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A saúde como o  objetivo  da Educação Física  na escola  é  o  destaque entre  as 
teorias de Educação Física que surgiram no Brasil, após o movimento de abertura 
política da década de 1980. A abordagem da “Saúde Renovada”, também conhecida 
como movimento da “Aptidão física voltada à saúde”, tem se destacado frente as 
demais no que se refere à discussão da saúde como objetivo da Educação Física na 
escola. Segundo essa teoria, a escola seria o local ideal para o início da educação 
voltada para a saúde, e a disciplina de Educação Física seria um veículo para a 
promoção de saúde e qualidade de vida, de modo a agir como condutora principal 
deste processo pedagógico o estímulo à prática de exercícios físicos e à adoção de 
hábitos  alimentares  saudáveis  ao  longo  da  vida  são,  de  acordo  com  essa 
perspectiva, as principais funções e metas da Educação Física no espaço escolar 
com  pretensões  direcionadas  à  universalização  da  saúde.  Neste  sentido, 
entendemos que a disciplina de Educação Física voltada à saúde na sociedade 
capitalista, pode, quando muito, amenizar os efeitos do capital à saúde humana e, 
em alguns  casos  específicos.  Sobretudo,  consideramos que  a  saúde  humana é 
incompatível com a sociedade capitalista e, portanto, os professores que pretendem 
contribuir para a promoção de saúde de seus alunos, devem ter como finalidade a 
emancipação humana em detrimento da emancipação política, além de trabalhar na 
transmissão de seus conteúdos específicos, que, no caso da Educação Física, são 
os  elementos  da  cultura  corporal.  Nesta  pesquisa  temos  como  objetivo  central 
analisar  criticamente  a  saúde  como  o  objetivo  da  Educação  Física  na  escola. 
Considerando que, atualmente, a abordagem “Saúde Renovada” tem se destacado 
frente  às  demais  nesta  discussão,  no  desenvolvimento  deste  trabalho 
apresentaremos as suas fundamentações e proposições principais e, a partir disso, 
realizaremos a crítica.
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