grande estratégia, estar articuladas entre si e serem criadas a partir da 

problematização das realidades locais, envolvendo os diversos segmentos.7 

Em pesquisa baseada no modelo de Paulo Freire, o desenvolvimento de 

atividades de forma multidisciplinar, adequando conteúdos ao interesse do idoso e 

a realidade por ele vivida, denota a mudança de comportamentos individuais, 

partindo do conceito de educação em saúde. Seus resultados sugerem que 

intervenções como essa podem favorecer a saúde física e mental dos idosos.8 

Além disso, na Estratégia Saúde da Família (ESF), estudo demonstrou que, se 

construído coletivamente dentro da proposta da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), um programa educativo de atividade física é viável 

para seus trabalhadores, apresentando benefícios como baixo custo por 

participante. Também pretende aproveitar as potencialidades do processo de 

trabalho na ESF, que sofre influência direta do modelo terceirizado de gestão na 

estrutura da educação das equipes, no que diz respeito à precariedade das relações 

de trabalho.9 

A EPS não é uma política conhecida no âmbito escolar, mas percebe-se pelo 

olhar de Freire, que ela é uma grande aliada no processo profissional no serviço, 

pois apresenta questões e problemas principais da educação, que não são apenas 

questões pedagógicas, mas também questões políticas. Para Freire, a educação e o 

sistema de ensino não modificam a sociedade, porém a sociedade pode mudar o 
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sistema instrucional.7 O sistema educacional pode ter um papel importante em uma 

revolução cultural. 

Para trazer os ideais de Paulo Freire e cotejar com a EPS, propôs-se a 

utilização de suas principais obras, a saber: Pedagogia da Autonomia,7 Pedagogia 

da Esperança,10 Pedagogia do Oprimido,11 e Educação como Prática da Liberdade.12 

Vale destacar, que tal reflexão se deu em função da escolha de um 

referencial filosófico durante a elaboração de dissertação no Mestrado Profissional 

de Ensino na Saúde (MPES) na Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 

 Analisar a inserção da educação permanente em saúde no âmbito escolar por 

meio da educação fisica, sob a ótica de Paulo Freire e suas teorias pautadas na 

construção do conhecimento e no processo de aprendizagem.   

 

Trata-se de uma reflexão teoria, com abordagem qualitativa, tendo os dados 

coletados dos escritos freirianos, da Política Nacional de Educação Permanente e 

da base de dados online Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), publicados nos últimos cinco anos, utilizados na discussão das 

categorias, e analisados sob a perspectiva de sua convergência. 

Após a coleta, os dados foram agrupados em duas categorias, que foram 

descritas baseadas nos textos de Paulo Freire, na legislação e em artigos 

científicos. A análise foi feita sob a luz de sua afluência ideológica e afinidade de 

ações, posturas ou pensamentos, e com isso, enfatizando os desafios da EPS frente 

a sua necessidade junto aos profissionais da rede escolar, através do professor de 

educação física. Tais dimensões analisam a produção do conhecimento na 

MÉTODO 

OBJETIVO 
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pedagogia de Paulo Freire, seus aspectos históricos e seus ideais considerados 

próximos à política de Educação Permanente em Saúde. 

 

 

Cabe, primeiramente, fazer um breve histórico sobre a construção da 

educação em Paulo Freire, um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, 

desenvolveu uma teoria ou, como ele mesmo preferia dizer, “uma certa 

compreensão ético-crítico-política da educação”, que tem como uma de suas bases 

o diálogo que possibilita a conscientização com o objetivo de formar cidadão das 

práxis progressistas, transformadores da ordem social, econômica e política 

injusta. Segundo Freire, passar do conhecimento do senso comum para o 

conhecimento científico é um direito da classe popular, não possibilitar que vão 

além de suas crenças revela uma ideologia elitista negativa.2 

Enfatiza um aspecto fundamental no processo de organização política das 

classes sociais subordinadas: os elos entre a liderança revolucionária e as práticas 

das massas. Sugere ainda, que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho, ou seja, os homens se libertam em comunhão.7,11 

Nesse contexto, a EP carrega a definição pedagógica para o processo 

educativo que coloca o cotidiano do trabalho, ou da formação, operando realidades 

e possibilitando construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido 

dos atos produzidos no cotidiano e a responsabilidades de estarem todos 

envolvidos, possibilitando o empoderamento.1 

Ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas 

segundo os mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e 

tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária construção de relações e 

RESULTADOS  
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processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta com a gestão.1 E é, 

nesse tecer que a educação permanente se envolve com Freire e possibilita uma 

nova construção dos trabalhadores no âmbito escolar através do educador físico.  

São apresentadas duas categorias, que emergiram dos textos selecionados, 

aproximando a educação em Freire da política nacional de educação permanente 

em saúde. Assim, cumpre apresentar a filosofia freiriana, presente na PNEPS e a 

educação permanente, inserida no contexto escolar e estabelecida legalmente. 

A Educação Permanente sendo promovida na escola 

A EPS vem ao encontro da educação problematizadora, porque tem uma 

visão integral do ser humano, possibilitando uma busca pessoal, que será motivada 

pelas vivências profissionais e irá resultar no produto que são: as mudanças de 

atitudes, transformação no trabalho por uma visão crítica e voltada para um olhar 

multiprofissional, interdisciplinar, as práticas sociais e as relacionadas 

a concepção da integridade por meio da escuta, do acolhimento, do cuidado e da 

apropriação de uma autonomia, fazendo sentido para os atores envolvidos, isso 

constitui uma aprendizagem significativa.2 

A EPS é um plano do Ministério da Saúde de formação de recursos humanos 

dentro dos estabelecimentos de saúde, para que os mesmos caminhem unidos com 

o objetivo da melhoria da qualidade do serviço e inovações tecnológicas.1 

O profissional da escola, antes de tudo, também é um ser humano que, para 

seu contentamento pessoal, precisa buscar um caminho para a melhoria da sua 

qualidade de vida, inclusive no trabalho. Por isso a EPS precisa ser conhecida no 

âmbito escolar para que esse processo de fato aconteça. Paulo Freire 

fundamentava na sua crença que, para que o educando aprenda, é preciso que ele 

perceba a essência a partir da sua realidade apresentada.7 
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Em uma experiência de aproximação entre escola e unidade de saúde, os 

adolescentes transformaram a informação científica recebida em comportamentos 

saudáveis. Essa aproximação permitiu diversificar os locais de atendimento à 

saúde, trazendo para a prática experiências educativas diferentes das tradicionais, 

em uma tentativa de intersetorialidade entre saúde e educação, permitindo ao 

profissional de saúde exercer seu papel de educador.13 

Paulo Freire propõe uma educação libertadora e transformadora através do 

comprometimento e intervenção no mundo, somos parte do todo. Somos 

convidados a conhecer uma nova forma de educar, que é a educação 

problematizadora que gera consciência ao educando, fazendo com que ele se 

perceba fazendo parte do mundo em que vive e tendo a visão que deve existir uma 

troca contínua de saberes.7 

Ao reconhecer que, precisamente porque nos tornamos seres capazes de 

observar, de comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de intervir, de romper, 

de optar, nós fizemos seres éticos e se abriu para nós a probabilidade de 

transgredir a ética, jamais poderia aceitar a transgressão como um direito, mas 

como uma possibilidade. Possibilidade contra que devemos lutar e não diante da 

qual cruzar os braços.7 

Na Educação Permanente em Saúde se faz necessário a consciência crítica, 

pois só com essa consciência crítica que Freire fala, o profissional da escola poderá 

ver com outros olhos a sua real situação no ambiente em que trabalha, e a partir 

daí, deslumbrar quais podem ser as mudanças necessárias para a melhoria de si, de 

todo o grupo de funcionários e da instituição. Esses “outros olhos” podem ser 

ativados através da educação problematizada, capaz de gerar vontades para a 

melhoria, para mudanças do ambiente ao seu redor, para a não aceitação e/ou 
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acomodação do que está ruim. Acredita-se que, empoderando a equipe, os 

trabalhadores tornem-se autores das ações de mudanças. A educação permanente 

em saúde é fundamentada nas equipes multidisciplinares, consolidada para melhor 

resolutividade dos problemas.14 

No Brasil, a atenção primária à saúde conta com equipes uma política de 

educação que aprecia a educação permanente e interprofissional (PNEPS) e equipes 

multiprofissionais de saúde, aspectos estes recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Entretanto, tanto a organização do trabalho quanto a 

estrutura para educar os trabalhadores não colaboram para que ações 

transdisciplinares e educação permanente ocorram de forma satisfatória. Para que 

isso ocorra seria indispensável a adequação do currículo brasileiro das 

universidades e cursos técnicos para preparar os profissionais de saúde para essa 

nova realidade de agir e de aprender no trabalho.9 

Para que a EPS dê certo no âmbito escolar, o profissional que está à frente 

do processo de mudança deve ser uma pessoa “apaixonada” / envolvida e 

comprometida pela sua profissão, tem que ter um incomodo, no sentido de não 

aceitar a realidade em que se encontra caso esta seja inadequada. Todo 

profissional da educação deve ter em mente oferecer/apresentar o melhor de si 

para o serviço, e traçar estratégias para a melhoria do diálogo e convívio, pois seu 

trabalho se dá diretamente a serviço do outro ser, que está no processo de 

construção. A escola é um lugar de abertura, de processos criativos e inovadores é 

nesse ambiente que o indivíduo, tem ou teria que ter a possibilidade de 

transcender. 

Paulo Freire: Tão presente na escola quanto na educação permanente 
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Uma formação freiriana para os educadores, demonstraram em estudos, 

novas construções de conhecimentos, alicerçados em uma efetiva disposição para 

assumir práticas referenciadas pelo conceito de formação permanente. A vida e a 

obra de Freire revelam a sua repulsa contra as injustiças sociais que negam a 

humanização. Tais resultados analisados em estudos, anunciaram caminhos 

possíveis para que propostas de políticas e práticas curriculares sejam pensadas e 

praticadas a partir dos referenciais freirianos nos sistemas públicos de educação, 

beneficiando a construção de uma de educação de qualidade social que tem no 

horizonte, uma sociedade mais justa e solidária. No estudo da pedagogia freiriana, 

relata-se a importância da visão de freire nas seguintes   áreas do conhecimento:  

Exatas, Ciências Humanas e Ciências Biológicas.15 Na escola o educador físico, 

através da ciência biológica = promoção da saúde, poderá desenvolver junto com a 

pedagogia freiriana, um despertar para qualidade de vida no envelhecimento, com 

a ferramenta da educação permanente. 

A educação que traz a liberdade, humanista e ao mesmo tempo 

conscientizadora de Paulo Freire nos Círculos de Cultura - uma opinião não escolar 

que pretendeu alfabetizar e, ao mesmo tempo, conscientizar/politizar os homens 

pelo diálogo, pode ser o causador para a transformação.12 Os Círculos de Cultura 

são criados a partir da necessidade de se superar as inúmeras situações de opressão 

que vive o oprimido. Para Freire, a libertação do oprimido, tão necessária, é 

possível pela educação. Não se pode continuar com uma educação “bancária”, em 

que o saber é uma colaboração dos que se consideram sábios aos que eles 

consideram nada saber, que visa consagrar os interesses do opressor, que trata os 

homens como seres vazios, desfigurados, dependentes. A educação 

problematizadora, libertadora, proporcionada nos Círculos de Cultura por meio de 
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perguntas e respostas (diálogo), afirma-se na relação dialógica entre educador-

educando. Para Freire, o Círculo de Cultura constituía-se numa forma da educação 

libertadora. Nele não haveria espaço para o professor bancário, que tudo sabe, 

nem para um aluno passivo, que nada sabe. O Círculo de Cultura, logo, é um lugar 

onde todos têm a palavra, onde todos leem e escrevem o mundo em conjunto. É 

um ambiente de trabalho, pesquisa, exposição de práticas, dinâmicas, vivências 

que propiciam a complementação coletiva do conhecimento. Nos chamados 

Círculos de Cultura, os analfabetos aprendiam e ensinavam a interpretar o mundo e 

a descodificá-lo, a partir da palavra e temas motivadores de significados para a sua 

realidade, ideias estas, presentes, principalmente, nas obras “Pedagogia do 

Oprimido” e “Educação como prática da Liberdade”.16 

Em seu primeiro livro publicado no Brasil, Educação como prática da 

liberdade, Freire ressalta a pedagogia da liberdade, necessária para qualquer 

atividade educativa em que se busca a “efetividade e eficácia na medida da 

participação livre e crítica”.12 Freire afirma nesta obra que quando alguém diz que 

a educação é a afirmação da liberdade e toma as palavras a sério, impõem-se, 

neste mesmo instante, a reconhecer o fato da opressão, da mesma forma que a 

luta pela libertação.12 Para Freire, o diálogo é essencial na educação, como prática 

de liberdade e reflexão crítica. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros, 

estreia com a sua comunicação a relação dialógica em que se confirma como 

agitação e curiosidade, como inconclusão em permanente atividade na História. Ao 

aprofundar a reflexão em Freire, percebe-se o quanto ela permeia pela EPS e 

consequentemente favorece aos trabalhadores da escola a oportunidade de um 

ambiente mais crítico, humanizado através do diálogo.    
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Na EPS, quando se origina um problema, faz-se necessário enfrentá-lo no 

sentido de atacar a causa e tentar supri-la através de encontros e oficinas na 

dialética. A EPS constitui-se em uma das alternativas viáveis de mudanças no 

espaço de trabalho, em razão de conjecturar formas diferenciadas de educar e 

aprender, através da qual se propõe transcender ao tecnicismo e as capacitações 

pontuais, estimulando a participação ativa dos educandos no processo, assim como 

o desenvolvimento da capacidade crítica e criadora dos sujeitos. Porquanto, 

prospecta-se que a educação permanente busca transformar as práticas 

profissionais existentes através de respostas construídas a partir da reflexão de 

trabalhadores, estudantes e demais atores sociais.2 O conceito de uma política de 

formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde deve considerar a 

definição de Educação Permanente em Saúde e articular as necessidades dos 

serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a 

capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas 

públicas de saúde.1 

Em sua obra Pedagogia do Oprimido,11 Freire ressalta a necessidade da 

revolução dos oprimidos, essa revolução é intrínseca, frente à percepção da sua 

realidade de opressão, para que essa realidade possa ser mudada. Mas para isso, é 

necessário que o oprimido compreenda ou alcance essa posição e lute por 

mudanças, mesmo quando o opressor se levanta contra a sua libertação, para isso, 

faz-se necessário uma educação com a valorização e desenvolvimento de 

autoestima. O processo de desumanização coisifica os homens e, portanto, lutar 

pela sua humanização é fazer com que estes deixem de ser “coisas” essa é a 

proposta de Freire, uma noção de consciência crítica. O homem integrado é um 

homem Sujeito. A adaptação é um conceito passivo. Criando, recriando e decidindo 
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é que o homem vai participando das épocas históricas, possibilitando assim, uma 

pedagogia da consciência.  

Na Pedagogia da Esperança,10 desenvolveu-se “estando disponível ao saber e 

sensível à beleza da prática educativa”. Assim acreditava que, quanto mais se 

entregasse à experiência de lidar sem medo e sem preconceito, com as diferenças, 

tanto melhor se conheceria e se construiria o próprio perfil, Paulo Freire retoma 

algumas afirmações da Pedagogia do Oprimido, os caminhos percorridos para a sua 

realização e a importância da educação crítica e problematizam-te, além de 

algumas vivências práticas acerca da sua teoria e a reação de países, pessoas e 

organizações. Por tanto, a Pedagogia da Esperança é um livro que possibilita uma 

considerável reflexão sobre a prática na educação, na qual o educador pode e deve 

não só ter esperanças por melhores condições de trabalho e pela aprendizagem 

eficaz, mas não no sentido utópico e sim no sentido de luta e nas possibilidades de 

mudanças e melhorias em sua vida.10 A esperança precisa de uma prática, pois não 

há esperança na espera. Nesse sentido a tarefa do educador é educar para a 

esperança não importa os obstáculos, pois sem ela pouco pode fazer porque 

dificilmente lutaremos.  

Em Pedagogia da Autonomia,7 Freire mostra como que, com ética crítica, 

competência científica e amorosidade autêntica, sob a perspectiva do engajamento 

político libertador, pode-se ensinar os educandos a serem “Seres Mais”. Que todos 

os educandos já têm uma experiência e saber que não deve ser ignorado, e a partir 

dessa realidade, iniciar o processo de educação problematizadora. E nos mostra o 

passo a passo de como isso pode ser possível, de uma forma bem didática. 

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 7:47 Para que consigamos 
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persuadir e conquistar àqueles que precisam de melhoria em sua prática, ainda 

mais se tratando de uma rede escolar com profissionais de muitos anos de carreira, 

temos que construir o conhecimento juntos e a partir das necessidades deles. Para 

que isso seja possível, a EPS surge como uma grande ferramenta, por isso a 

necessidade de promove-la no ambiente escolar.  Os processos de EPS têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho.16 

A EPS é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em apreço os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Para Freire, isto significa, 

em última análise, que não é aceitável ao (a) educador (a) negar, desconhecer ou 

subestimar os saberes de experiências,10 como os que nos deparamos a todo 

momento na vida cotidiana dos profissionais. 

 

A dificuldade em se criar um ambiente de trabalho interdisciplinar é uma 

constante nas equipes de saúde, vista a especificidade de cada profissão. Mas 

aprofundar o trabalho em conjunto, de forma cooperativa, por intermédio da 

educação, leva à melhoria na qualidade técnica,17 por isso, a prática em saúde é 

um processo constante e permeada por diversos saberes. Nessa perspectiva, a EP é 

instituída no ato do trabalho, emanando dos atores do mundo do trabalho, partindo 

do agir diário e coletivo.18 Assim, sua inclusão no ambiente escolar não causa 

estranhamento. 

Esta integração está se consolidando e acaba por valorizar o docente, o 

trabalhador, o gestor e o usuário, melhorando a qualidade da produção e da 

atenção à saúde. A maior aproximação da academia com as reais demandas locais e 

o envolvimento de docentes e discentes em atividades de extensão produz 

benefícios evidentes.19 

DISCUSSÃO 
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Considera-se que a Educação Permanente em Saúde e a pedagogia freiriana 

caminham juntas na organização da problematização, atendendo às necessidades 

advindas da prática e nela refletida, confrontando os saberes isolados e com eles 

transformando e inovando a realidade em conjunto com os profissionais da escola, 

através do educador físico e pela atividade física. Diante do exposto, a prática 

educacional deve ser construída em um processo constante, norteada pelos 

diversos saberes, relacionando teoria e prática. Os servidores que trabalham há 

muito tempo em uma rede escolar pública têm certa resistência em aceitar uma 

nova forma de ver o mundo, pois a educação vem sendo realizada de uma forma 

bancária ao longo de muitos anos, se faz necessário uma educação transformadora. 

Limita-se pela carência de estudos que possibilitem o educador físico se 

empoderar de seu verdadeiro papel nessa construção de autonomia e deve 

reconsiderar o papel do profissional de educação física nesse sentido, sugerindo 

novos estudos. 
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4   METODOLOGIA 

 

4.1 TIPOLOGIA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, o estudo realizado foi descritivo, posto 

que visa descrever características de determinado grupo ou fenômeno, utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como questionários e observação sistemática (GIL, 2008). 

Além disso, foi adotada uma abordagem metodológica qualitativa, que se caracteriza por não 

precisar de métodos e técnicas estatísticas, tipo pesquisa de campo (GONÇALVES, 2013).  

É um estudo em que se realiza a observação do objeto e se busca a resolução de 

problemas, por meio de entrevistas pré-elaboradas de acordo com o contexto social do objeto 

em estudo. Esse tipo de pesquisa exige do pesquisador um amplo conhecimento do que deseja 

pesquisar, com descrição de fatos e fenômenos, com o desejo de torná-lo mais explícito e 

definir hipóteses para o aprimoramento dessa ideia. A coleta de dados é dinâmica, de acordo 

com o mundo real e com o sujeito, de modo que o objetivo e a subjetividade do sujeito 

pesquisador não podem ser traduzidos por números. Os fenômenos e a atribuição de 

significados são a base da pesquisa (GONÇALVES, 2013). 

Para Creswell (2003) quando se faz pesquisa qualitativa, você tem que planejar, passar 

bastante tempo no ambiente para coletar dados bons e compreender as nuanças do que está 

ocorrendo. 

A pesquisa de campo caracteriza-se por uma análise bibliográfica/documental, 

investigação com coleta de dados junto às pessoas, no local onde acontece a problematização 

(GONÇALVES, 2013).  

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

No que concerne aos aspectos éticos da pesquisa, foi respeitada a Resolução n. 

466/2012, que substitui a resolução CNS 196/196 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério 

da saúde – CNS/MS. Essa resolução tem como objetivo direcionar as pesquisas que envolvem 

seres humanos.  

Destaca-se que a ética em todas as pesquisas é fundamental, e Rossaman e Rallis 

(2003, apud THOMAS, NELSON e SILVERMAN, 2012) enfatizam duas áreas importantes: 

a primeira é a ética para com os participantes, ideia também defendida por Locke et al (2007, 

apud THOMAS, NELSON e SILVERMAN, 2012), garantindo-lhes o anonimato, a confiança; 
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e a segunda área importante é a competência, o pesquisador deve "contribuir de alguma forma 

para gerar compreensões e ações que possam melhorar as circunstâncias sociais". 

(ROSSMAN e RALLIS, 2003, p. 63, apud THOMAS, NELSON e SILVERMAN, 2012). 

Destarte, primeiramente, foi solicitada autorização para realização da pesquisa à 

direção do cenário de estudo, conforme carta de anuência (Anexo I) em anexo. Em seguida, o 

projeto foi apresentado à banca examinadora e, após aprovado, foi cadastrado na plataforma 

Brasil e aguardou parecer de apreciação do Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP/UFF), por se tratar de uma pesquisa de um dos programas da UFF 

(Universidade Federal Fluminense). 

Após a aprovação através do parecer consubstanciado do Comitê de ética em pesquisa 

sob o número 1.661.202, do dia 02/08/2016 (Anexo II), foi desenvolvida nota prévia do 

estudo, que foi publicada na OBJN em 30 de novembro 2016 (Anexo VI), onde se elucida, 

resumidamente, o quão significativo é investigar o objeto em estudo, tendo em vista essa 

temática tão atual e importante, e viabilizar a EPS no âmbito escolar. (FERNANDES, 2016. 

[s.p.]). 

Também foram elucidados os objetivos da pesquisa, da atuação voluntária, do 

procedimento de coleta de dados e apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice I) no setor de trabalho, garantindo assim a autonomia do 

sujeito. 

Também foi informado e garantido aos participantes que os riscos vinculados com a 

sua participação são mínimos, e que, caso apresentassem algum problema no decorrer de 

qualquer etapa da pesquisa que lhes causasse emoções desconfortantes, seria prestado apoio 

psicológico por profissional, a ser indicado pela pesquisadora através da instituição de ensino, 

que conta com psicopedagogos e assistentes sociais, respeitando a decisão dos participantes 

quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou 

mesmo cancelada. 

Ainda foi informado aos participantes sobre o Termo de concessão de imagem 

(Apêndice II), posto que a ideia é registrar os encontros nos GEs através de fotos e/ou 

filmagem. 

 

4.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Quanto ao cenário da pesquisa, ela foi realizada no âmbito de uma escola técnica da 

rede estadual em Marechal Hermes / RJ. Encontra-se, nesse espaço, um campo escolar com 
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duas escolas estaduais do ensino médio de formação técnica e uma escola estadual do ensino 

fundamental, totalizando três escolas, com aproximadamente 4.000 alunos e 2.000 

trabalhadores entre estatutários e terceirizados. Inclui-se também, nesse campo, o centro 

vocacional tecnológico (CVT), que realiza formações profissionais em idiomas, música, 

informática, e o centro de educação física que, juntos, totalizam, aproximadamente, 1.550 

alunos e 400 trabalhadores estatutários e terceirizados.   

Essa pesquisa foi realizada no centro de idiomas e no centro de informática, pois 

houve uma “Jornada de qualidade de vida dos trabalhadores em maio de 2015”, oferecida pela 

própria instituição aos seus trabalhadores. Nessa jornada, a pesquisadora foi convidada, como 

professora de educação física, a realizar uma palestra sobre a temática. A proposta foi 

oferecer uma oficina de ginástica laboral (GL), que foi muito bem recebida por todos. Com 

isso, surgiu uma encomenda dos trabalhadores para que essa atividade de GL fosse ministrada 

em seus setores e no horário do expediente deles.  A direção do CVT autorizou. Hoje se tem a 

GL nesses dois setores, onde também participam profissionais dos outros setores. A escolha 

do local ocorreu em função da pesquisadora ser uma funcionária concursada/estatutária, no 

cargo de professora de Educação Física I, da referida escola, o que a levou a verificar a 

necessidade de estudar, ampliar a visão e refletir com profundidade o entendimento a respeito 

da qualidade vida desses trabalhadores no que diz respeito ao processo do envelhecimento 

saudável, através das estratégias de educação permanente a fim de contribuir com a qualidade 

de vida desses profissionais nesse processo de envelhecimento, sob a ótica de Paulo Freire. 

 Vale salientar que, nesses dois centros que foram os cenários da pesquisa, onde houve 

a realização da atividade de GL, nem todos os funcionários participaram. Esses dois centros 

tem um total de 41 trabalhadores (estatutários e terceirizados), dos quais 18 são do centro de 

idiomas e 23 do centro de informática. 

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa que foram incluídos são os próprios trabalhadores: 

professores, inspetor de alunos, agentes administrativos e auxiliares gerais da escola FAETEC 

– Marechal Hermes/ RJ, do centro de idioma, informática, além de outros funcionários e 

profissionais de outros setores da instituição que quisessem participar do preenchimento dos 

questionários para a realização dessa pesquisa. 

Foram excluídos os funcionários que ficaram de férias e de licença durante o período 

de realização da pesquisa. Em decorrência da situação atípica pela qual passa o Estado o Rio 
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de Janeiro, também foram excluídos os terceirizados que participavam, visto que, após uma 

denúncia representada pelos pais de alunos ao Ministério Público (MP) sobre as condições de 

funcionamento da escola, houve a retirada da empresa (por falta de pagamento) que 

contratava esses terceirizados.  Isso aconteceu exatamente durante o período em que seriam 

entregues os questionários para a realização dessa pesquisa, o que ocasionou na não 

participação desses profissionais na pesquisa. Até a presente data, a escola encontra-se sem os 

serviços dos terceirizados. 

Foram convidados a preencher os questionários os seguintes funcionários: inspetores 

de alunos, auxiliares administrativos e serviços gerais que, como trabalham todos os dias da 

semana, foram abordados nas segundas e terças-feiras, das 9:00 às 17:00, dos  dias 

03/10/2016 a 31/10/2016;  os  professores que trabalham na carga horária de segundas, 

quartas e sextas-feiras foram abordados nas segundas-feiras, nas datas 3,10,17,24 e 31 de 

outubro de 2016, totalizando,  nesses dias, um grupo de 23 funcionários;  e os professores que 

trabalham terças, quintas e sábados foram abordados nas terças-feiras, nas datas 4,11,18 e 25 

de outubro de 2016, totalizando, nesses dias, um grupo de 18 funcionários.   

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Na primeira etapa da pesquisa, foi elaborado o projeto piloto da ginástica laboral 

(G.L.), enviada para o gestor do cenário da pesquisa. Esse projeto será apresentado no tópico 

5.2 (Resultados do projeto piloto “Ginástica Laboral”) do capítulo 5 (Resultados) desta 

dissertação, para posteriormente ser discutido e comparado à reconstrução do projeto que foi 

realizada (conforme tópico 5.3.1 do capítulo 5 desta dissertação). Esse projeto piloto surgiu a 

partir de uma encomenda dos trabalhadores, após a realização de um simpósio de qualidade 

de vida, oferecido pela instituição, e para o qual a pesquisadora foi convida a fazer uma 

palestra cujo foco era na contribuição da qualidade de vida sob a perspectiva da educação 

física, objetivando os exercícios físicos com os próprios servidores. O espaço físico utilizado 

para concretizar essa G.L. foi o centro de idiomas e informática, aberto a qualquer trabalhador 

que quisesse participar. Esse espaço foi a primeira conquista dessa pesquisa. 

  Na segunda etapa, foi feita a aplicação dos questionários. O tipo de questionário 

utilizado foi o semiestruturado e autoaplicável, que continha perguntas abertas e fechadas, 

preenchidas pelo próprio participante da pesquisa (MAY, 2004 apud CORTEZ, 2009, [s.p.]) 

 Inicialmente, foi realizado, como proposta, a aplicação de um questionário-piloto, 

com objetivo de avaliar se as perguntas eram cabíveis ou não e se eram de fácil entendimento 
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para os participantes ou se eles teriam alguma dificuldade para responder. Os participantes 

dessa primeira fase dos questionários foram seis integrantes, trabalhadores da escola, todos do 

sexo feminino, sendo dois professores, três serviços gerais e um auxiliar administrativo. Esses 

seis integrantes trabalham na escola a mais de dez anos e apresentam idades entre quarenta e 

sessenta anos. Após a análise dos questionários, segundo a observação do orientador, da 

coorientadora e da pesquisadora, percebeu-se os seguintes problemas e dificuldades, a partir 

de uma leitura flutuante: as disposições das perguntas não ficaram claras; duas perguntas eram 

similares; a pergunta sobre EPS não foi respondida por 4 integrantes do grupo e os demais 

não responderam corretamente. Com isso foi tomada as seguintes decisões: as disposições das 

perguntas foram modificadas para facilitar o entendimento, uma das perguntas similares foi 

retirada e introduziu-se no texto o conceito de EPS. 

A partir dessas alterações, os questionários foram, novamente, entregues para os 

participantes da pesquisa e preenchidos com o tempo estimado em 20 minutos. Como essa 

coleta ocorreu na escola, cada trabalhador pode responder ao questionário em seu próprio 

setor, em um momento que não prejudicasse a realização de sua função, ou, também, 

poderiam levar para casa para o seu preenchimento; dessa forma foi possível a participação da 

maioria dos funcionários. Os questionários preenchidos no próprio setor foram recolhidos ao 

final do expediente, já os que foram preenchidos em casa foram recolhidos posteriormente. 

Entre os profissionais abordados para a pesquisa, apenas dois deles pegaram o questionário 

para preencher, mas não devolveram, mesmo após três abordagens da pesquisadora.  

(Questionário semiestruturado, apêndice III). 

Após o projeto piloto da G.L. e a aplicação dos questionários, fez-se a análise dos 

questionários à luz de Bardin (2009) e com a experiência da pesquisa ação inicial da G.L. A 

partir dessa análise, como será descrita posteriormente, percebeu-se a necessidade dos 

trabalhadores em discutir sobre qualidade de vida em uma esfera maior que a do exercício 

físico, pois os mesmos relataram a necessidade de terem mais conhecimento sobre 

alimentação saudável e sobre meditação e terapias que têm como propósito a diminuição do 

stress do dia a dia. Além disso, também foram tratados assuntos relacionados à segurança do 

trabalhador e à desvalorização dos profissionais da escola. Assim sendo, percebeu-se a 

necessidade de reconstruir a GL e desenvolver uma visão mais ampliada nesses encontros, 

com diálogos entre os profissionais, visto que, como diz Freire (2010, [s.p.]), os homens se 

libertam em comunhão, por isso a importância de se estar em grupos.  

A abertura para a busca de mudanças de paradigmas com a ajuda e a elaboração da 

educação permanente acontecem no processo educativo no cotidiano do trabalho, operando 
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realidades e gerando espaços para reflexão e avaliação nesse cotidiano, com o 

comprometimento de todos os envolvidos, possibilitando o empoderamento (CECCIM, 

FERLA, 2015, [s.p.]). 

Na terceira etapa, foi reconstruído o projeto piloto da G.L., que passou a se chamar 

Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”, recebido pelo gestor através de uma 

declaração institucionalizando-o, que também será apresentado nos resultados, para despois 

ser discutido e estabelecida uma comparação entre a evolução dessa reconstrução com o 

primeiro projeto piloto da G.L. Para essa reconstrução, foram utilizados, como referencial 

teórico, a PNEPS e os artigos de Paulo Freire (2015
abc

 e 2016), e, como parâmetro, foi 

utilizado o Mapa Conceitual (conforme figura 2, tópico 2.6, capítulo 2). Segundo 

(MOREIRA, 1997 apud CAVELLUCCI, 2009, p. 03) o mapa conceitual é uma teoria que 

facilita a aprendizagem significativa. 

A última etapa prevista para a concretização deste estudo consistia na realização de 

três encontros com os GEs, nos quais seriam executadas oficinas de educação permanente 

acerca da temática do envelhecimento, tendo como base os questionários semiestruturados 

previamente analisados. Esses grupos educativos (GE) ocorreriam em data e horário a serem 

combinados com a direção e com os funcionários participantes, com duração prevista em 

torno de 40 ou 50 minutos. A importância de se trabalhar com os grupos educativos é 

respaldada por Osório (apud COUTINHO et al, 2013, [s.p.]), que considera que o termo 

“grupo” desempenha considerável função social. Para esse autor, são nos grupos que os seres 

humanos não só interagem e convivem com uns com os outros, mas também elaboram grande 

parte de suas atividades. Dessa forma, os grupos possuem uma relevância inquestionável para 

o desenvolvimento humano. 

Nesses grupos, os participantes seriam os que estivessem presentes nas datas e 

horários estipulados, sendo 23 no grupo de segunda e 18 no grupo de terça. Os professores 

que pertencem ao grupo de segunda trabalham na escala de segundas, quartas e sextas-feiras. 

Os professores do grupo de terça trabalham na escala de terças e quintas-feiras e sábados. Os 

demais funcionários trabalham de segunda a sexta-feira. Essas oficinas seriam descritas, 

registradas em diário de campo, podendo ter filmagem, fotos e gravações. O prazo 

determinado nessa pesquisa para a realização dessas oficinas, seriam dos dias 05/12/2016 à 

03/02/2017. Todavia, a execução dessa última etapa não foi possível, pois a escola 

encontrava-se em greve, por causa do momento crítico pelo qual o nosso país está passando e, 

principalmente, em consequência da crise no governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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 Ressalta-se que, em agosto de 2017, a escola ainda permanece em estado de greve, o 

ano letivo de 2016 finalizou em maio 2017 com pendências em algumas matérias e a situação 

permanece incerta. Com isso, essa pesquisa que, incialmente, previa a realização dos Grupos 

Educativos, precisou ser concluída sem que essa etapa pudesse ser posta em prática. No 

entanto, numa decisão conjunta com parte da a banca examinadora e com os orientadores, 

decidiu-se resgatar a encomenda feita pelos trabalhadores, uma vez que foram formados 

grupos para a realização do trabalho que culminou com a apresentação do projeto piloto da 

ginastica laboral e a reconstrução desse projeto para Ginástica Laboral: “Círculo de 

convivência Laboral”, tendo como parâmetro o mapa conceitual, conforme relatado acima na 

fundamentação temática.  

 O Círculo de Cultura de Paulo Freire, como explicitado no capítulo 3, está assentado 

nos princípios da educação popular, que visa promover a liberdade, a autonomia e o poder de 

crítica, superando a educação tradicional. O trabalho com o Círculo de Cultura permitiu uma 

reflexão sobre o processo ensino aprendizagem, além de possibilitar uma maior aproximação 

entre os servidores, fortalecendo os vínculos também entre os membros da equipe, 

concorrendo para o desenvolvimento de uma relação no trabalho que superasse a 

multiprofissionalidade, e, assim, tendendo à interprofissionalidade (MOURÃO et al, 2016, 

p.304).  

Vale acrescentar que os encontros de ginástica laboral ocorreram mesmo durante o 

período de greve. Desse modo, o andamento desta pesquisa se deu antes e durante o estado de 

greve. Muitos dos trabalhadores que responderam ao questionário também participaram dos 

grupos de ginástica laboral, fato que ampliou as discussões acerca da temática da qualidade de 

vida no envelhecimento saudável, indo além dos exercícios físicos e transformando os 

encontros de GL em grupos educativos. Nesses encontros, os participantes solicitaram vídeos 

e textos sobre educação permanente, alimentação, meditação, reeducação postural e, também 

sobre a situação política e assuntos afins, tendo em vista serem assuntos que os estavam 

afetando. Dutra (2015) emprega o termo grupo para falar sobre o pensar solidário e de 

consolidação, dessa forma, o termo pode ser utilizado para reflexões e transformações 

permanentes, tanto no realizar do profissional, como na relação pessoal. Com o relatado 

acima, foram utilizados nos grupos de G.L., para tornar-se possível o alcance dos objetivos 

com os trabalhadores, o modelo pedagógico de metodologia ativa, que possibilita aos 

envolvidos serem corresponsáveis por sua caminhada educacional. A metodologia ativa é 

estudada por duas vertentes: a aprendizagem baseada em problemas e a metodologia da 

problematização (PRADO et al, 2012, [s.p.]).    
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A aprendizagem, baseada na metodologia da problematização é um caminho 

metodológico que contribui para dar um norte à prática pedagógica de um educador 

preocupado com a evolução da trajetória de seus alunos e com sua autonomia intelectual, 

favorecendo o pensamento crítico e criativo. Ela é usada em situações nas quais os temas 

estejam relacionados com a vida em sociedade. (PRADO et al, 2012, [s.p.])  

Como descrito, a pesquisa, cuja coleta de dados iniciou-se em 27 de setembro de 2016, 

foi dividida em quatro etapas a fim de atender aos objetivos estabelecidos, conforme 

demonstrado no quadro seguinte:  

 

Projeto piloto Ginástica 

Laboral (G.L.)

O objetivo dessa primeira etapa foi realizar exercícios físicos com os

trabalhadores, pela demanda que surgiu do simpósio de qualidade

devida na escola. 

Questionário semi-

estruturado

Na segunda etapa, foi aplicado o objetivo geral da pesquisa: utilizar a

educação permanente com os trabalhadores da escola estadual no RJ,

de forma a contribuir para uma qualidade de vida nas etapas do

envelhecimento saudável.

 Reconstruir o projeto G.L.: 

“Círculo de convivência 

Laboral”

Na terceira etapa, as atividades se desenvolveram com os seguintes

objetivos: promover a educação permanente na escola através da G.L.:

“Círculo de convivência Laboral”; identificar as necessidades e

possibilidades junto aos trabalhadores da escola sobre a forma de

melhorar a qualidade de vida no processo do envelhecimento

saudável; elaborar, em conjunto com os trabalhadores no grupo de

setor, métodos criativos e possíveis com a realidade social e

econômica, tendo como norte o Mapa Conceitual.

Validar o novo   projeto da 

G.L. “Círculo de 

convivência Laboral” no 

conselho Gestor.

A quarta etapa atendeu o objetivo de deixar instituído o projeto da

G.L., tendo como eixo condutor o mapa conceitual sobre qualidade de

vida saudável para os trabalhadores.

Objetivos atendidosEtapas da Pesquisa

 
Quadro 3: Objetivos atendidos em cada fase da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 
 

Os grupos da G.L. foram desenvolvidos e discutidos ao longo do tempo à luz da 

PNEPS e do teórico Paulo Freire, de modo que esse projeto inicial da ginástica laboral tornou-

se Ginástica Laboral: “Círculo de convivência Laboral”. Os questionários seguiram a análise 

de conteúdo de Bardin (2009).  

Durante a exploração do material, as mensagens foram codificadas e decompostas, 

com a finalidade de identificar expressões com sentidos equivalentes presentes nos 

questionários, através da categorização por aproximação de sentido, definindo as unidades de 

registro (UR) e agregando a elas as informações fornecidas pela análise (BARDIN, 2009 apud 

CORTEZ, 2009). 
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Os questionários foram respondidos de próprio punho do participante e as informações 

recolhidas foram transcritas na íntegra para facilitar a visualização das unidades de registros 

(UR).  

Após serem transcritos, foram agrupados em URs e quantificados para que a 

pesquisadora pudesse entender os conceitos de EP no trabalho, de qualidade de vida no 

processo do envelhecimento para esses participantes. Essa quantificação foi utilizada apenas 

para elaborar unidades de significação (US) e, posteriormente, categorias que respondessem 

aos objetivos da pesquisa. Após uma árdua construção de muitos dias, com a ajuda da 

coorientadora e do grupo de estudo com colegas, a fim de construir as US, foram agrupadas 

em categorias. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise de dados dos questionários, foi realizada a análise de conteúdo de acordo 

com Bardin (2009).  As dificuldades encontradas nessa etapa da coleta foram resolvidas em 

três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos, e a 

interpretação (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009, [s.p.]). Na pré-análise, foi realizada uma 

leitura flutuante do material obtido com os questionários. Momento de organização e intuição 

que conduzirão ao plano de análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009, [s.p.]). Durante a 

exploração do material, as mensagens foram codificadas e decompostas com a finalidade de 

identificar expressões com sentidos equivalentes presentes nos questionários (BARDIN, 2009 

apud CORTEZ, 2009, [s.p.]). No tratamento dos resultados obtidos e interpretados, objetivou-

se dar significado válido aos resultados encontrados através da categorização por aproximação 

de sentido, definindo as unidades de registro (UR) e agregando a elas as informações 

fornecidas pela análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009, [s.p.]). Na terceira fase, a 

análise foi feita através da reconstrução do projeto piloto da Ginástica Laboral: “Círculo de 

Convivência Laboral”, com parâmetro no mapa conceitual, descrevendo o projeto a partir das 

categorias que surgiram dos questionários analisados com fundamento no referencial teórico 

de Paulo Freire e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

A análise dos dados foi realizada conforme as etapas da coleta. Utilizou-se, na 

primeira etapa, a análise de observação do orientador, da coorientadora e da pesquisadora, 

para o questionário piloto, no período de 27 a 29 de setembro de 2016. A análise de conteúdo, 

conforme proposto por Bardin (2009), foi utilizada para os questionários aplicados na segunda 
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etapa da pesquisa, que começou em 11 de outubro de 2016 e durou, aproximadamente, trinta 

dias, por causa da paralização da escola em função da saída dos terceirizados.  

Já a terceira etapa, que foi a reconstrução do projeto piloto da Ginástica Laboral para 

Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral” com o parâmetro no mapa conceitual, foi 

realizada a partir de dezembro de 2016, quando os dados foram analisados com base na 

PNEPS e no teórico Paulo Freire. 

A quarta etapa consistiu na validação da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência 

laboral”, institucionalizando-a junto ao conselho gestor e fazendo-a constar na grade de 

horário até a presente data. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

A categorização dos participantes deu-se através do questionário semiestrurado, que 

foi entregue aos participantes da pesquisa, integrantes de diferentes setores dessa rede escolar. 

Esses setores são compostos por auxiliares administrativos (ADM), serviços gerais (SG), 

artífice, inspetores de alunos, técnicos de informática, instrutores de informática, orientadora 

educacional e professores.  Embora inicialmente tenham sido convidados 38 profissionais 

para responderem ao questionário, em decorrência da saída da empresa que recrutava os 

terceirizados, conforme já mencionado e explicado anteriormente, apenas 28 questionários 

foram devolvidos preenchidos. E foram estes que serviram para categorizar os participantes. 

O quadro a seguir apresenta o perfil desses participantes, totalizando 28 entrevistados, dos 

quais: 5 auxiliares administrativos (ADM), 2 serviços gerais (SG), 1 artífice, 2 inspetores de 

alunos, 2 técnicos de informática, 3 instrutores de informática, 1 orientadora educacional e 12 

professores.  
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PARTICIPANTES QUANTIDADE IDADE GÊNERO

ADM 1 64 Feminino

2 41 Feminino

3 53 Feminino

4 56 Feminino

5 65 Masculino

SG 6 58 Feminino

7 52 Feminino

Artífice 8 48 Feminino

Inspetor de aluno 9 51 Masculino

10 25 Masculino

Téc. Informática 11 48 Masculino

12 40 Masculino

Instrutor de 

Informática.
13 51 Feminino

14 56 Masculino

15 41 Masculino

Orientadora 

educacional
16 31 Feminino

Professor 17 54 Feminino

18 53 Feminino

19 44 Feminino

20 65 Masculino

21 54 Masculino

22 49 Masculino

23 35 Masculino

24 42 Masculino

25 44 Masculino

26 52 Masculino

27 59 Masculino

28 42 Masculino
 

Quadro 4: Identificação dos participantes da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 
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Visando responder o objetivo geral da pesquisa, ou seja, utilizar a educação 

permanente com os trabalhadores da escola estadual do RJ, de forma a contribuir para uma 

qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável, estão aqui expostos os resultados 

da segunda etapa da pesquisa, que se deu com a aplicação dos questionários. Com os ajustes 

realizados no questionário piloto, o que resultou em modificações que deram origem ao 

projeto reformulado, conforme acima relatado, foram entregues para os participantes dessa 

pesquisa os questionários juntos com o TCLE, (dando uma breve explicação do anonimato, 

ou seja, garantindo o sigilo pessoal em publicação). Essa entrega foi realizada em duas etapas: 

a primeira etapa na segunda-feira, para contemplar os profissionais que trabalham segundas, 

quartas e sextas-feiras, e a segunda etapa na terça-feira, para contemplar os profissionais que 

trabalham terças e quintas-feiras e sábados, com o objetivo de atingir os dois grupos de 

funcionários. Alguns questionários foram pegos pela pesquisadora, no mesmo dia, ao final do 

expediente, outros foram pegos posteriormente, no horário de 7h às 18h, no período de 11 de 

outubro 2016 a 10 de novembro de 2016.  

É importante destacar que, ao longo dessa pesquisa, ocorreram muitos percalços. Essa 

rede escolar, como já foi mencionado antes, está vinculada ao governo do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo assim, o ano letivo de 2016 teve início com os funcionários estatutários em 

greve, após três meses de greve, os estudantes ocuparam a escola, e essa ocupação durou até 

julho de 2016, sendo finalizada com um acordo do Ministério Público (MP) junto aos 

estudantes. Somente então iniciou-se o ano letivo de 2016, com muitas dificuldades na 

estrutura administrativa de toda a rede escolar estadual e também em todo serviço público 

vinculado ao Estado do Rio de Janeiro. Faz-se necessário esse relato, para que se possa 

compreender o que levou à saída dos terceirizados dessa pesquisa, fato que passa ser um 

motivo de exclusão na pesquisa. 

 Existem três formas de ingresso na rede estadual do Rio de Janeiro, na instituição 

onde a pesquisa foi realizada: a primeira por concurso público/estatutário, a segunda por 

contrato, vinculado diretamente à instituição. A esses contratados, são destinados os cargos de 

inspetores, auxiliares administrativos (ADM), orientadora pedagógica, instrutores, técnicos e 

professores. A terceira forma de ingresso são os terceirizados, ou seja, profissionais 

vinculados a empresas que prestam serviços para a instituição, vinculadas pelo sistema 

admissional celetista (CLT) sendo que, a esses funcionários só são permitidos a admissão aos 

serviços de apoios, que são constituídos das funções de serviços gerais (SG), segurança, 

motorista e manutenção. 
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No decorrer da semana em que foram aplicados os questionários, houve uma denúncia 

representada pelos pais de alunos ao (MP), o que ocasionou a retirada desses terceirizados. 

Com isso, esses trabalhadores não fizeram mais parte dessa pesquisa. Existem, na instituição, 

alguns funcionários desses cargos, que são estatutários, e estes, por estarem vinculados ao 

setor em que a pesquisa, foram inclusos. 

Tendo em vista tais considerações, foram respondidos 28 questionários por 28 

participantes, dentre os quais: 5 auxiliares administrativos (ADM), 2 serviços gerais (SG), 1 

artífice, 2 inspetores de alunos, 2 técnicos de informática, 3 instrutores de informática, 1 

orientadora educacional e 12 professores. Alguns membros da equipe se recusaram a 

participar, alegando muitos afazeres. 

As cinco perguntas do questionário semiestruturado foram analisadas conforme a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). Para expressar os resultados encontrados 

nessa etapa da coleta, utilizou-se esse tipo de análise, pautada em três fases: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Na pré-análise, 

foi realizada uma leitura flutuante do material obtido com os questionários. Momento de 

organização e intuição que conduziram ao plano de análise. No tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação, objetivou-se dar significado válido aos resultados encontrados através 

da categorização por aproximação de sentido, definindo as unidades de registro (UR) e 

agregando a elas as informações fornecidas pela análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 

2009).  

A análise de conteúdo proposta por Bardin (2009) se ajusta à possibilidade de associar 

os sentidos às categorias e ter a autenticidade ao registro do participante, uma vez que os 

dados são quantificados. 

A finalidade foi identificar como os trabalhadores da escola enxergam o processo de 

mudança do envelhecimento saudável, o que isso tem a ver com qualidade de vida e, com 

isso, buscar seu entendimento sobre o que vem a ser qualidade de vida, envelhecimento 

saudável com o trabalhador da escola e qual a contribuição que o educador físico pode dar a 

esse contexto.  

Apresenta-se aqui descrito o caminho percorrido até a organização das categorias para 

oferecer ao leitor a compreensão de todo o processo, inclusive matemático, não para 

quantificar dados, mas para esclarecer sobre sua realização e legitimação.   

Assim sendo, conforme o tratamento dos dados, são apresentadas as seguintes etapas: 

1) Leitura dos questionários até se obter familiaridade com os pensamentos; 
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2) Definição das Unidades de Registro (UR), através da transcrição de todas as 

respostas dos participantes nos questionários, relacionadas a cada uma das cinco perguntas. 

Dessa maneira, obteve-se um total de 187 URs. 

3) Definição dos temas das UR, ou seja, a construção das Unidades de Significação 

(US) e nova quantificação. Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até R às USs, somando 

um total de 17 (dezessete).  As USs foram contabilizadas e registradas por letras maiúsculas, 

em ordem alfabética, que depois foram traduzidas em porcentagem, através de regra de três 

simples. Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se para mais, conforme regra 

matemática, quando a terceira casa foi um numeral maior ou igual a 5. 

A intenção era responder o objetivo geral da pesquisa, ou seja, utilizar a educação 

permanente com os trabalhadores da escola estadual do RJ, de forma a contribuir para uma 

qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável.  

4) Sendo assim, tomou-se como referência a quantidade de ocorrência de cada uma 

das 187 URs, totalizando 616 (seiscentos e dezesseis) ocorrências, correspondendo a 100% da 

amostra, para delas construir as US e, em seguida, as categorias. 

Baseada na compreensão das US, as categorias são:  

 Primeira categoria: Identificando-se com a EPs – 98 ocorrências (32,14%);  

 Segunda categoria: Reconhecimento da ignorância do saber por Sócrates: “só sei 

que nada sei” – 7 ocorrências (1,14%);  

 Terceira categoria: Aprendendo a decidir: escolhas saudáveis – 273 ocorrências 

(44,32%);  

 Quarta categoria: Mudanças de paradigmas, propor métodos criativos – 138 

ocorrências (22,40%). 

Todos esses dados estão apresentados no quadro a seguir: 
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Código 

USs

Unidade de 

Significação

Total  das 

Ocorrências 

– UR  (%)

Categorias

Total 

Categoria 

(%)

C  Compartilhar 18 (2,92%)

O Encontro/ Reunir/ 52 (8,03%)

A Cooperar 14 (2,30%)

P   Participar 12 (1,95%)

D Comprometimento, 

Responsabilidade

46 (7,43%)

R Dialogar 32 (5,20%)

E Democracia 38 (6,17%)

F Preconceito e 

Paradigma

3 (0,49%)

J Falta de interesse e 

conteúdo

2 (0,32%)

N Sem chance, não vejo 

possibilidade

37 (6,93%)

G Alimentação saudável 50 (8,11%)

Q Caseira, mais agua, 

menos sal e gordura

37 (6,0%)

L Meditação, stress, 

mental, tranquilidade

34 (5,52%)

I Atividade física, 

espaço favorável, 

arborizado, hidro, 

pilates

35 (7,35%)

M  Não exercício físico 46 (7,46%)

H Doenças 58 (9,41%)

B  Não faço nada 10 (1,62%)

138 (22,40)

273 (44,32)

7 (1,14)

1ª Categoria:

IDENTIFICANDO-SE 

COM A EPS. 

2ª Categoria:

RECONHECIMENTO DA 

IGNORÂNCIA DO 

SABER POR 

SÓCRATES: “SÓ SEI 

QUE NADA SEI”

3ª) Categoria:

APRENDENDO A 

DECIDIR: 

ESCOLHAS 

SAUDÁVEIS.

4ª Categoria:

MUDANÇAS DE 

PARADIGMAS 

PROPOR MÉTODOS 

CRIATIVOS.

198  (32,14)

 
Quadro 5: Análise de Bardin: identificação das URs, ocorrências e USs. Fonte: Elaboração própria. 

 

 



81 

 

5.2 RESULTADOS DO PROJETO PILOTO “GINÁSTICA LABORAL” 

 

Esse grupo de trabalhadores, que estão inseridos na GL e que são também 

participantes dessa pesquisa, têm, ao longo da sua jornada de trabalho, essa atividade de 

Ginástica Laboral (GL), que iniciou-se em maio de 2015, por encomenda dos próprios 

trabalhadores, a partir do simpósio oferecido pela instituição sobre qualidade de vida no 

trabalho.  Nem todos os funcionários do setor participam da GL. Funcionários de outros 

setores, que souberam desse grupo também foram convidados, e participam da G.L, que 

acontece no centro de idioma e de informática. O grupo está aberto a todos que desejarem 

estar ali e queiram por vontade própria, participarem desse círculo de convivência.  

Houve aproximadamente 110 (cento e dez) encontros ao longo de um ano e três 

meses, de maio de 2015 a setembro de 2016. Os grupos aconteceram duas vezes por semana, 

uma vez no centro de idiomas e outra no centro de informática, no horário de 11h:30min às 

12h:30min. A média de participantes por encontro era de 8 (oito) servidores. O trabalho foi 

sempre realizado dispondo as cadeiras em círculos, e sua divulgação ocorreu através do “boca 

a boca”, realizado pelos próprios trabalhadores. No primeiro dia da atividade, o participante 

preencheu uma ficha de anamnese e assinou-a, passando, com isso, a fazer parte do grupo de 

G.L. 

Quanto ao formato inicial dos encontros, privilegiou-se dar início pela audição dos 

participantes, deixando a meditação para a finalização. Mas, caso o grupo se demonstrasse 

agitado, a meditação era antecipada, em função de seu efeito de acalmar a mente ativa, 

pensante. O formato, como se vê, não foi rígido e nem definido em um protocolo engessado, 

pois a pesquisadora sempre aguardava a chegada dos participantes para perceber suas 

demandas e decidir qual o melhor formato a ser empregado no dia.  

O foco maior dos encontros foi dado às atividades físicas, com atenção especial às 

reclamações de dores físicas, pois essa é a formação acadêmica da pesquisadora. Sendo assim, 

nesses encontros, que tiveram o formato de grupo, foram desenvolvidos exercícios físicos 

como alongamentos, liberação da fáscia, automassagem, exercícios de força muscular (tônus), 

exercícios de respiração e meditativo. No decorrer dos encontros, foi percebida a demanda 

sobre orientação relativa à alimentação e a algumas doenças, como hipertensão, diabetes e 

obesidades, pois trata-se de necessidades dos participantes. 

            Em função dessa encomenda, ao longo do processo, em alguns momentos foram 

realizadas rodas de debates, com a utilização de materiais diversos, como vídeos pelo celular 

e artigos científicos sobre o paradigma da alimentação e das terapias psicológicas e seus 
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benefícios na promoção da saúde. Foi a partir desses debates realizados nos encontros, que 

desenvolveu-se a metodologia problematizadora entre os participantes e, com isso, uma 

aprendizagem significativa através do eixo condutor que é o mapa conceitual.  Esse foi o 

produto desenvolvido nesta pesquisa no âmbito escolar. O desenvolvimento deste projeto teve 

êxito em decorrência de a pesquisadora estar inserida no mestrado, e, com isso, ter podido 

desenvolver-se academicamente para alcançar os resultados que ora são apresentados nesta 

pesquisa.  

               Ao longo desses encontros da G.L., a pesquisadora, com o conhecimento adquirido 

no mestrado, pode melhorar e aprimorar o formato desses grupos, com acesso a inovações 

criativas e tecnológicas. Dentro desse processo, houve a aplicação dos questionários, 

utilizados nesta pesquisa, para os quais foram convidados a responder todos os trabalhadores 

que desejassem participar, mesmo que não fizessem parte do grupo da GL, pois tinha-se a 

intenção de convidar o maior número possível de trabalhadores para os possíveis grupos 

educativos (GE). Como isso não foi possível, devido à greve que ainda permanece, foi 

descrito acima como iniciou-se o projeto piloto da GL em maio de 2015 e, abaixo, como esse 

projeto foi entregue à gestão. 

A pesquisadora estava, nessa época, iniciando o processo seletivo para o ingresso ao 

mestrado profissional, em maio de 2015, no mesmo período em que surgiu o simpósio de 

qualidade de vida. Como já mencionado anteriormente, tal simpósio, gerou uma encomenda 

que culminou no grupo de GL, que são encontros semanais com esses trabalhadores. Tais 

encontros possibilitavam grandes círculos de convivência, sem que a pesquisadora e os 

próprios servidores soubessem o quanto enriquecedor seriam esses grupos. Com o aval da 

gestão, como encontra-se no Anexo IV (declaração da gestão autorizando), o grupo da G.L. 

ganhou dois espaços físicos, que são o centro de idiomas e o de informática, utilizados para 

concretizar esses encontros e abertos a qualquer trabalhador da instituição que quisessem 

participar. Esse espaço foi a primeira conquista dessa pesquisa.   

Seque abaixo quadro elaborado pela própria pesquisadora, com a síntese da aplicação 

dos encontros da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”:  
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PLANEJAMENTO DA GINÁSTICA LABORAL: “CÍRCULO DE 

CONVIVÊNCIA LABORAL” 

HORÁRIOS/ DIA DA 

SEMANA 

LOCAL 

 

PARTICIPANTES 

 

11:30 às 12:30 -  2
a 

feiras 

 

11:30 às 12:30   - 3
a  

Feiras 

 

Centro de Informática                     

 

Centro de Idiomas  

Em média 8 (oito) 

participantes 

 ETAPAS DE COMO ACONTECERAM OS ENCONTROS 

1
a 

etapa 

Primeiro dia: preenchimento e assinatura da ficha de anamnese. 

2
a 

etapa
 

Formato inicial: audição dos participantes, com meditação ao final do 

encontro. 

Formato inicial alternativo (para quando o grupo se apresentasse muito 

agitado): meditação inicial, seguida de audição dos participantes. 

3
a 

etapa
 

Atividades físicas, com atenção às dores físicas. 

4
a 

etapa
 

Exercícios físicos, como: alongamentos, liberação da fáscia, automassagem, 

exercícios de força muscular (tônus), exercícios de respiração e meditativo. 

Utilização de materiais diversos, como bolas de vários tamanhos, thera band, 

escovas de sapatos etc. 

5
a 

etapa
 

Reflexão sobre alimentação e algumas doenças, como hipertensão, diabetes e 

obesidades.  

6
a 

etapa
 

Realização de rodas de debates, por meio de vídeos pelo celular e artigos 

científicos sobre o paradigma da alimentação e sobre as terapias psicológicas, 

com os seus benefícios na promoção da saúde.  

OBS1: O formato não foi rígido e nem definido em um protocolo engessado, pois a 

pesquisadora sempre aguardou a chegada dos participantes para perceber suas 

demandas.  

OBS2: Os encontros foram também uma oportunidade dos trabalhadores estarem 

em grupo e dialogarem sobre a problemática em que se encontra o Estado do Rio 

de Janeiro, com a educação em estado de greve. 

Quadro 6 : Planejamento da ginástica laboral: “círculo de convivência laboral”. Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.1 Projeto piloto “Ginástica Laboral”, na íntegra 

 

O que se percebeu ao longo dessa pesquisa, através do projeto piloto e depois por sua 

reconstrução, é o amadurecimento científico-acadêmico da pesquisadora. O primeiro projeto 

da Ginástica Laboral entregue à gestão, não tem capa de rosto, não está subdivido de forma 

adequada, não tem citações de autores para sua fundamentação e nem tem referência 

bibliográfica no final. Também o projeto piloto estava voltado somente para a GL, ou seja, 

para métodos utilizados pelo educador físico, com o único objetivo de melhorar a postura do 

trabalhador e diminuir o afastamento de licença médica, segundo (ARAUJO, 2009 [s.p.]). 

  Considerando todo esse percurso que foi descrito acima, segue abaixo o projeto piloto 

na íntegra, da forma como foi enviado à gestão pela pesquisadora, com o objetivo de elucidar 

nessa metodologia, essa evolução, para, posteriormente, compará-lo ao projeto reconstruído. 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia  

Fundação de Apoio à Escola Técnica 

 

PROJETO DE GINÁSTICA LABORAL  

 FAETEC / MARECHAL HERMES 

 MAIO /2015 

Num primeiro momento, a Ginástica Laboral, que tinha o nome de “ginástica de pausa para 

operários”, surgiu em 1925, na Polônia. Outros países foram aderindo como a Holanda, a 

Bulgária, a Rússia, a Alemanha etc. Em 1928, foi aplicada junto aos trabalhadores dos 

correios, no Japão; e, após a segunda guerra mundial, espalhou-se por todo o país. 

O que significa Ginástica Laboral? Atividades físicas de fácil execução, realizadas no próprio 

local de trabalho. 

Tem como objetivo aumentar a motivação e a disposição dos trabalhadores, proporcionar 

maior controle do stress, desenvolver hábitos de vida saudáveis a partir de oficinas em grupos 

com discussões de temas sobre alimentação e outros, promover consciência corporal e 

integração entre os funcionários, reduzir o número de afastamentos e, assim sendo, 

possibilitar uma melhoria na qualidade de vida desses funcionários. 
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Possibilita também, com o convívio, que a profissional de Educação Física detecte os setores 

de maior risco, promova a conscientização da postura física no local de trabalho e colabore 

com exercícios compensatórios específicos a sua função no trabalho. 

A jornada de trabalho dos professores de uma escola para outra tem afastado os colegas do 

convívio diário, fazendo com que cada vez mais as pessoas trabalhem sozinhas, e quando 

falamos de educação precisamos da integração multidisciplinar, ou seja, professores de todas 

as disciplinas e funcionários atuando juntos. Esse tempo de atividades físicas no ambiente de 

trabalho, acontecendo em meio ao seu expediente, promovendo interação, relaxamento do 

corpo e da mente e descontração, torna-se ainda mais indispensável para essa 

interdisciplinaridade.  

Público Alvo: 

Professores e funcionários dos setores: CETEP, CEFE, IDIOMAS, MUSICA, 

INFORMÁTICA, ESCOLA TÉCINA VISCONDE MÁUA-MECÂNICA, ESCOLA 

ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE MÁUA e ESCOLA TÉCNICA OSCAR 

THENÓRIO. 

Local da Ginástica Laboral:                                   Número de participantes:    

Centro de Idiomas e Centro de Informática.              20 funcionários. 

Material utilizado: 

 Bolas, elásticos, escovas, cadeiras. 

Professora responsável: Adriana Cortez Fernandes.  Matrícula: 223750-1 

 

5.3 RESULTADOS DA GINÁSTICA LABORAL: CÍRCULO DE CONVIVÊNCIA LABORAL  

 

O projeto piloto de GL tomou outro formato e foi ampliado. A pesquisadora 

desenvolveu uma reconstrução desse projeto junto ao grupo, através dos encontros semanais, 

e, como isso, surgiu o nome de Ginástica Laboral: “Círculo de Convivência Laboral”, 

institucionalizado pela gestão, como declaração anexada no anexo V. Entretanto, isso só foi 

possível por causa da demanda desses trabalhadores no que diz respeito ao conhecimento do 

que vem a ser as etapas do envelhecimento e de como seria possível uma interferência na 

melhora da qualidade de vida dos servidores que frequentam esse grupo. A cada encontro, os 

trabalhadores se sentiam mais motivados e envolvidos a participarem. Sendo assim, tais 

encontros permitiram, a partir de uma prática corporal, ou seja, através de exercícios físicos, 

respiratórios e meditativos, a curiosidade do aprendizado teórico sobre essas temáticas, e 

também uma mudança de paradigma sobre alimentação. Nesses grupos que acontecem em 

dois setores, já mencionado nessa pesquisa, surge a possibilidade de promover a política de 
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educação permanente em saúde, como ferramenta para o desdobramento do conceito 

“qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável”. 

           Essa reconstrução só foi exequível, pela razão da pesquisadora estar envolvida com o 

mestrado, e, com isso, ter-se apropriado da PNEPS, pois essa política favorece o aprendizado 

em serviço, possibilitando ganhos significativos nesses espaços com o envolvimento de todos. 

Acredita-se que, empoderando a equipe, os trabalhadores tornem-se autores das ações de 

mudanças. A educação permanente em saúde é fundamentada nas equipes multidisciplinares, 

consolidada para melhor resolutividade dos problemas (FERNADES, 2015 [s.p.]) A PNEPS 

não é conhecida no âmbito escolar, com isso abre-se uma nova janela de diálogo   com esses 

servidores, um ganho ainda maior nesse momento político em que encontra-se o Estado do 

Rio de Janeiro. 

                     O que se pretende elucidar, nesse capítulo, é a comparação entre o projeto piloto 

e o projeto reconstruído, cuja reconstrução encontra-se com capa e folha de rosto, com as 

subdivisões adequadas a um projeto, com citações de autores para fundamentar o conteúdo, e 

com as devidas referências no final do projeto. Além do mais, não se pode deixar de 

mencionar que os encontros com os participantes, consequentemente, foi ganhando novo 

formato no que diz respeito aos novos hábitos de vida saudável, diversos temas foram 

discutidos com eles, através do círculo de convivência com ferramentas tecnológicas, criativas 

e inovadoras, como links, vídeos do YouTube, roda de conversa e artigos científicos 

oferecidos pela pesquisadora. 

Com essa reconstrução no projeto escrito, abaixo mencionado, percebe-se também na 

prática desses encontros, que tem o formato de grupo, uma adesão maior, pois os participantes 

conseguiam interagir no processo educativo, através da metodologia ativa, pois tiveram 

respostas a suas dúvidas a partir dessas rodas de debates e consultas a artigos científicos e 

vídeos. Segundo Paulo Freire fundamentava na sua teoria, para que o educando aprenda, é 

preciso que ele perceba a essência a partir da sua realidade apresentada (FREIRE, 2010 [s.p.]). 

No questionário, por exemplo, uma das questões abordava sobre a diminuição dos 

refrigerantes e o aumento do consumo de sucos de frutas. As respostas a tal questão 

possibilitaram constatar que os participantes faziam uso de suco de frutas de caixa, que tem 

uma quantidade alta de sódio e açúcar. A partir de tal constatação, foi-lhes oferecida 

informação sobre a composição do produto, por meio de uma aprendizagem que se 

desenvolveu através de vídeos e artigos sobre a temática, solicitação oriunda de uma demanda 

que partiu dos próprios participantes. Tal informação adquire total relevância para esta 
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pesquisa, se for considerado que foi detectado um percentual elevado de participantes com 

doenças ligadas à hipertensão e à obesidade.  

Vale acrescentar ainda que questões relacionadas ao stress e a dores articulares, 

relatados nos questionários pelos participantes, foram diminuindo ao longo desses encontros. 

Inicialmente, nessas rodas de debates, os participantes foram esclarecidos, através de vídeos e 

artigos, sobre a importância da meditação e do trabalho de força muscular para essas questões 

e, na prática, foram desenvolvidos exercícios físicos como alongamentos, liberação da fáscia, 

automassagem, exercícios de respiração e exercícios meditativos, como exemplificado no 

quadro 6, descrito acima. Tais procedimentos foram empregados, tendo por base que essa é a 

formação da pesquisadora, e considera-se que foram obtidos resultados positivos nessas 

questões, melhorando a qualidade de vida desses trabalhadores.  

Essas rodas de debates, com vídeo e artigos científicos sobre o paradigma da 

alimentação e das terapias psicológicas, com os seus benefícios na promoção da saúde, foram 

enriquecedoras para os encontros, pois foi assim que se desenvolveu a metodologia 

problematizadora entre os participantes e, com isso, foi possibilitada uma aprendizagem 

significativa através do eixo condutor que, segundo Moreira (1997) é o mapa conceitual (apud 

CAVELLUCCI, 2009, [s.p.]) Para Freire, é preciso “saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” FREIRE 

(2010, [s.p.]). Tendo por fundamento essa premissa, esse foi o produto desenvolvido nessa 

pesquisa, no âmbito escolar. Com esse novo formato, o grupo da Ginástica Laboral: “Círculo 

de Convivência Laboral”, vivencia outras possibilidades de aprendizagem significativas, com 

conteúdo teórico e prático.  

Os professores foram os funcionários que conseguiram estar por mais tempo, já que os 

funcionários administrativos ficaram sem vale transporte e não conseguiam chegar à escola. 

Esse espaço conquistado e com horário marcado, favorece, até mesmo, a discussão sobre a 

greve e os acontecimentos políticos que acabaram afetando a vida dos servidores do Estado 

do Rio de Janeiro, que não só conquistaram um lugar, ou seja, um círculo de cultura, para 

discutir, a partir do grupo, essas questões políticas, já que todos os participantes estavam 

envolvidos diretamente com a problemática, mas também, por meio da meditação, 

conquistaram uma saúde mental, conforme foi relatado por eles mesmos.  Os participantes 

descreveram o grupo como “um encontro em que, por alguns instantes, estamos em paz e 

cuidando da saúde”. Os Círculos de Cultura foram criados a partir da necessidade de se 
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superar as inúmeras situações de opressão que os funcionários estão vivenciando. Para Freire, 

a libertação do oprimido, tão necessária, é possível pela educação (FREIRE, 2015
c
, [s.p.]). 

   Esse projeto reconstruído foi entregue à gestão pela pesquisadora, 

institucionalizando a educação permanente através da ginástica laboral nos dois setores da 

escola, e faz parte do produto desta pesquisa. Encontram-se, em apêndice, os documentos da 

instituição que declaram o recebimento do projeto reconstruído da ginástica laboral, a 

institucionalidade do projeto e a grade de horário em funcionamento (Declaração da G.L na 

grade de horário, Anexos III, IV e V). 

                    

 

5.3.1 Projeto reconstruído: “círculo de convivência laboral”, na íntegra. 

 

 Segue abaixo a reconstrução do projeto piloto da GL para, Ginástica Laboral: “Círculo 

de Convivência Laboral”, na íntegra. Essa reconstrução escrita foi realizada em 2016, após 

um ano e meio de mestrado profissional, cursado pela pesquisadora. Vale salientar que essa 

construção não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo que exigiu dedicação e 

comprometimento, tendo sido realizado em conjunto com a orientação do orientador, da 

coorientadora, da banca e de todo o grupo de pesquisa, pois uma pesquisa não se realiza de 

forma solitária. Sendo assim, segue o projeto reconstruído e que foi entregue à gestão, para 

substituição do outro projeto piloto, acima mencionado: 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia  

Fundação de Apoio à Escola Técnica 

 

 

“Projeto QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Marechal Hermes / 2016” 

“GINÁSTICA LABORAL: “Círculo de Convivência Laboral”. 
 

Por: Prof.ª Adriana C. Fernandes 

Matrícula: 223750-1 
 
 

 

Rua João Vicente, 1775 - Marechal Hermes - 21610-210 - RJ – Tel./Fax: (21) 2332-1065 
Terapeuta.adriana@outlook.com 

 

 
 

1 – CEFE – Centro de Educação Física Marechal Hermes 

Endereço: Rua João Vicente, 1775 - Marechal Hermes - 21610-210 – RJ.  

Tel./Fax: (21) 2332-1065  

E-mail: cetepmarechalhermes@faetec.rj.gov.br 

 

2 - CONTATOS DA UNIDADE 

Nome do Gestor, Diretor do CVT: Luiz Carlos da Silva. 

Telefone: (21) 972674686 

Nome da Coordenadora do CEFE: Professora Andrea Fernandes 

Telefone: 964638532 

E-mail: karlsena@ig.com.br 

Nome do Vice Coordenador do CEFE: Professor Luiz Cezar Constâncio. 

Telefone:997189280 

E-mail: luizcezarconstancio@ig.com.br 

mailto:Terapeuta.adriana@outlook.com
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Nome da responsável pelo projeto: Professora Adriana C. Fernandes 

Telefone: 988873544 

E-mail: terapeuta.adriana@outlook.com 

 

3 - TÍTULO DO EVENTO 

“GINÁSTICA LABORAL: “Círculo de Convivência Laboral”. 

 

 

 4 – DESCRIÇÃO 

Segundo (ARAUJO, 2009[s.p.]), no primeiro momento, Ginástica Laboral (GL) tinha o nome 

de “ginástica de pausa para operários”, surgiu, em 1925, na Polônia. Outros países foram 

aderindo, como a Holanda, a Bulgária, a Rússia, a Alemanha etc.  Em 1928, foi aplicada aos 

trabalhadores dos correios no Japão, e, após a segunda guerra mundial, espalhou-se por todo o 

país. O seu significado é atividades físicas realizadas no próprio local de trabalho de fácil 

execução. 

O profissional de Educação Física, responsável pela execução dessas atividades (GL), com o 

convívio, poderá detectar os setores de maior risco, a conscientização da postura física no 

local de trabalho e colaborar com exercícios compensatórios específicos a sua função no 

trabalho, possibilitando uma melhora na qualidade de vida desses trabalhadores. Acredita-se 

que isso só será possível se esse profissional conseguir desenvolver ao longo da sua trajetória 

de trabalho uma visão mais ampliada sobre qualidade de vida no processo do envelhecimento 

saudável, utilizando, como ferramenta, a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) (BRASIL, 2009, [s.p.]), política essa que tem como propósito o 

empoderamento dos trabalhadores em serviço, e que será sustentada no referencial teórico de 

Freire (2010, [s.p.]), com a metodologia problematizadora, dialética e crítica. Essa estratégia 

político-pedagógica apresenta potencial para uma mudança de pensamento na promoção da 

saúde em todas as fases do envelhecimento com hábitos saudáveis.  

Sabe-se que a jornada de trabalho dos professores de uma escola para outra tem afastado os 

colegas do convívio diário, fazendo com que cada vez mais as pessoas trabalhem sozinhas e 

individualizadas, Todavia, quando falamos de educação, precisamos da integração 

multidisciplinar, ou seja, professores de todas as disciplinas e funcionários atuando juntos, e 

esse tempo de atividades físicas no ambiente de trabalho e acontecendo no meio do seu 

expediente e ainda promovendo interação, relaxamento do corpo e da mente e descontração, 

torna-se ainda mais indispensável para essa interdisciplinaridade. 

 A educação permanente é um processo de  aprendizagem no trabalho, de modo que o 

aprender e o ensinar se  integram ao cotidiano dos indivíduos envolvidos nessa trama de estar 

"vivo", fazendo e sendo parte integrante da existência. Ela está baseada na pedagogia da 

problematização, no trabalho reflexivo grupal (pois em grupo, podemos 

"agregar" conhecimentos e difundi-los nessa rede que é a vida) e nas transformações da 

prática dos serviços (PEIXOTO et al, 2013, [s.p.]).  

 

5. OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS 
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5.1. OBJETIVO GERAL 

Promover através dos encontros para atividade da Ginástica Laboral, a Educação Permanente 

com os Servidores da FAETEC Marechal Hermes, pois, a partir do cuidado que a instituição 

está tendo com os seus funcionários, aumenta a motivação e a disposição dos trabalhadores. 

Segundo CECCIM e FERLA (2015, [s.p.]), “a educação permanente em saúde tem de entrar 

em um estado ativo de ‘perguntação’, constituindo uma espécie de tensão entre o que já se 

sabe e o que há por saber”, isso é uma gestão horizontal, favorecendo, a partir dos grupos, os 

acolhimentos e, com isso, quem sabe a diminuição do nível de stress. A partir desses 

encontros, é possível que os trabalhadores empoderem-se do conhecimento e, com isso, criem 

hábitos de vida saudáveis. As discussões de temas como exercícios físicos, alimentação 

saudável, meditação, terapias psicológicas e outros têm como objetivo a promoção da 

qualidade de vida desses trabalhadores. Essas discussões permitirão, nas oficinas, um grande 

debate entre os trabalhadores e, como sugere Freire (2010, [s.p.]), ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho, ou seja, os homens se libertam em comunhão. Com isso, teremos 

a aprendizagem significativa, possibilitando a integração entre os funcionários, a promoção da 

saúde física e mental e, quem sabe, a redução do número de afastamentos, e, assim sendo, 

permitir uma melhora na qualidade de vida desses funcionários. Entende-se que vários fatores 

influenciam a qualidade de vida, mas esse projeto tem o interesse na qualidade de vida no 

âmbito da promoção da saúde, onde o que se busca é a possibilidade de viver sem doenças e 

ultrapassar as dificuldades de morbidade.   (MINAYO, HARTZ e BUSS 2000, p. 15)    

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Segundo Ferreira e Santos (2013, [s.p.]), os objetivos específicos na GL, são esses abaixo 

relacionados: 

Prevenção de lesões; 

Prevenção da fadiga muscular; 

Prevenção e reabilitação de doenças ocupacionais; 

Correção de vícios de posturas; 

Promover maior integração entre os servidores e os setores; 

Promover relaxamento entre corpo e mente; 

Incentivar as atividades físicas; 

Estimular a reeducação alimentar saudável. 

Propor encontros para discutir a temática em voga. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

É de suma importância para nós profissionais da Educação, estarmos sempre à frente de 

possibilidades que irão favorecer a aprendizagem, seja ela a aprendizagem cognitiva, do corpo 

físico e mental ou emocional.  A importância profissional desse projeto é possibilitar aos 

servidores da Rede FAETEC, uma qualidade de vida no seu local de trabalho a partir de 

exercícios físicos e de encontros em grupos, que possam despertar a curiosidade sobre 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento do ser humano como um todo. Sendo assim, teremos 

profissionais mais saudáveis, favorecendo a jornada de trabalho com menos afastamentos e 

mais “produção” com ação, pela educação da consciência corporal. 
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7. DESENVOLVIMENTO 

7.1. COMO? 

Sendo a FAETEC uma fundação que apoia a formação de profissionais técnicos, com 

qualidade para o mercado de trabalho, precisamos realizar essa qualidade para os nossos 

profissionais, servidores e funcionários, para que eles, cada vez mais, tenham a experiência 

em seu local de trabalho com a qualidade de vida, para oferecer aos seus alunos, pois, hoje, 

multinacionais já realizam esse trabalho nos seus setores. Essa dinâmica acontecerá com 

encontros em grupos de colegas no seu lugar de atuação. 

 

7.2. AONDE? 

As turmas da Ginástica Laboral: “Círculo de Convivência Laboral”, serão realizadas em 

espaço ou salas a combinar, da informática, do idioma, CVT e das escolas: Escola Técnica 

Estadual Oscar Tenório, ETE Visconde de Mauá e EEEF Visconde de Mauá, localizado na 

Rua Xavier Curado, s/nº - Marechal Hermes. 

 

7.3. DATA, HORÁRIO E MATERIAL 

Os encontros das aulas serão realizados todas as segundas e terças-feiras, de 11:30 a 13:00. 

Serão necessários materiais como bolas, elásticos, escovas, cadeiras, colchonetes... 

 

7.4. PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo da Ginástica Laboral: “Círculo de Convivência Laboral” Marechal Hermes 

são todos os servidores da Unidade (Coordenação Geral e Pedagógica do Marechal Hermes, 

Administrativos do CETEP, Coordenadores dos Cursos FIC, CVT, CEFE, professores, 

funcionários e representantes dos demais Setores e Escolas do complexo - ETE Visconde de 

Mauá, EEEF Visconde de Mauá, ETE Oscar Tenório, CRI e Refeitório.) 

 

8. DIVULGAÇÃO 

CIs (anexo) 

Ficha de Inscrição 

Folder (anexo) 

E-mail 

WhatsApp 
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1 DISCUSSÃO DOS DADOS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

 

Este subcapítulo contém a apresentação da análise dos dados dos questionários, 

fundamentada no referencial teórico de Paulo Freire (2010) e da PNEPS. Essa fase da 

pesquisa responde ao objetivo geral da pesquisa: utilizar a educação permanente com os 

trabalhadores da escola estadual do RJ, de forma a contribuir para uma qualidade de vida no 

processo do envelhecimento saudável, embora as perguntas atendam a todos os objetivos 

estabelecidos. A partir das USs, construíram-se quatro categorias, a serem discutidas à luz do 

teórico Paulo Freire e da PNEPS. 

 

6.1.1 Primeira categoria: identificando-se com a EPS 

 

Visando responder ao objetivo geral dessa pesquisa, ou seja, utilizar a educação 

permanente com os trabalhadores da escola estadual do RJ, de forma a contribuir para uma 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável, agrupou-se as USs e construiu-se 

a primeira categoria, ficando evidenciado, diante da análise das respostas, que 31,14% das 

ocorrências de URs   compreendem à EP ou reconhecem o seu conceito, pois as respostas que 

os participantes deram, principalmente na primeira pergunta, em que há o texto de Ceccim 

definindo EP, evidenciam o “Comprometimento com o trabalho e com as pessoas”, a 

necessidade de “Dialogar”,  a “Democracia”,  o “Encontrar”,  o “Reunir” e  o “Cooperar”.   

 Freire (2010, [s.p.]), é contrário ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os 

conhecimentos são considerados em si, sem a necessária ligação com o cotidiano, e os 

aprendizes se tornam meros escutadores e absorvedores do conhecimento do outro, essa teoria 

se assemelha à EP, com isso, os trabalhadores da escola, que estão trabalhando com a teoria 

ideológica de Freire já há algum tempo, não tiveram dificuldade de associar esse conceito 

com a proposta da EP. Sendo assim, promover EP com os trabalhadores no âmbito escolar, 

com o objetivo de olharmos para o processo do envelhecimento saudável em todas as etapas 

da vida, servirá para facilitar um novo pensar para esses trabalhadores, de modo que eles 

sejam o foco.  

Para Ceccim e Ferla (2015, [s.p.]), a EPS é uma expressão político-pedagógica, e não 

didático-pedagógica, sendo assim, ela foi extensamente debatida pela sociedade brasileira, 

como política inerente ao interesse do sistema único de saúde (SUS), “o que se pode averiguar 
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por meio da Resolução CNS n. 353/2003 e da Portaria MS/GM n. 198/2004 tendo sido 

aprovada na XII Conferência Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde (CNS)” 

(CECCIM e FERLA, 2015, [s.p.]). 

É importante essa definição de EPS para os trabalhadores da escola, pois, assim, eles 

poderão compreender a importância de utilizar no cotidiano do seu trabalho os seus conceitos, 

empoderando os trabalhadores e favorecendo uma interação nos seus setores. O Ministério da 

Saúde elaborou, amparado na Portaria GM n. 154, de 24 de janeiro de 2008, o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, pretendendo corroborar com a Estratégia Saúde da 

Família na rede de serviços e ampliar sua abrangência, resolutividade da Atenção Primária e 

metas das ações. Esse núcleo está composto por vários profissionais da saúde inclusive o 

profissional de educação física. (MS, 2008) 

Segundo Ceccim e Ferla (2015, [s.p.]), a EPS vem sendo a ferramenta do SUS para o 

desenvolvimento e formação de trabalhadores da saúde, em que as estruturas de ensino e de 

serviços devem-se encontrar em “cooperação” do incremento da gestão e tendo como eixo 

a integralidade e a implicação com os usuários. Esse pensar é tão integral e educacional que 

não pode estar afastado dos trabalhadores de qualquer classe ou segmento, e tampouco da 

comunidade escolar.  Esse conceito terá um efeito cascata, atingindo todos os envolvidos 

nesse meio. 

 Conforme Freitas (2007, [s.p.]) percebeu em seus estudos, o formato da graduação em 

educação física, tem protegido os estabelecimentos privados e o trabalho individual. O autor 

entende que as atividades da educação física em saúde vão além do que se é desenvolvido em 

academias, clubes e centro esportivos. É necessária uma educação permanente, em conjunto 

com a concepção da vigilância em saúde, reduzindo os riscos à saúde do indivíduo 

(FREITAS, 2007 apud ANJOS e DUARTE, 2009, [s.p.]). Esse conceito é de suma 

importância, para ser tratado com esses trabalhadores, sendo assim, a educação física poderá 

dar um grande salto, no que diz respeito à qualidade de vida através do envelhecimento 

saudável, se tiver trabalhando dentro da escola com esses objetivos. Faz-se necessário uma 

reformulação no currículo da formação em educação física, só assim é possível essa mudança 

de paradigma, já que a educação física se encontra intimamente ligada à saúde (ANJOS e 

DUARTE, 2009, [s.p.]).  

Ao serem questionados sobre esse tema, os trabalhadores da escola responderam que 

“é necessário um profissional qualificado para promover a EP, devido a sua importância”. 

Essa afirmativa comprova que os trabalhadores perceberam que a EPS pode contribuir para 

um processo inovador, possibilitando ampliar essa temática do processo do envelhecimento 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
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saudável para eles.  Como no âmbito escolar o profissional que tem a oportunidade de 

aproximar-se dessa política é o profissional da educação física, pelo seu vínculo com a Lei n. 

8080/90, e como essa política está intimamente ligada à saúde, é uma grande oportunidade de 

realização de encontros muito enriquecedores.  

 

 6.1.2 Segunda categoria: reconhecimento da ignorância do saber por Sócrates – “Só sei que 

nada sei” 

 

De forma a responder ao segundo objetivo específico da pesquisa, qual seja, promover 

a EP na escola através de oficinas, agrupou-se as USs e construiu-se a segunda categoria, 

ficando evidenciado, diante da análise das respostas, que 1,14% das ocorrências de URs, não 

compreendem os conceitos da EP e sua capacidade de transformar as situações-problemas no 

cotidiano de sua vida profissional, ou fizeram uma relação com a educação continuada, ou 

não entenderam a pergunta, ou simplesmente não responderam. 

Um percentual muito pequeno não entendeu o que vem a ser a EP e os seus possíveis 

ganhos no cotidiano do trabalho. Outros confundiram a EP com a educação continuada, pois 

nos relatos enfatizavam a “falta de atualização em conteúdo”. A proposta desse estudo não é 

desvalorizar a educação continuada, nem tampouco excluí-la do âmbito profissional, pois 

sabe-se da importância do conhecimento técnico e de conteúdo para que haja um bom 

desempenho das funções propostas, o que se pretende é somar, ao cotidiano do trabalho, essas 

educações, unindo suas qualidades e seus   pontos fortes. Trazendo essa educação continuada, 

para o conhecimento coletivo, interligando os setores, através das ferramentas que a EP 

favorece. 

A educação continuada é definida como uma aprendizagem individual, o que se 

adquire em processo, ao longo da carreira de um profissional e de seus cursos, o que irá 

permitir ao trabalhador melhorar, aumentar ou manter sua competência.  Ela é um conjunto de 

práticas educativas contínuas, que tem a concepção de transformar a prática. Ela está fixada 

ao avanço de suas capacidades, para uma modificação de decisões e procedimentos nas áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora do ser humano (PASCHOAL, 2007, [s.p.]). Com essa 

definição, percebe-se a sua importância.  

Para essa segunda categoria, não houve respostas em branco e poucas revelaram 

alguma incompreensão.  Foi também relatada a dificuldade da “ausência dos terceirizados”, 

pois atinge diretamente um setor muito importante no serviço, que é o cuidado com o 

ambiente, a segurança e a estrutura da escola.  
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A situação que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo hoje é muito delicada, afeta 

diretamente esses trabalhadores que estão desestimulados, apreensivos, doentes e adoecendo 

emocionalmente, por causa de toda essa crise. Tal fato provocou relatos que expressaram a 

“falta de interesse” da classe com o processo de mudanças. Para essa situação, Freire (2015
a
) 

descreve que, através das relações históricas, econômicas e sociais, é percebida a efetiva 

relevância que a educação tem, à medida que, não se pode negar que se vive hoje um 

momento de lutas por um mundo melhor. 

A EP tem ferramentas que possibilitam mudanças de paradigmas, ela empodera seus 

atores e, com isso, reestrutura toda uma dinâmica e reavaliando preconceitos; ela é 

fundamentada nas equipes multidisciplinares, consolidada para melhor resolutividade dos 

problemas a partir do empoderamento (FERNANDES, 2015, [s.p.]). Esses dois conceitos, 

“preconceito e paradigmas”, foram relatados pelos participantes como a dificuldade de 

promover a EP; outras falas também muito significativas, foram: “não acredito que estamos 

preparados” e “não me dão chance nessa escola”. Percebe-se, com esse relato, que ainda não 

se tem o conhecimento da EP na prática, de modo que não é fácil promover essa política, mas 

acredita-se que com os círculos de convivências está sendo construído um desabrochar de um 

novo pensar. 

O Ministério da Saúde tem um planejamento com a EPS na formação de recursos 

humanos dentro das instituições de saúde, para que os profissionais andem juntos com o 

objetivo da melhoria da qualidade do serviço e da inovações tecnológicas (BRASIL, 2009). 

Com esse conhecimento, os trabalhadores da escola poderão compreender melhor essa 

ferramenta, para colocá-la em prática.  

Freire (2015
b
) propõe uma educação libertadora e transformadora através do 

comprometimento e intervenção no mundo, de modo que cada pessoa seja parte do todo. Sob 

essa perspectiva, os educadores são convidados a conhecer uma nova forma de educar, que é a 

educação problematizadora que gera um novo despertar no educando, fazendo com que ele se 

perceba parte do mundo em que vive e tendo a visão de que deve existir uma troca contínua 

de saberes. 

 

6.1.3. Terceira categoria: aprendendo a decidir – escolhas saudáveis 

 

Intencionando responder o segundo objetivo específico, ou seja, identificar as 

necessidades e possibilidades junto aos trabalhadores da escola sobre a forma de melhorar a 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável, agrupou-se as USs e construiu-se 
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a terceira categoria, ficando evidenciado, diante da análise das respostas, que 44,32% das 

ocorrências de URs demonstram que os participantes reconhecem o significado do processo 

envelhecimento saudável como qualidade de vida. 

Segundo Matsudo (2007, [s.p.]), o envelhecimento ativo está relacionado a um estilo 

de vida ativo. A autora relata que programas de promoção têm alcançado cidadãos a partir de 

50 anos, como em São Paulo, onde surgiu o Programa Agita São Paulo, com objetivo de 

aumentar o nível de exercício físico da população. Dados importantes comprovam que o 

importante é acumular pelo menos 30 minutos de exercício físico por dia, para que, com isso, 

se possa alcançar uma vida ativa e saudável no que diz respeito à promoção da saúde.  

Com essa afirmativa, reforça-se a relevância desse estudo de promover, com os 

trabalhadores da escola, a qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável, através 

do educador físico, pois esse profissional contribui, e muito, com o objetivo da promoção da 

saúde. Como resposta aos questionários, foram obtidos: “espaço favorável”, “lugar 

arborizado”, “tem hidro, pilates”. Nessa escola, em especial, são oferecidas atividades físicas 

para os funcionários, mas com pouca adesão.  Esses exercícios seriam para esses 

trabalhadores de suma importância, já que eles serão os futuros idosos, como mostra as 

categorizações desse estudo, tendo em conta que a média de idade deles é de 49 anos. Sabe-se 

que a realidade a respeito da longevidade é inevitável, visto que em 2020 a população idosa 

será de, aproximadamente, trinta e um milhões de pessoas, correspondendo a quatorze por 

cento de toda a população brasileira (KUCHEMANN, 2012, [s.p.]). Essa pesquisa mostra que 

os participantes reconhecem a importância da atividade física nesse processo do 

envelhecimento, mas só alguns conseguem colocá-la em prática no seu cotidiano.  

Fatores que também influenciam essa conquista no processo do envelhecimento 

saudável são os hábitos alimentares. Ao descrever neste estudo a importância de alguns 

hábitos, não se pretende determinar o conceito de certo e errado, mas relatar a relação de 

poder que Foucault (1987, [s.p.]) menciona, pois para ele, a relação de poder não pesa só 

como um reprimidor que diz não, essa relação e poder “permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso” (idem, p.8). Segundo, Foucault (1987), o poder está em 

toda parte, não porque engloba tudo, mas porque pode vir de todos os lugares (FOUCAULT, 

1987 apud KRAEMER, et al, 2014, [s.p.]). Ele se reproduz a partir de micropoderes que se 

estendem sobre o social sem nenhum centro. É o ponto de partida para o desenvolvimento do 

capitalismo é o controle sobre a força de trabalho, isto é, sobre o corpo (KRAEMER, et al 

2014, [s.p.]) 
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 Com esse conceito, pode-se refletir sobre a possibilidade de uma alimentação mais 

saudável, que poderá ser “caseira”, com “menos gordura e sal”, mais “consumo de agua”, 

com um consumo bastante reduzido dos alimentos “industrializados e dos refrigerantes”. 

Esses são pontos comuns que os participantes afirmaram, ao serem questionados.   

Sobre a alimentação, discutiu-se, por exemplo, sobre a necessidade de comer 

alimentos o mais frescos possível, sobre o fato de que aquele alimento que não tem um tempo 

de validade tão extenso, tem necessidade de uma quantidade muito grande de conservantes na 

sua produção para sua conservação, que não ficam nas prateleiras do supermercado sem 

refrigeração. Sair de um pensar criado a partir de um estereótipo, por verdades que são criadas 

a partir de um senso comum, e não um senso crítico, como diz Freire (2010), é muito difícil, 

mas, os seres humanos são feitos para pensar e determinar verdades próprias.  

 Foucault (2007) descreve como são geradas as normas no “regime de verdades”, a 

verdade, no sentido do poder-conhecimento causador de verdades, tem como consequência a 

persistência das normas que circulam nos ditos das academias científicas, que apoiam e 

produzem as verdades que persuadem e reprisam os ditos.  Sendo assim, funciona como lei e 

gera o discurso verdadeiro que traz efeitos de poder, ou seja, o que se diz ser verdadeiro 

definirá as regras da conduta humana a partir da qual somos sentenciados, classificados e 

fadados a certo modo de viver ou morrer.  (KRAEMER, et al 2014, [s.p.]). 

Não se pode negar as influências dessas verdades transmitidas pela mídia; algumas 

verdades são mal interpretadas, ou não se tem interesse em esclarecê-las.  Sabe-se, por 

exemplo, a partir de algumas verdades científicas, a importância de se fazer uso de frutas. A 

pesar disso, percebeu-se neste estudo, que os entrevistados apresentaram uma visão 

equivocada do suco de frutas em caixa, pois, mesmo tratando-se de um produto que tem uma 

quantidade elevada de sódio e açúcar, os participantes relatam um consumo grande e 

frequente desse tipo de suco. Entretanto, nessa mesma pesquisa, obteve-se um resultado em 

que 50% dos participantes têm doenças ligadas à hipertensão e à obesidade. Nesse contexto, 

portanto, se faz necessário ponderar algumas coisas. Kraemer (2014, [s.p.]) diz não querer 

negar a importância epidemiológica sobre o adoecimento com uma relação direta com a 

alimentação. O autor afirma que “conhecer é melhor do que ignorar quando é preciso agir”. 

Outra questão ligada à qualidade de vida aqui mencionada, está relacionada ao mental, 

à necessidade de diminuir o stress do cotidiano. A busca por algo que possibilite “ficar mais 

tranquilo”. Já se tem muitos estudos que comprovam a eficácia da meditação para os 

cidadãos, como descrito a seguir. Percebe-se resultados significativos ao longo prazo no uso 

da meditação com comunidades clínica e não clínica, como constatado por Cruess, Antoni, 



100 

 

Kumar e Schneiderman (2000); Goleman e Schwartz, (1976); Oman, Hedberg e Thoresen 

(2006) e Ostafin et al (2006 apud MENEZES et al, 2009, [s.p.]). Essa prática também está 

associada à diminuição da ansiedade, está relacionada a afetos positivos e à maior resiliência 

(BROWN e RYAN, 2003; DAVIDSON et al, 2003; GALVIN et al, 2006; SCHWARTZ, 

DAVIDSON e GOLEMAN, 1978; GROSSMAN et al, 2004 apud MENEZES et al, 2009) 

Percebe-se aqui a importância dessa prática meditativa e entende-se que para se obter esse 

hábito, faz-se necessário desenvolvê-lo no cotidiano do ser humano, às vezes, a meditação se 

confunde como algo  somente religioso-espiritual ou com uma filosofia de vida oriental, mas 

ela pode ser uma prática introduzida no âmbito da saúde e também no escolar, com objetivo 

de adquirir benefícios, para melhora na qualidade de vida tanto física quanto mental. É 

cauteloso alegar que não há necessidade de excluir as práticas espirituais, mas tampouco 

deve-se negar a dependência uma da outra, ou seja, da meditativa e da espiritual (MENEZES 

et al, 2009). Ao longo deste estudo, alguns participantes relataram a busca por “exercício 

mental”, por “pensamentos positivos, sadios, de esperança e de alegria”. Sabe-se que a prática 

da meditação, ou seja, de exercícios para meditar, gera uma grande possibilidade de 

desenvolver condições favoráveis hormonais, como relata os estudos acima mencionados, que 

irão facilitar essas atitudes na vida das pessoas. Acredita-se que problemas emocionais 

refletem no corpo físicos, gerando muitas doenças; conforme Nakao et al (2001 apud 

MENEZES et al, 2009) programas com a prática da meditação têm relatado resultados 

significativos, como a menor somatização dos pacientes.  

Os participantes dos grupos da G.L. tiveram, durante os encontros, a iniciativa de 

pedir a promoção de palestras sobre qualidade de vida no trabalho e pediram também filmes 

sobre o assunto.  

 A EPS, segundo Ceccim (2015), constitui-se em uma das alternativas viáveis de 

mudanças no espaço de trabalho, em razão de conjecturar formas diferenciadas de educar e 

aprender, através da qual se propõe a transcender ao tecnicismo e às capacitações pontuais, 

estimulando a participação ativa dos educandos no processo, assim como o desenvolvimento 

da capacidade crítica e criadora dos sujeitos. 

 

6.1.4 Quarta categoria: mudanças de paradigmas – propor métodos criativos  

 

Tentando responder ao terceiro objetivo específico da pesquisa, ou seja, propor 

métodos criativos e possíveis com a realidade social e econômica para melhorar a qualidade 

de vida no processo do envelhecimento saudável dos trabalhadores, utilizando como 
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ferramenta a EP para construir esse processo, agrupou-se as USs e construiu-se a quarta 

categoria, ficando evidenciado, diante da análise das respostas, que  22,40% das ocorrências 

de URs evidenciam que muitos participantes necessitam de uma política de educação que 

favoreça  hábitos saudáveis com objetivo de um novo estilo de vida.  

Segundo Freire (2015
b
, [s.p.]), o diálogo é essencial na educação, como prática de 

liberdade e reflexão crítica, só assim haverá a possibilidade de elaborar, junto aos 

trabalhadores, as mudanças de paradigmas e inovar, justificando a necessidade de promover a 

PEPS como ferramenta para esse diálogo. Com isso, percebe-se a importância desse espaço 

para desenvolver grupos educativos, pois a escola já oferece atividades físicas e poucos 

frequentam, pois não se discute a sua verdadeira importância.  

Para Freire (2015
c
), a libertação do oprimido, tão necessária, é possível pela educação, 

através de círculos de convivência, possibilitando uma educação significativa e libertadora.  O 

Círculo de Cultura constituía-se numa conformação da educação libertadora. Nele não haveria 

lugar para o professor bancário, que tudo sabe, nem para um aluno passivo, que nada sabe. O 

Círculo de Cultura, logo, é um ambiente no qual se tem escuta, onde todos têm a palavra, e 

todos leem e escrevem o mundo em conjunto. É um espaço de trabalho, pesquisa, exposição 

de práticas, dinâmicas e vivências que propiciam a complementação grupal do conhecimento, 

gerando assim uma aprendizagem significativa. 

Essa aprendizagem significativa terá como eixo condutor o mapa conceitual que irá 

favorecer, na prática, uma teoria expressiva dos benefícios da alimentação, dos exercícios 

físicos, da interligação à saúde mental pela meditação, no processo do envelhecimento 

saudável em todas as etapas da vida (MOREIRA, 1997 apud CAVELLUCCI, 2009, p. 03). 

Pois, segundo os relatos dos entrevistados, 22% não realizam exercícios físicos e relatam 

doenças que poderiam ser amenizadas pelas atividades físicas e mudanças de hábitos na 

alimentação. 

Dessa forma, entende-se que a Política Nacional Educação Permanente em Saúde, que 

tem como objetivo promover no ambiente de trabalho uma relação horizontal, envolvendo 

todos os autores de uma instituição, poderá ser uma possível ferramenta, pois irá discutir, ou 

seja, dialogar, a partir da necessidade do trabalhador, o assunto em voga, assim sendo, 

possibilitará a melhoria no serviço e, automaticamente, nas pessoas que dele se utiliza.  

(SONATI e VILARTA, 2011, [s.p.]). 
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6.2 DISCUSSÃO DO PROJETO: “CÍRCULO DE CONVIVÊNCIA LABORAL”  

 

 

O projeto reconstruído chamado GINÁSTICA LABORAL: “Círculo de Convivência 

Laboral”, foi discutido e analisado com fundamentação no referencial teórico de Paulo Freire 

(2010 e 2015) e da PNEPS. Essa fase da pesquisa responde ao objetivo geral da pesquisa que 

é utilizar a educação permanente com os trabalhadores da Escola Estadual do Rio de Janeiro 

de forma a contribuir para uma qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável. 

Esse projeto contempla todos os objetivos estabelecidos nessa pesquisa. Isso só foi possível 

ao longo dos encontros, porque esses encontros tiveram um período de um ano. Sendo assim, 

constituir junto aos servidores as suas necessidades no conhecimento dessa temática foi 

plausível. 

 Conforme o projeto piloto foi ganhando “corpo”, ou seja, conteúdo sobre a temática 

“qualidade de vida nas etapas do envelhecimento saudável”, com o envolvimento dos 

trabalhadores e a aproximação da pesquisadora com a política de educação permanente em 

saúde (PEPS), os encontros se potencializam em um desdobramento inovador e criativo 

nesses grupos, e isso só foi possível devido ao círculo de convivência adquirido entre os 

participantes. Assim sendo, foi elaborado, junto a esse grupo, algumas mudanças de 

paradigmas sobre várias temáticas, quais sejam: alimentação, meditação e terapias 

psicológicas, através de ferramentas tecnológicas como links, vídeos no YouTube, roda de 

conversa e artigos científicos oferecidos pela pesquisadora. Tais recursos potencializaram e 

enriqueceram as discussões. 

Com esses recursos foi possível discutir, por exemplo, que a escola deve estimular 

uma alimentação saudável. Segundo Juzwiak e Batista (2013[s.p.]), é preciso arriscar-se com 

apresentações inovadoras sobre a alimentação saudável no âmbito escolar, faz-se necessário 

incluir oficinas com essas temáticas, para que, se possível, sejam obtidas mudanças nos 

hábitos alimentares.  Já em relação à meditação, a pesquisadora levou artigo em que o assunto 

era tratado segundo Nakao (2001), mostrando que programas com a prática da meditação têm 

relatado ganhos expressivos, como menor somatização dos pacientes. Sabe-se que problemas 

emocionais refletem no corpo físicos, gerando muitas doenças. (NAKAO et al, 2001 apud 

MENEZES et al, 2009, [s.p.]). No que diz respeito à psicologia, estudos também mostram que 

independente de linha teórica, processos psicoterapêuticos, avaliados pelos artigos levantados, 

são eficazes na diminuição de sintomatologia depressiva, aumentando a pontuação dos 
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instrumentos de qualidade de vida ou de relacionamentos sociais, o que parece despontar a 

seriedade e a eficiência das intervenções. (BAPTISTA, 2007, [s.p.]). 

Todavia percebe-se que tais abordagens fazem-se necessárias no âmbito escolar, já que 

a escola, através da educação, tem como objetivo promover a saúde.   

  A atividade física e os exercícios físicos já estão nesse contexto escolar, através do 

professor de educação física. O que se faz necessário hoje é um olhar inovador do professor 

de educação física, que deve apoderar-se não só das atividades recreativas e desportivas, mas 

ampliar sua finalidade para a educação em saúde, com o objetivo de beneficiar aos seus 

praticantes, uma compreensão expandida para um estilo de vida saudável ao longo de toda a 

vida (GUEDES, 1999 apud SOARES, MARCONATO e GÜNTHER, 2014, p. 8). No âmbito 

escolar, o educador físico o profissional mais próximo da prática de exercícios, com o 

objetivo da qualidade de vida nas etapas do envelhecimento, precisando também ampliar essa 

prática para os trabalhadores da escola. Sendo assim, com essa pesquisa o que se teve de 

resultado é que a EPS é uma ferramenta com um grande potencial para tais fins.  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma política com a essencialidade 

constitucional e, após 2003, ela foi instituída no Brasil como política pública (Ministério da 

Saúde, 2009), construída como instrumento para transformar o profissional em serviço em um 

profundo conhecedor da sua realidade local. Para os trabalhadores da escola, essa política não 

é conhecida, mas, como ela é fundamentada na aprendizagem significativa de Freire, não foi 

difícil que percebessem a sua importância e sua funcionalidade. Essa política possibilita um 

empoderamento do trabalhador no seu local de trabalho e proporciona uma gestão horizontal, 

segundo Ceccim e Ferla (2015, [s.p.]). 

Com esse olhar, inicia-se uma nova prática nesses grupos com o referencial teórico de 

FREIRE (2015
b
) que diz que o diálogo é essencial na educação como prática de liberdade e 

reflexão crítica. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros, estreia com a sua comunicação a 

relação dialógica em que se confirma como agitação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente atividade na História. Ao aprofundar a reflexão com Freire (2010), percebe-se o 

quanto ela permeia a EPS e, consequentemente, oferece aos trabalhadores da escola a 

oportunidade de um ambiente mais crítico e humanizado através do diálogo.  

Fundamentado em Freire e na EPS, o projeto piloto da GL foi remodelado, pois passou 

ter uma ampliação no conceito da GL para a qualidade de vida no processo do 

envelhecimento saudável de trabalhadores, e tornou-se GINÁSTICA LABORAL: “Círculo de 

Convivência Laboral”. Compreende-se que várias ocorrências influenciam a qualidade de 

vida, mas esse projeto da GL tem o interesse na qualidade de vida no campo da promoção da 
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saúde, em que o que se busca é a possibilidade de viver sem doenças e ultrapassar as 

dificuldades de morbidade (MINAYO, HARTZ e BUSS 2000, p. 15).  

Todavia, Freire (2015
c
) nos seduz a apreciar uma nova forma de educar, que é a 

educação problematizadora que suscita um novo acordar ao educando, fazendo com que ele se 

compreenda parte do mundo em que vive e alargando a visão de que é preciso existir uma 

troca contínua de saberes. É uma educação libertadora e transformadora através do 

comprometimento e intervenção no mundo, no qual cada pessoa faz parte do todo.  

Para o Ministério da Saúde, a EPS tem como planejamento a formação de recursos 

humanos dentro das instituições de saúde para que os mesmos andem juntos com o objetivo 

da melhoria da qualidade do serviço e inovações tecnológicas (BRASIL, 2009). Fazendo uso 

dessa estratégia que é a EPS, os trabalhadores da escola poderão compreender melhor essa 

ferramenta para colocá-la na prática, e, assim, obterem uma gestão horizontal, possibilitando a 

integração entre setores e entre todos os servidores que atuam no âmbito escolar. 

Os trabalhos em grupos favorecem a aprendizagem significativa, de modo que, os 

trabalhadores envolvidos com os mesmos objetivos descobrem juntos as suas dificuldades e 

conseguem encontrar respostas para suas dúvidas, muitas das vezes desmistificando alguns 

problemas que no primeiro momento pareciam ser algo que não teria soluções. Os grupos 

fortalecem opiniões e decisões coletivas. Conforme já dizia Freire (2010), os homens se 

libertam em comunhão, por isso a importância em se estar em grupos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que as ações educativas da EPS, para que sejam postas em prática, 

precisam ser discutidas e associadas aos processos educativos em saúde, e foi isso o que se fez 

com a equipe que participa da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”, 

envolvendo todos os servidores que prestam serviço para e escola e que quiseram participar. 

Espera-se, com este estudo, inovar com a promoção da política de educação permanente no 

ambiente escolar, não deixando de mencionar que é uma política ainda desconhecida no 

âmbito escolar. A EPS foi institucionalizada na escola em que esta pesquisa aconteceu, por 

meio da ginástica laboral, com o objetivo geral de utilizar a educação permanente com os 

trabalhadores da escola estadual do Rio de Janeiro, de forma a contribuir para uma qualidade 

de vida nas etapas do envelhecimento saudável. Para isso, foi fundamental o desenvolvimento 

dos conceitos de EPS e sua prática em saúde.  

Diante do que foi exposto nos resultados desta pesquisa, percebe-se que os 

participantes descrevem a importância dessa prática que é caracterizada por atividade física, 

alimentação e saúde mental, favorecendo a promoção da saúde. Na primeira categoria, 

discutida nessa pesquisa, aplicando-se a análise de Bardin (2009) aos questionários, 44% das 

ocorrências de URs apontaram que esses trabalhadores reconhecem tais necessidades. Com 

essa afirmativa, compreende-se que políticas públicas como essas deveriam ser implantadas 

nas escolas como um processo educacional, pois 32% das ocorrências de URs assinalam que 

os participantes identificam-se com a EPS, que é uma política que funciona como ferramenta 

para integração dos setores, para a escuta dos problemas que atingem os servidores e para 

discutir prováveis resoluções. Sendo assim a EP e possibilita possíveis mudanças no trabalho 

e na equipe. 

A partir desses dados concretos e numéricos, ratificou-se a primeira hipótese: quais 

são as necessidades dos trabalhadores da escola no que diz respeito à qualidade de vida no 

processo do envelhecimento saudável? Os trabalhadores não têm dúvidas no que diz respeito 

a qualidade de vida para um envelhecimento saudável, mas mais de 50% não realizam 

atividades físicas e relatam hipertensão arterial e diabetes. Com isso, entende-se que a EPS é 

uma ferramenta que possibilitará uma ampla discussão sobre essa temática podendo alcançar 

possíveis mudanças nos seus hábitos no que diz respeito à atividade física, a exercícios 

meditativos/mental e alimentar.   

    Com esse novo olhar, há uma grande possibilidade na diminuição da demanda do 

SUS, no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes e 
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obesidade. Com essas políticas implantadas, é possível um grande benefício de saúde na 

população idosa, já que o aumento desse grupo é significativo e irreversível na população 

brasileira e os trabalhadores atuais serão os futuros idosos. 

 A proposta da educação permanente, que não existia na escola, agora está sendo 

elaborada coletivamente com base nas demandas encontradas e, por isso, vem sendo utilizada 

como dispositivo de mudança institucional, lembrando sempre que a EPS não era de 

conhecimento no âmbito escolar antes que o projeto fosse implantado. 

   Durante a pesquisa, foi observado, no grupo de Ginástica Laboral: “Círculo de 

Convivência Laboral”, qual era o entendimento dos participantes sobre a temática, e o 

resultado mostrou que 44% reconhecem tais necessidades, fato que responde ao primeiro 

objetivo específico que é identificar as necessidades dos trabalhadores da escola sobre 

qualidade de vida no processo do envelhecimento saudável. É um resultado favorável, sendo 

que, na realidade, falta a prática, pois identificar não significa realizar.  

  Ainda durante os encontros da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”, 

foram ressaltadas as necessidades que os participantes tinham em saber mais sobre o processo 

do envelhecimento para gerar uma melhoria na qualidade vida. O desconhecimento de 

algumas questões respondeu ao segundo objetivo específico, que é descrever a visão dos 

trabalhadores sobre a possibilidade de mudança no processo do envelhecimento saudável. 

Observou-se que os participantes sabem da importância de algumas prioridades, como as 

atividades corporais, mentais e alimentares, visto que eles solicitaram, como fonte de 

aprendizagem, palestras, vídeos, artigos e filmes. 

Os resultados da pesquisa também revelaram que um percentual de 50% dos 

participantes não tinham o hábito de realizarem atividades de exercícios físicos e meditativos, 

comprovando a segunda questão explorada que é: Como os trabalhadores enxergam a 

possibilidade de mudança no processo do envelhecimento saudável? Percebeu-se que as 

pessoas não estão se preparando para envelhecer, elas reconhecem a importância, mas não 

têm o hábito em colocar como prioridade os exercícios físicos, meditativos e uma alimentação 

saudável, fatores esses que poderão facilitar nesse processo do envelhecimento. 

   O terceiro objetivo específico é elaborar, em conjunto com os trabalhadores, 

métodos criativos e possíveis com a realidade social e econômica para melhora na qualidade 

de vida no processo das etapas do envelhecimento saudável. Para essa elaboração, foram 

produzidos produtos com o objetivo de divulgar o convite aos trabalhadores para participarem 

da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”, um material impresso, com a 

implementação dos encontros, que têm dias e horários marcados e espaços conquistados por 
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esta pesquisadora.  Ao longo do processo da GL, teve-se em mente, em conjunto com os 

trabalhadores, a preocupação de que os encontros colaborassem na educação permanente dos 

funcionários, que estão envolvidos com toda uma problemática que é a dificuldade em que os 

servidores do Estado do Rio de Janeiro encontram-se.  

Utilizar Paulo Freire e PNEPS como referencial teórico, e sua teoria de aprendizagem 

significativa no processo de trabalho, trouxe um processo de interiorização institucional, que 

possibilitou o entendimento do sentido da comunicação estabelecida entre mestre e discípulo 

na dinâmica ensino-aprendizagem, posto que as relações que os homens estabelecem entre si 

definem um pensar coletivo sobre esse tema. 

A experiência foi significativa e possibilitou a reflexão do processo de trabalho pela 

equipe e propiciou contribuições tais quais: maior integração dos servidores, o envolvimento 

de todos os setores, o que significou dar-lhes poder e torná-los autores dos processos  de 

mudança buscados com a educação permanente; o  reconhecimento da importância de todos 

os servidores envolvidos com a escola; o fomento de um espaço de discussão e trocas, com o 

foco na qualidade de vida no envelhecimento saudável e a ampliação da compreensão do 

significado da EPS e do papel da atividade física como facilitadora para qualidade de vida 

saudável, mesmo que não tenha havido mudança significativa na prática. 

Acredita-se que a escola é um potente lugar para trabalhar promoção da saúde, tendo 

em vista a entrada da educação física na Lei n. 8080; assim sendo, utilizando-se como 

ferramenta a educação permanente no ambiente escolar, com um olhar consciente para o 

envelhecimento saudável, possibilitar-se-á uma nova demanda ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), pois a proposta é sair de um modelo biomédico, no qual há uma grande medicalização 

objetivando prevenir as doenças como hipertensão, diabetes e obesidades, para, então, passar 

a promover mais saúde, de modo a contribuir para as mudanças de paradigmas. Vislumbra-se 

a possibilidade de transformar a realidade do senso comum em um senso crítico quando se 

tratar de saúde física, mental e alimentar. 
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8 PRODUTO DA PESQUISA 

 

8.1 GINÁSTICA LABORAL NA ESCOLA: “CÍRCULO DE CONVIVÊNCIA LABORAL” – UMA 

ESTRATÉGIA POSSÍVEL ATRAVÉS DA EPS 

 
Adriana C. M. Fernandes 

Elaine Antunes Cortez 

Marcos Corvino 

INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNPES) fundamenta-se na 

aprendizagem significativa, é uma política para o serviço, levando em consideração as 

particularidades de cada ambiente e aproveitando o saber e as vivências que as pessoas já 

possuem (BRASIL, 2009). 

Para Ceccim e Ferla (2015), a EPS se ampara no conceito de ensino problematizador, 

fundamentada na produção de conhecimentos que respondam as perguntas que pertencem ao 

universo de experiências e vivências de quem aprende e que geram novas perguntas sobre o 

ser e o atuar no mundo, por isso a sua grande capacidade em transformar o serviço. Ela é 

contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os conhecimentos são considerados em 

si, sem a necessária ligação com o cotidiano, e os aprendizes se tornam meros escutadores e 

absorvedores do conhecimento do outro (CECCIM e FERLA, 2015). 

A EPS não é uma política conhecida no âmbito escolar, mas percebe-se pelo olhar de 

Freire (2010), que ela é uma grande aliada no processo profissional no serviço, pois apresenta 

questões e problemas principais da educação, que não são apenas questões pedagógicas, mas 

também questões políticas. Para Freire (2016), a educação e o sistema de ensino não 

modificam a sociedade, porém a sociedade pode mudar o sistema instrucional.  O sistema 

educacional pode ter um papel importante em uma revolução cultural. 

Em 1978, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) conceituou a EPS como 

um processo ativo, contínuo e dinâmico de ensino e aprendizagem, com o propósito de análise 

e melhoramento de desenvolvimento de pessoas e grupos, frente à evolução tecnológica, às 

necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais (PEIXOTO, GONÇALVES, 

COSTA, TAVARES, CAVALCANTI e CORTEZ, 2013). 

Essa política se parece com muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde 

e compartilha muitos de seus conceitos, mas, enquanto a educação popular tem como objetivo 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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a cidadania, a educação permanente tem como objetivo o trabalho, e as escolas estão focadas 

em uma educação em saúde para cidadania, esquecendo-se de um bem maior que é o seu 

trabalhador (CECCIM e FERLA, 2015). 

 
Diante desse contexto em que está o servidor da rede escolar, percebe-se, pelo olhar 

do educador físico, uma necessidade de desenvolver encontros para dialogarmos e 

praticarmos qualidade de vida nas etapas do envelhecimento, possibilitando, quem sabe, 

saúde para esses trabalhadores. Entende-se que o envelhecimento para Santin (2009) não se 

encontra somente na velhice, ele está presente em todas as fases da vida, inicia-se no útero e 

finaliza no túmulo, por isso a importância de termos uma promoção da saúde o mais cedo 

possível (SANTIN, 2010).  

Ser professor de educação física consisti em ser o profissional na escola mais próximo 

da área de saúde, assim sendo, passa a ser o agente mais perto do uso da ferramenta da EPS. 

A Portaria n. 1.065, de 4 de julho de 2005, do Ministério da Saúde, criou os Núcleos de 

Atenção Integral na Saúde da Família (NASFs), instituindo suas atribuições e a promoção da 

saúde, ou seja, garantindo condições de bem-estar físico, mental e social. Esses Núcleos são 

constituídos por equipes multidisciplinares, incluindo o profissional da educação física, com 

isso se faz necessário cada vez mais a aproximação desse profissional junto às políticas de 

saúde, a fim de promovê-las no âmbito escolar (CONFEF, 2008). 

Além do mais, é sabido que a atividade física abranda o risco de queda, sendo 

estimado um possível fator de proteção a elas (BECK et al, 2011). O que colabora para o 

envelhecimento ativo, cuja finalidade é aumentar a expectativa de uma vida saudável e de 

qualidade para a população que está envelhecendo (VICENTE e SANTOS, 2013). 

Sendo assim, evidencia-se a função desse educador nas escolas que vai além do ensino 

dos desportos e da divulgação da importância das atividades físicas, embora sua formação 

difira da demanda dos serviços públicos de saúde e geralmente esteja associada à atividade 

física, o que acaba refletindo na sua atuação, que segue padrões de diagnóstico e avaliação, 

protocolos regidos e parâmetros puramente biológicos, (ANJOS e DUARTE, 2009). 

O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de formação, segundo Freire, 

é compreender que as propostas não podem mais ser construídas solitariamente e nem de cima 

para baixo, hierarquizadas. Elas devem fazer parte de uma grande estratégia, estar articuladas 

entre si e serem criadas a partir da problematização das realidades locais, envolvendo os 

diversos segmentos (FREIRE, 2016). 

Assim sendo, embasada na EPS, em Freire e na temática tão atual e de suma 

relevância que é a qualidade de vida nas etapas do envelhecimento acima descrito e a partir de 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
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uma encomenda desses servidores, após um simpósio de qualidade de vida que aconteceu na 

própria instituição, obteve-se como produto de pesquisa, a implantação e a institucionalização 

da EPS, através da Ginástica Laboral: “Círculo de Convivência Laboral”, com o parâmetro no 

mapa conceitual. 

Segundo Moreira, Joseph é o inventor do mapa conceitual que é um diagrama, ou seja, 

um resumo de determinado tema, como uma representação, que encaminha uma opinião mais 

ampla para uma mais específica. Por isso, não existe uma forma única para a construção do 

mapa conceitual (1997 apud CAVELLUCCI, 2009, p. 03). 

A primeira conquista dessa pesquisa foi o espaço físico adquirido para a realização 

desses encontros da Ginástica Laboral: “Círculo de convivência laboral”, que acontecem 

todas as segundas e terças-feiras nos centros de idioma e informática, da escola FAETEC, 

compus de Marechal Hermes, RJ.   

Almeja-se ampliar esses dois grupos para todo o complexo de Marechal Hermes, que 

abrange mais três escolas, como um canal permanente às memórias dos funcionários sobre o 

assunto, através dos círculos de convivência, fonte do que Freire chama de aprendizagem 

significativa. Sabe-se que essa implantação só surgirá e terá impacto, se os servidores, juntos, 

decidirem e escolherem, por métodos criativos e inovadores sobre a temática do 

envelhecimento saudável, com o propósito de qualidade de vida, como vem acontecendo até a 

data presente.  

 

 Apresentação do produto 

Foi assim que surgiu a ideia da produção de panfletos, banner e um material chamado 7 

hábitos de qualidade vida nas etapas do envelhecimento para divulgação da Ginástica 

Laboral: “Círculo de convivência Laboral”, um trabalho em equipe e em rede entre os setores 

e com todos os servidores envolvidos no âmbito escolar, dialogando a teoria com a prática, e 

objetivando registrar o processo reflexivo constituído nos encontros com a ferramenta da EPS. 

O panfleto será apresentado nas escolas que ainda não realizam os encontros, com a finalidade 

de divulgar a atividade e o banner tem como proposta ficar no local onde acontece os 

encontros para elucidar o trabalho, além de ser também uma forma de divulgação, já que esses 

lugares, em outros dias e horários, são utilizados para reuniões pedagógicas, palestras, 

apresentação de vídeos e aulas. 
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8.1.1 Panfleto 

 

Será definido aqui o que é panfleto. Ele não tem necessariamente dobra e é constituído 

apenas de frente e verso, sem a necessidade de uma capa, como no folder
3
, que vem do inglês 

fold, que significa “documento escrito que tem uma dobra”, e é utilizado para promoção de 

algum produto/evento dentro de uma instituição. O que será usado pela pesquisadora é o 

panfleto como é o caso desse apresentado, para circular dentro das escolas e nos centros 

vocacionais, entre os servidores.  

A finalidade é divulgar dentro das escolas com os servidores, convidando-os a 

participarem desses encontros, que têm como objetivo possibilitar descobertas, no que diz 

respeito à qualidade de vida no envelhecimento, com o foco nos exercícios físicos e 

meditativos, nas mudanças de paradigmas sobre a alimentação, a diferenciação entre 

prevenção e promoção de saúde, além da aproximação com terapias psicológicas, como 

demonstra o mapa conceitual. Esse encontro é chamado de Ginástica Laboral: “Círculo de 

convivência laboral”, promovido pelo educador físico, e que surgiu pela encomenda dos 

próprios participantes da pesquisa que são os servidores.    

O local de divulgação do panfleto deverá ser definido com a direção e com os 

gestores, mas imaginou-se utilizar os mesmos locais onde já há material desse tipo, como as 

salas dos professores e os locais onde os servidores de apoio tomam seu cafezinho no 

intervalo, os quadros e murais de avisos na direção e nos setores administrativos das escolas e 

nos centros vocacionais, lugares aos quais os servidores têm acesso.  

Segue o panfleto, conforme arte elaborada: 

 

                                                      
3
 (http://www.significados.com.br/folder/). 

http://www.significados.com.br/folder/
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Figura 3: Frente do panfleto. Fonte: Elaboração Própria.  
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Figura 4: Verso Panfleto. Fonte: Elaboração Própria.  

 

 

8.1.2 Banner 

 

Seguindo a mesma ideia dos panfletos, montou-se a arte de dois banners para serem 

colocados nos dois espaços, que são o centro de idiomas e o de informática, primeira 

conquista desta pesquisa de mestrado, espaço esses onde são realizados a Ginástica Laboral: 

“Círculo de convivência laboral”, promovido pelo educador físico para os servidores. Por se 

tratar de um material maior, será utilizado com o propósito educativo para aprendizagem 
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significativa. Por ter maior alcance visual, nele serão apresentados os conceitos da temática 

envolvida nesses encontros que é a qualidade de vida nas etapas do envelhecimento, tendo 

como eixo condutor o mapa conceitual.  

Seque o banner, conforme arte elaborada:  

  
Figura 5: Banner. Fonte: Elaboração Própria.  
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8.1.3 Sete hábitos de qualidade vida nas etapas do envelhecimento. 

                

Esse material foi elaborado para ser divulgado por celular, via whtasApp, toda 

semana, nos grupos da ginástica laboral dos professores e dos servidores, grupos esses já 

existentes. Assim sendo, tem-se um canal direto com esses trabalhadores na divulgação dos 

encontros, com baixo custo e com uso da tecnologia, uma forma inovadora e criativa nesse 

processo.  

Seque abaixo o material, conforme arte elaborada:  

  

 

Figura 6:  Sete hábitos de qualidade vida nas etapas do envelhecimento. Fonte: Elaboração Própria.  

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS 

 

Os produtos podem ser compreendidos como uma tática de abrangência dentro desse 

complexo, que consiste aproximadamente em três mil servidores, possibilitando um alcance 

maior a esses trabalhadores no que diz respeito ao conhecimento e à institucionalização da 

EPS no âmbito escolar e a realização desses encontros com exercícios físicos e meditativos.  

O professor de educação física ao usar a EPS como ferramenta para melhorar a qualidade de 

vida nas etapas do envelhecimento, acende uma busca em saber mais sobre essa política, que 

carece nas redes escolares. Além disso, este estudo demonstra que, se construído 

coletivamente dentro da proposta da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), um programa educativo de atividade física é viável para seus trabalhadores, 

apresentando benefícios como o baixo custo por participante (SÁ, VELARDI e FLORINDO, 

2016). Também pretende aproveitar as potencialidades do processo de trabalho desses 
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servidores, que sofrem influência direta do modelo terceirizado de gestão na estrutura da 

educação das equipes, no que diz respeito à precariedade das relações de trabalho.  Com isso, 

mostra-se que é possível, como já mencionado, apresentar uma nova demanda ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), de modo que seja viável sair de um modelo biomédico, em que há 

uma grande medicalização em prol da prevenção de doenças como hipertensão, diabetes e 

obesidades, e passarmos a promover mais saúde, de modo a contribuir para as mudanças de 

paradigmas. Vislumbra-se, pois, a possibilidade de transformar a realidade do senso comum 

em senso crítico quando tratar-se de saúde física, mental e alimentar.  
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Apêndice I: Termo de consentimento livre e esclarecido 

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação permanente e qualidade de vida: Envelhecimento saudável de trabalhadores de uma 

escola pública.   
Pesquisador responsável: Adriana Cortez Marcellos Fernandes. 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável:  Universidade Federal Fluminense/ Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde. 

Telefones de contato: (21) 983643245 – (21) 98873544  

E-mail: terapeuta.adriana@outlook.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

 

Idade: ______________                 Tel.:_______________________________ 

     

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação permanente e qualidade de vida:  

Envelhecimento saudável de trabalhadores de uma escola pública”, de responsabilidade da pesquisadora Adriana Cortez 

Marcellos Fernandes. 

A população brasileira está aumentando de forma significativa o número de idosos, com isso percebe a 

importância de melhorar a qualidade de vida no processo de envelhecimento antes dos 60 anos.  

 

      Os objetivos da pesquisa são utilizar a educação permanente envolvendo trabalhadores da escola de forma a contribuir 

para uma qualidade de vida, com vista a um futuro envelhecimento saudável. Identificar as reais necessidades e 

possibilidades junto aos trabalhadores da escola sobre a forma de melhorar a qualidade de vida com vista a um futuro 

envelhecimento saudável; propor métodos criativos e possíveis com a realidade social e econômica para melhora na 

qualidade de vida com vista ao um futuro envelhecimento saudável dos trabalhadores da escola, que possam ser realizados no 

cenário estudado; implementar a educação permanente na escola  

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a responder um questionário semiestruturado sobre o tema qualidade 

de vida no processo do envelhecimento. Será garantido a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do 

sujeito da pesquisa.  O S.r. (a) não terá nenhum custo ou qualquer compensação financeira. Os riscos relacionados com 

sua participação são mínimos. Será garantido e informado aos participantes que os riscos relacionados com a sua participação 

são mínimos. Caso apresente algum problema no decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhes cause emoções 

desconfortantes devido ao tema envelhecimento, como estresse, sentir-se entristecido ou alguma emoção que o impeça de 

participar, será prestado apoio emocional, primeira pela pesquisadora, na forma de apoio, acolhimento. Caso seja necessário 

apoio psicológico por profissional, este será indicado pela pesquisadora, através da instituição de ensino, que conta com 

psicopedagogos e assistentes sociais, respeitando este momento e decisão dos participantes quanto à continuidade da sua 

participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. Não haverá ônus para o participante. 
 O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento sobre esse tema no que diz respeitos aos 

trabalhadores da escola. As informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou 

publicação em periódico e/ou livros. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento pode recusa-se a responder qualquer pergunta ou desistir de 

participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição que forneceu seus dados, como também na que trabalha.  Posteriormente você será convidado (a) a participar de 

grupos com oficinas, onde você poderá relatar suas experiências para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Sua 

participação será registrada através de anotações, fotografias e/ou filmagem.  

Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, a implementação da educação 

permanente, com o propósito de pensar de forma reflexiva sobre o envelhecimento. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora principal, podendo tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou em qualquer momento. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 

Eu, ___________________________________________, RG ___________________, órgão expedidor _______________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de __________________________________ de _______________ 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 

mailto:etica@vm.uff.br
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Apêndice II: Termo de concessão de imagem 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR NO SUS 
 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação permanente e qualidade de vida: Envelhecimento saudável de 

trabalhadores de uma escola pública.  

Pesquisador responsável: Adriana Cortez Marcellos Fernandes 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável:  Universidade Federal Fluminense/ Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde/ Formação 

profissional Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato:  (21) 24981776 – (21) 988873544  

E-mail: terapeuta.adriana@outlook.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por um período de 5 

anos a contar do seu preenchimento, no projeto de pesquisa Educação permanente e qualidade de 

vida: Envelhecimento saudável de trabalhadores de uma escola pública “”, de responsabilidade da 

pesquisadora Adriana Cortez Marcellos Fernandes, como também em publicações da mesma. Estou 

ciente de que esta imagem pode ser utilizada ainda em palestras, mostras, aulas ou qualquer forma que 

a pesquisadora julgue necessária, sempre visando o ensino e a prestação de serviço e nunca com fins 

comerciais, o que não gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para 

fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros.  

 

 

Rio de Janeiro, ___ de _________________ de 2016.  

 

 

 

 

 Assinatura 
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Apêndice III: Instrumento de coleta de dados: Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR NO SUS 

“EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIDADE DE VIDA:  ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL DE TRABALHADORES DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA. “  

 

O presente estudo tem como proposta, contribuir para uma assistência aos trabalhadores da escola pública, com a faixa etária 

média de 50 anos, sobre saúde no processo do envelhecimento, que acontece em todas as fases da vida, utilizando como 

ferramenta a educação permanente. Com base nessa proposta, responda as questões abaixo: 

Nome: ____________________________________________________________ Data: ___/_____/2016. 

Data, nasc: ____/______/_________. Idade:______________Sexo:_________________                   

Telefones:_______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Função: _______________________________________________________________ 

Nível de escolaridade: (  ) Fundamental (  ) ensino médio/Técnico ( ) Ensino superior  (  ) Outros________________________  

Tempo de Formação: ________anos. Vínculo empregatício: (   ) estatutário (    ) Cooperativado (   ) CLT 

Tempo de atuação nessa Escola Estadual: ______________.  Atua em quantas escolas: (   ) uma  (   ) duas 

 

1) Você Fuma: (   ) Sim    (   ) Não 
2) Você Bebe álcool:  (   )  Sim   (   ) Não.  Se sim quantas vezes por semana_______________. 
3) Você Bebe Refrigerante:  (   ) Sim  (   ) Não. Se sim, quantas vezes por semana____________. 
4) Você Bebe suco de caixa: (  ) Sim  (   ) Não. Se sim, quantas vezes por semana____________. 
5) Você faz atividade física: (   ) Sim  (    ) Não .   Se sim, há quanto tempo ____________, quantas vezes por 

semana_______, qual a duração (minuto) ___________ e qual 
atividade____________________________________________________________________. 

6) A sua alimentação é: (    ) Mais produção caseira  (     ) Mais  Industrializada. 
7) Tem alguma doença abaixo relacionadas: 

(   ) Hipertensão       (   ) Diabetes    (    ) Obesidade.  

8) Você faz terapia psicológica: (  ) Sim  (    ) Não.  
9) Você já consultou uma nutricionista, para entender sobre alimentação? (    ) Sim  (    ) Não. 
10) Como você, funcionário da escola, pode colaborar para implementar a educação permanente, visando o envelhecimento 

saudável? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

11) O que você faz para melhorar sua qualidade de vida e com isso envelhecer de forma saudável? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

12) O que você pode fazer no seu ambiente de trabalho para melhorar sua qualidade de vida? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

13) Qual sugestão você daria para viabilizar a implantação da educação permanente na escola? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo I: Carta de anuência 
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Anexo II: Parecer Consubstanciado 
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Anexo III: Declaração do projeto piloto Ginástica Laboral 
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Anexo IV: Declaração de institucionalização da Educação Permanente através da Ginástica Laboral  
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Anexo V: Declaração da reconstrução do projeto Ginástica Laboral, na grade de horário da instituição. 
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Anexo VI: Notas prévias
i
 

Online Brazilian Journal of Nursing, v. 15 (2016) 

 ISSN: 1676-4285 

   

 

Educação permanente em saúde, qualidade de 

vida e envelhecimento saudável na escola: 

pesquisa exploratória 
Adriana Cortez Fernandes, Elaine Antunes Cortez, Marcos Paulo Fonseca 

Corvino 

 
Resumo 

 

Esta intenção de pesquisa é contribuir para a manutenção da qualidade de vida durante o processo de 

envelhecimento dos trabalhadores de uma escola técnica. Objetivo: utilizar a educação contínua em saúde como 

ferramenta para o desenvolvimento do tema em relação à qualidade de vida no processo de envelhecimento 

saudável. Método Este é descritivo-exploratório, pesquisa-ação, com uma pesquisa de abordagem metodológica 

qualitativa. Os questionários semiestruturados e a observação de grupos educativos serão utilizados para coletar 

dados. Critérios de inclusão: para trabalhar no centro de idiomas ou no centro de computação. Critérios de 

exclusão: funcionários que estão atualmente em qualquer tipo de licença, incluindo folhas de férias anuais. As 

informações coletadas através do questionário serão interpretadas de acordo com o método de análise de 

conteúdo da Bardin. As etapas restantes serão analisadas utilizando os quadros teóricos Paulo Freire e Política 

Permanente de Educação em Saúde (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde). Posteriormente, os 

resultados serão apresentados aos funcionários, permitindo-lhes refletir sobre a importância da educação 

continuada para ter qualidade de vida durante o processo de envelhecimento.  
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Educação Continuada em Saúde; Envelhecimento saudável; Atividade física; Saúde dos trabalhadores 
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