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APRESENTAÇÃO
Os membros do Grupo Pesquisas & Publicações – GPs, tem a honra de apresentar
o e-book digital de produção científica construído pelos alunos da especialização em
Metodologia Científica promovido pela Editora Conhecimento & Ciência e chancelado
pela FACIMAB, e também pelos participantes VI Encontro Científico do GPs. Este
evento possuiu um maior desafio, pois foi planejado, desenvolvido e executado
exclusivamente por alunos do curso de especialização em Metodologia Científica, alguns
já com larga experiência e outros ainda em processo de aprendizado na organização de
eventos científicos.
O e-book, além de ter a responsabilidade de agregar os conhecimentos dos quatros
eixos temáticos que envolvem o evento, a saber: a Educação, Saúde Pública, Pesquisa e
Pilates, também reúne artigos multidisciplinares, sendo este um de nossos objetivos, se
tornando ideal para quem busca qualidade em uma produção completa e proporcionando
a publicação acadêmica de vários profissionais que contribuem significativamente para a
literatura científica brasileira.
Nesse sentido, neste e-book contamos com a participação de mais de 30
profissionais e acadêmicos envolvidos no processo de produção, avaliação e publicação,
distribuído em vinte e dois artigos que trazem suas contribuições a partir de seus projetos
de pesquisas em andamento e finalizadas, artigos, relatos de experiência e banners, todos
no intuito de contribuir com a sociedade por meio de investigações científicas.
A interdisciplinaridade é uma realidade atualmente, com objetivo de trabalhar a
formação integral do ser humano, acumulando e justapondo conhecimentos e articulação
entre as disciplinas, conhecimentos e diversas ciências. Portanto, esta obra compreende
uma comunicação de dados desenvolvidos em seus campos e categorizados em volumes
de forma que ampliem a visão da ciência e pesquisa.
Por fim, queremos agradecer a todos os autores e coautores que nos confiaram os
resultados dos seus trabalhos em compartilhar com a sociedade em geral, por meio do VI
Encontro Científico do GPs e deste livro, com isso convidamos a todos a aproveitarem
ao máximo o conteúdo desta obra, bem como a socializar entre seus pares, amigos,
colegas profissionais e acadêmicos este e-book.
A ORGANIZAÇÃO
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A DIFERENÇA ENTRE PESQUISA QUALITATIVA E A PESQUISA
QUANTITATIVA
DOI: 10.29327/559506.1-1
Aldirene Rodrigues Marcos
RESUMO
Este artigo tem como analisar e descrever a diferença entre a pesquisa qualitativa da
pesquisa quantitativa, ambas possui suas carcaterísticas diferenciadas na metodologia e
tem como objetivo identificar suas diferenças que elas possui uma da outra e suas
especialidades, com pontos positivos e negativos em seus metodos.O estudo é baseado e
desenvolvido em autores científicos como,Fonseca, 2002, Gomes, 2009, que esplana a
diferenciação da pesquisa quali/e quant, entre cada análise que definem seus
resultados.Contudo o estudo possui a metodologia bibliografica de artigos, sites, e
trabalhos científicos para colher e recolher informaçoes do tema para validação da
pesquisa . Portanto está pesquisa visa entender as diferenças de cada uma da pesquisa
quali/e quant.Concluimos que tanto a pesquisa quali/e quanti se faz necessárias a ser
exploradas em seus conceitos e em suas investigações para obtermos o resultado dos
dados.
Palavras-chave: Pesquisa; Diferença; Qualitativa; Quantitativa.

ABSTRAT
This article aims to analyze and describe the difference between qualitative research and
quantitative research; both have their different characteristics in methodology and aims
to identify their differences that they have from each other and their specialties, with
positive and negative points in their methods. The study is based on and developed by
scientific authors such as FONSECA, 2002, GOMES, 2009, which outlines the
differentiation of qualitative/quantity research, between each analysis that defines its
results. However, the study has the bibliographic methodology of articles, websites, and
scientific works to collect and collect information on the topic for research validation.
Therefore, this research aims to understand the differences between each of the quails/and
quant research.
Keywords: Research; Difference; Qualitative; Quantitative.
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar y describir la diferencia entre la investigación
cualitativa y la investigación cuantitativa, ambas tienen sus diferentes características en
la metodología y pretende identificar las diferencias que tienen entre sí y sus
especialidades, con puntos positivos y negativos en sus métodos. se basa y desarrolla en
autores científicos como, Fonseca, 2002, Gomes, 2009, que plantea la diferenciación de
la investigación cuali/cuantitativa, entre cada análisis que define sus resultados, sin
embargo, el estudio cuenta con la metodología bibliográfica de artículos, sitios web y
trabajos científicos para recopilar y recopilar información sobre el tema para la validación
de la investigación. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo comprender las
diferencias entre cada una de las investigaciones cuali/cuantitativas.
Palabras llave: Investigación; Diferencia; Cualitativo; Cuantitativo
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INTRODUÇÃO
Este estudo foi desenvolvido para apresentar uma explanação dos
conceitos sobre as diferenças da pesqusa qualitativa e a pesquisa quantitativa, há uma
necessidade de buscar o conhecimento de cada uma, já que são pesquisas que mais se
utiliza em trabalhos científicos.
As principais diferenças entre elas é que a pesquisa qualitativa obtem seu
levantamento nas interpretações e a compreensão dos fatos detalhado, buscando uma
análise objetiva, enquanto a pesquisa quantitativa são representadas por valor númerico
através de dados imediato, nesta pesquisa busca-se na investigação e informações de
dados estátisticos, como porcentagem, a média, o desvio de padrão.
A pesquisa qualitativa tem como objetivo uma metodologia de pesquisa menos
estruturada usada para obter informações aprofundadas sobre a motivação e o raciocínio
das pessoas. Portanto o objetivo fundamental da pesquisa quantitativa é de verificar
estatisticamente uma hipóteses a partir da coleta de dados concretos e quantificáveis, isto
é por , números.
Evidencia –se que a metodoloia da pesquisa qualitativa permitem compreender a
complexidade e os detalhes das informações obtidas, e a metodologia da pesquisa
quantitativa os dados quantitativos apresentam os números que comprovam os objetivos
gerais da pesquisa.
Contudo foi feito um aprofundamento a partir de vários autores científicos que
comprovam a existência das diferenças entre as duas pesquisas quali/e quant, de modo
que fica definido que a pesquisa qualitativa relaciona a fenômenos sociais e do
comportamento

humano,

enquanto

a

pesquisa

quanti

e

desenvolvida

pela

quantificação.São pesquisas relevantes,considera que é fundamental entender a diferença
que cada uma possui, para que possa ser aplicada de forma correta em trabalhos
acadêmicos, não deixando nemhuma dúvida sobre como e quando usa-las.

METODOLOGIA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
A Metotologia da pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
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referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos , como livros, artigos
científicos, páginas de web sites, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou
sobre o assunto.Esta pesquisa buscou referencias teóricos publicadas com o objetivo de
reco-lher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se
procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).
A pesquisa é também descritiva pois descreve e exige do investigador uma série
de informações sobre o que deseja pesquisar.Com esse tipo de estudo pretende descrever
os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987,p.112.), são estudos
críticos especifícos que vão além da observação.

DESENVOLVIMENTO
PESQUISA QUALITATIVA.
No entanto o foco do pesquisador na pesquisa qualitativa,está direcionada as ações
dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social –
interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se
preocupar com representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações
lineares de causa e efeito. Assim sendo, a interpretação, a consideração do pesquisador
como principal instrumento de investigação e a necessidade do pesquisador de estar em
contato direto e prolongado com o campo, para captar os significados dos
comportamentos observados, revelam-se como características da pesquisa qualitativa
(ALVES, 1991; GOLDENBERG, 1999; NEVES, 1996). Entretanto o autor busca a
presença ou ausência da qualidade e características de algo que podem ser descritos coisas
pessoas.
A pesquisa qualitativa permite através de seus métodos estudar as
especialidades de cada sociedade visto que “seu foco é a exploração do
conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende
investigar” (GOMES, 2009, p.79).

Na pesquisa qualitativa esta ligado de modo impírico, seguido de identificar
comparar, com o aprofundamento nos argumento das idéias e detalhes da análise
determina em seu resultado.
Deste modo, Minayo afirma que o objeto das Ciências Sociais é
essencialmente qualitativo, porque “a realidade social é a cena e o seio
do dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de
significados dela transbordante” (Minayo (2009, p.14).
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Compreende-se que o objeto principal da pesquisa qualitativa esta ligado a
realidade social do índividuo.
De acordo com Patton, (1986), por sua simplicidade, nos parece aquela que capta
o que há de mais geral entre as diversas modalidades incluídas nessa abordagem a
principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem a tradição
“compreensiva” ou interpretativa. Para o autor a pesquisa qualitativa está direcionado a
compreender e interpretar os dados de um contexto como crenças, sentimentos valores
comportamento. Todavia há o não ao imediatismo da definição,consequentemente virá
com a investigação e análise. Afirma,(LINCOLN & GUBA, 1985) podemos destacar:
a) O foco e o design do estudo não podem ser definidos a priori, pois a realidade
é múltipla, socialmente construída em uma dada situação e, portanto, não se pode
apreender seu significado se, de modo arbitrário e precoce, a aprisionarmos em dimensões
e categorias. O foco e o design devem, então, emergir, por um processo de indução, do
conhecimento do contexto e das múltiplas realidades construídas pelos participantes em
suas influências recíprocas;
b) Dada a natureza idiográfica (não repetível) e holística (que exige a visão da
totalidade) dos fenômenos sociais, nenhuma teoria selecionada a priori é capaz de dar
conta dessa realidade em sua especificidade e globalidade;
c) A focalização prematura do problema e a adoção de um quadro teórico a priori
turvam a visão do pesquisador, levando-o a desconsiderar aspectos importantes que não
se encaixam na teoria e a fazer interpretações distorcidas dos fenômenos estudados.
Ressalva, (MARSHALL & ROSSMAN, 1989, MILLS & HUBERMAN, 1984) sobre a
pesquisa qualitativa:
a) qualquer pesquisador, ao escolher um determinado “campo” (uma comunidade,
uma instituição), já o faz com algum objetivo e algumas questões em mente; se é assim,
não há porque não explicitá-los, mesmo que sujeitos a reajustes futuros;
b) dificilmente um pesquisador inicia sua coleta de dados sem que alguma teoria
esteja orientando seus passos, mesmo que implicitamente; nesse caso, é preferível tornála pública;
c) a ausência de focalização e de critérios na coleta de dados frequentemente
resulta em perda de tempo, excesso de dados e dificuldade de interpretação.
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Os autores descreve em seus estudos que são consideravelmente correto que o
objetivo da pesquisa seja o ponto de partida para a investigação. No entanto são situações
e realidade em uma complexidade diferente.Pertence as pesquisas de fenômeno já
existente, mas que precisa de uma busca profunda para exploração,de conhecimento dos
dados para definição dos resultado.
Deste modo, Minayo (2009, p.14) afirma que o objeto das Ciências Sociais é
essencialmente qualitativo, porque “a realidade social é a cena e o seio do dinamismo da
vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante”.
Neste sentido o objeto o homem,o resultado obtem da realidade social que ambos
fazem parte,que apresentara com maior proporção bons ou ruins.
A PESQUISA QUANTITATIVA
Aos antepassados a Ciência moderna, destaca da Filosofia e da Religião, com o
seu objeto, e método definidos. A partir deste paradigma, a ciência assume, como seu
objeto de estudo as leis da natureza e a interação entre seus fenômenos, a filosofia ocupase do ser humano enquanto ser e, a religião mantem-se com as questões da fé (TURATO,
2005).
A pesquisa quantitativa como o nome já diz, algo que pode ser quantificável.
Afirma, (ALVES-MAZZOTTI, ALDA JUDITH; GEWANDSZNAJDER, 2002.p. 203).
Trata-se de modalidade de pesquisa que usa a quantificação para tanto são desenvolvido
um raciocínio com a lógica dedutiva e estabelece as relações de causas dos fatos por testálos matematicamente e estabelecer conclusões generalizadas. Dessa forma, através de
técnicas estatísticas, desde as mais simples, como: percentual, média, desvio-padrão, às
mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc que opiniões,
problemas, tem como o objetivo é o de apurar as opiniões explícitas dos entrevistados, o
questionário representa um dos meio mais eficazes para testar de forma precisa as
hipóteses levantadas informações, serão mais bem entendidos se tratados de forma
numérica.

Os

números

comprovam

os

resultados

de

um

o

fenômeno.

Para,(CANZONIERI, 2010, p.17),esta ação gera confiança na profundidade das
informações apresentadas. A pesquisa quatitativa nós permite uma aproximação da
realidade apresentado por indicadores assertivo.
De acordo com,(SERAPIONI, 2000), apesar de serem regularmente confiáveis
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para a validade externa (passíveis de generalização para grandes grupos).Porém quanto á
validade interna a uma fragilidade em seus métodos.
O quadro 1, abaixo, compara os principais aspectos da pesquisa qualitativa e da
pesquisa quantitativa.

Quadro 1. Comparação dos aspectos da pesquisa qualitativa com os da pesquisa
quantitativa
Aspecto

Pequisa
Qualitativa

Pesquisa
Quantitativa

Enfoque na Interpretação do Objetivo.

Menor

Maior

Importância do contexto do objeto pesquisado

Menor

Maior

Proximidade do pesquizador em relação aos

Maior

fenômenos estudados

Menor

Alcance do estudo no tempo

Instâtaneo

Intervalo Maior

Quantidade de fonte de dados

uma

Várias

Ponto de vista do pesquisador

Externo a

Interno á

organização

organização

Definidas

Menos estruturadas

Quadro teórico e hipóteses

rigorosamente
Fonte: FONSECA, 2002.

Contudo a pesquisa quali/ e quanti são abordagens que uma se difere da outra,
uma analisa e interpreta dados piscossociais e a outra define a dados de quantificação,são
métodos

que

são

complexos

e

diferencia

uma

da

outra.(MARKONI;

LAKATOS,2007,p.268)

Quadro 2. Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo
Continua
Pesquisa Quantitativa

Pesquisa Qualitativa

Focaliza a uma pequena quantidadde de

Tenta compreender a totalidade do

conceitos

fenômeno, mais do que focalizar conceitos
específicos
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Inicia com idéias preconcebidas do modo

Possui poucas idéias preconcebidas e salienta

pelo qual os conceitos estão relacionados

a importância das interpretações dos eventos
mais do que a interpretação do pesquisador

Utiliza procedimentos estruturados e

Coleta dos dados sem instrumentos formais e

instrumentos formais para coleta de dados

estruturados.

Coleta os dados mediante as condiçoes de

Não tenta controlar o contexto da pesquisa,e,

controle

sim,captar o contexto na totalidade.

Enfatiza a objetividade,na coleta e análise

Enfatiza o subjetivo como meio de

dos dados.

compreender e interpretar as experiências

Analisa os dados númericos atráves de

Analisa as informações narradas de forma

procedimentos estátisticos

organizada, mas intuitiva.

Elaborado a partir de: POLIT et al., 2004

concluido

Nesta comparação relaciona a diferenciação das pesquisas quali/e quant, são
conceitos fundamentais em uma pesquisa, no entanto uma complementa a outra.
CONCLUSÃO
Ratifica –se que torna de suma importância o conhecimento entre as duas
quesquisas, a qualitativa e quantitativa,conhecer todos os procedimentos e métodos e
caracteristícas, e verificando utlização de cada uma.
Cujo a investigação sobre as pesquisas, qualitativa e pesquisa quantitativa, a
proposta que sua contribuição venha desvendar os paradigmas existentes sobre
elas.buscando uma compreensão entre as duas, sobre suas diferenças, para o
conhencimento buscou ´-se o referencial de alguns autores em pesquisas científicas que
mencionam e identificam suas diferenças.
A pesquisa qualitativa busca um universo de modo que são apresentáveis, como
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que e as informações são análisadas e
narradas e organizada.
A pesquisa quantitativa esta inserida na utilização de procedimentos estruturados
e instrumentos formais para coleta de dados, de modo que a metodologia tem como
objetivo fazer ciência e/em sociedade.
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Todavia a pesquisa quali, e a quanti a uma relação de semelhança, que se faz
ligação entre elas, entende-las e classifica-las de acordo com os autores se faz necessário
para o desenvovilmento de um trabalho científico.
Ressalto que a abordagem entre a pesquisa quali e quanti não é superior ou inferior
à outra, ambas possui suas diferenças mas que,quando

fundamentadas obterá

conhecimento de relevância das informações obtidas.
Recomenda-se para a elaboração de trabalhos científicos conhecer a metodologia
abordada quali ou quanti e detalhar os procedimentos e segui-lo para a qualificação do
resultado.
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RESUMO
O presente artigo trata do relevante papel da ética para o desenvolvimento e aplicação da
pesquisa científica, para que esta não incorra em se desvirtuar de sua primaz finalidade.
Para assegurar que a ciência se mantenha fiel a tal finalidade, surgem as normas éticas,
para serem aplicadas tanto aos objetivos ou metas da pesquisa, como também, serem
aplicadas às pessoas que realizam pesquisas científicas ou outras atividades acadêmicas.
Segundo, David Resnik, existem pelo menos cinco razões que revelam a importância das
normas éticas na pesquisa. A relação ética e ciência é um dos debates que nos foram
equacionados no século XXI. A ciência, traço que singulariza as sociedades modernas,
vem sendo analisada de forma mais intensa pela perspectiva ética. A ciência envolve
investigação e busca pela verdade. A ética também investiga relação entre à verdade e as
ações humanas. Neste sentido, a ética corresponde na bússola que guia à ciência para que
esta evite erros, equívocos e plágios que estão sujeitos a acontecer no percurso da pesquisa
científica, tendo em vista que a produção cientifica não se realiza fora de um determinado
contexto social e político. Por isso é mister que a ética esteja amiúde presente em todo o
processo de elaboração, execução e aplicação da pesquisa científica.
Palavras Chaves: Ética, Conhecimento, Ciência, Pesquisa Científica, Normas.
ABSTRACT
This article deals with the relevant role of ethics for the development and application of
scientific research, so that it does not incur in detracting from its primary purpose. To
ensure that science remains faithful to this purpose, ethical norms arise, to be applied both
to the objectives or goals of research, as well as to be applied to people who carry out
scientific research or other academic activities. Second, David Resnik, there are at least
five reasons why ethical standards are important in research. The relationship between
ethics and science is one of the debates that have been addressed to us in the 21st century.
Science, a trait that distinguishes modern societies, has been analyzed more intensively
from an ethical perspective. Science involves investigation and the search for truth. Ethics
also investigates the relationship between truth and human actions. In this sense, ethics
corresponds to the compass that guides science so that it avoids errors, mistakes and
plagiarism that are subject to occur in the course of scientific research, given that
scientific production does not take place outside a certain social and political context. .
That is why it is essential that ethics be frequently present in the entire process of
elaboration, execution and application of scientific research.
Keywords: Ethics, Knowledge, Science, Scientific Research, Norms.
RESUMEN
Este artículo trata sobre el papel relevante de la ética para el desarrollo y aplicación de la
investigación científica, de modo que no incurra en desviarse de su fin primordial. Para
lograr que la ciencia se mantenga fiel a este propósito, surgen normas éticas, tanto para
ser aplicadas a los objetivos o metas de la investigación, como para ser aplicadas a las
personas que realizan investigaciones científicas u otras actividades académicas. En
segundo lugar, David Resnik, existen al menos cinco razones por las que las normas éticas
son importantes en la investigación. La relación entre ética y ciencia es uno de los debates
que nos han dirigido en pleno siglo XXI. La ciencia, rasgo que distingue a las sociedades
modernas, ha sido analizada más intensamente desde una perspectiva ética. La ciencia
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implica investigación y búsqueda de la verdad. La ética también investiga la relación entre
la verdad y las acciones humanas. En este sentido, la ética corresponde a la brújula que
guía a la ciencia para que evite los errores, equivocaciones y plagios que están sujetos a
ocurrir en el curso de la investigación científica, dado que la producción científica no
tiene lugar fuera de un determinado contexto social y político. Por eso es fundamental
que la ética esté frecuentemente presente en todo el proceso de elaboración, ejecución y
aplicación de la investigación científica.
Palabras clave: Ética, Conocimiento, Ciencia, Investigación Científica, Normas.
INTRODUÇÃO
A ideia da ética está presente desde os primórdios da história humana a partir da
necessidade que homem teve em buscar entender que há coisas no mundo que lhe fazem
bem e que lhe fazem mal, de desenvolver e aprimorar seu senso para perceber que através
dos seus pensamentos, desejos, escolhas e atitudes são manifestadas as dimensões do que
conceberam por justiça e injustiça, sobre o que é certo e errado, sobre o que deve e o que
não deve. É nesse ambiente de descobertas e aprendizados empreendido pelo senso
comum, que homem primitivo começa a gestar conhecimento, valores, cultura e, por
conseguinte, sua dimensão ética. Quando se pensa em ética na maioria das vezes associase imediatamente com regras de comportamento para distinguir entre certo e errado, justo
e injusto, como a Regra de Ouro ("Faça aos outros o que você gostaria que eles o fizessem
a você"), um código de conduta profissional, como o juramento de Hipócrates
("Primeiro de tudo, não faça mal"), um credo religioso como os Dez Mandamentos ("Tu
não matarás ..."), ou um sábio aforismo como os ditos de Confúcio. Esta é a maneira mais
comum de definir "ética": normas para conduta que distinguem entre comportamento
aceitável e inaceitável. Neste sentido, de acordo com CORDI, et al (2007), a ética iniciase a partir do instante em que o sujeito começa a se relacionar com seus iguais,
estabelecendo assim vínculos sociais. Com efeito, é incontestável que, nos dias de hoje,
a ética se tornou um fator importante em quase todas as áreas e campos da vida em
sociedade como educação, formação, profissão, saúde, lazer, religião ecossistema etc.
Dentre tantas destacamos um campo que tem sido muitíssimo relevante para a vida em
sociedade e para o próprio planeta que é à pesquisa científica.
É notório que a pesquisa científica se configurou como a base de quase todo o
conhecimento humano. Graças a ela vivenciamos um elevado grau de desenvolvimento
científico e tecnológico alcançado em nossos dias. Podemos destacar inúmeras conquistas
no campo da pesquisa em saúde como: tratamentos a partir das células troncos, novas
vacinas, a biotecnologia, o genoma etc. E o que dizer do vasto campo das tecnologias que
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proporcionaram ao homem passar meses fora do planeta, habitando em uma estação em
pleno espaço. Entretanto, nem todo progresso proporcionado pela ciência se tornou um
bem. Sabemos que os impactos das inúmeras descobertas advindas da pesquisa científica
nem sempre são favoráveis ao bem-estar dos seres humanos, de outros seres e do meio
ambiente, como por exemplo: a bomba atômica, o uso abusivo de agrotóxico na
agricultura, a tentativa de clonar seres humanos, entre outros. Considerando o pensamento
de SPINK (2012), que todo empreendimento científico, necessariamente implicará em
questões éticas, no que tange aos interesses de quem patrocina à pesquisa e os fins da
mesma, porquanto se o resultado da pesquisa não corresponder em um benefício coletivo
e humano, então esta pesquisa está eticamente comprometida. É visando evitar resultados
desta natureza que a reflexão ética na pesquisa científica se apresenta como necessária,
onde as agências governamentais e não-governamentais ligadas à pesquisa científica não
trabalham sem a prescrição das normas éticas. Com efeito, este artigo se propõe discorrer
sobre as relevantes convergências entre a ética e a pesquisa científica, como também dos
complexos desafios que estão amiúde diante delas, tendo em vista que ambas
compartilham um bem comum que é a vida humana, de acordo com as investigações
realizadas tanto por cientistas, por filósofos da ciência quanto por filósofos que se
especializam em conhecer a ética.

A Dimensão Ética do Conhecimento
Tendo por referência as investigações empreendidas pela epistemologia, sobre o
conhecimento científico, entrevemos que conhecimento e ética convergem em seus
propósitos no que tange à verdade. Desde quando os pré-socráticos século VII a.C.,
empreenderam uma investigação sobre a realidade existente e seus fenômenos diferente
da desenvolvida pela consciência mítica, cujo objetivo era de encontrar uma verdade que
não se fundamentasse em crenças, mas em um princípio ordenado e integro de inteiro,
pleno, onde é deste tipo de investigação que nasce a filosofia, cunhada pelo filósofo
Pitágoras como amor à sabedoria, que implica em amar ao conhecimento, amar à verdade
e que, por conseguinte, corresponde em amar ao conhecimento verdadeiro. Com efeito, é
na etimologia e propósito deste novo conhecimento denominado de filosofia que está
presente a dimensão ética, pois este novo conhecimento não aceitava opiniões(doxa) que
falseassem a originalidade sobre a realidade, que desvirtuassem sua especificidade, mas
apenas e exclusivamente a verdade sobre a mesma.
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Concernente ainda nesta questão sobre conhecimento ética e verdade na Grécia
antiga, os sofistas se utilizavam de um método de explicação da verdade sobre as coisas,
valores e crenças denominado de retórica, cujo objetivo era o convencimento pelas
palavras, da oratória. Segundo este método, eles ensinavam que “a verdade é resultado da
persuasão e do consenso entre os homens”. Neste sentido, não havia verdade absoluta
sobre nada, porquanto ela estava sujeita a ponto de vistas singulares, a opiniões pessoais.
O resultado desse ensinamento era a relativização da verdade, isto é, a verdade não era
abstraída da essência das coisas, do ser, mas do pensamento de cada pessoa. Este
pensamento relativista dava as coisas e ao ser, não uma verdade essencial, mas várias
verdades possíveis. Isto implicaria em uma aporia, pois qual seria à verdade sobre o
conhecimento, a arte, a educação, a política, o bem, a virtude, a justiça e sobre a própria
verdade? Esse tipo de ensinamento foi veementemente combatido por Sócrates através
dos diálogos que empreendia com pessoas de várias classes sociais perguntando sobre
seus valores, suas crenças, seus ideais, seus ofícios, buscando saber se eles conheciam a
verdade sobre aquilo que afirmavam conhecer como por exemplo: perguntava ao
sapateiro, o que é um sapato? Ao juiz, o que é a justiça? Ao soldado, o que é a coragem?
Ao artista, o que é a arte? E até ao sofista, o que é a verdade? E assim, a partir de um
questionamento, buscava desvendar, através da razão e da lógica e não mais por um
simples convencimento retórico, o que seria esta verdade. Destarte, podemos considerar
que, através de seu método, denomina maiêutica, Sócrates desvela a dimensão ética no
conhecimento, na verdade, na política e nos demais aspectos da vida em sociedade. Sobre
as questões que requerem necessária reflexões éticas, MARCONDES (1998), tem o
seguinte pensamento sobre Sócrates:
“(...) um divisor de águas. É nesse momento que a problemática ético-política
passa ao primeiro plano da discussão filosófica como questão urgente da
sociedade grega superando a questão da natureza como temática central, pois
a temática racionalista filosófica, inicialmente, era a natureza, iniciada por
Tales de Mileto que buscava na própria natureza a explicação para ela própria,
se afastando assim do mito em que tudo era explicado pelos deuses...”
(MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia. 2.ed. São Paulo: JZE,
1998, p. 58.)

Entrevemos, portanto, que Sócrates nos elucida que a ética está presente de forma
subjetiva em todas as dimensões da existência humana, como também em todos os setores
e instituições sociais, interagindo racionalmente com nossas reflexões cognitivas e se
expressando através de nossas ideias, palavras e ações. os aspectos, setores, e a formação
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da própria sociedade interagindo entre ela e os indivíduos. Isto posto, consideramos que
a ética nos orienta a refletirmos sobre os costumes, sobre o profissionalismo no trabalho,
sobre as instituições sociais, sobre as regras morais, sobre as relações interpessoais, sobre
a política, sobre a verdade e sobre qual conhecimento que se busca através da pesquisa
científica.

As Implicações Éticas com o Evento Revolução Científica do Século XVII
A revolução científica ocorrida no século XVII d.C. mudou em definitivo a
história da humanidade. Antes dela o conhecimento estava restrito tanto a uma pequena
e seleta classe social que podemos classificar como aristocracia medieval distribuída em
clero, realeza e nobreza, como sua aplicabilidade nas atividades técnicas na saúde, no
trabalho, nas construções e na própria ciência. A partir dela praticamente tudo mudou. As
transformações ocorreram nas mais diversas esferas a começar no pensamento e se
estenderam ao comércio, à economia, à política, à cultura, aos valores, à sociedade, à
indústria, ao homem e ao conhecimento.
Segundo RODRIGUES (2006), os avanços ocorridos entre 1760-1840, se deu em
grande parte devidos à Revolução Industrial e por um novo mundo que se expandia pelo
comércio financiado pela burguesia, fez com que a Ciência ganhasse cada vez mais
confiança de toda sociedade ocidental, como a detentora maior do saber e do
conhecimento, alicerçada na visão do projeto iluminista que empreendia a construção de
uma história não mais governada pela crença, mas pela Razão, objetivando realizar todas
as possibilidades humanas através do progresso, o que lavaria a humanidade a um nível
de evolução jamais visto e pensado antes.
Nesta perspectiva, as disciplinas como matemática, física, astronomia foram
emancipadas da metafísica para adquirirem um caráter estritamente científico. A buscar
desse caráter, tinha por finalidade captar respostas mais objetivas para as demandas de
uma sociedade que se modificava amiúde, principalmente pela consolidação do modo de
produção capitalista que trouxe mudanças na estrutura social dignas de reflexão. O
filósofo francês Augusto Comte (1798-1857) foi um dos grandes nomes dessa tendência
progressista advinda pela ciência: De acordo com NERY (2007), Comte advogava que o
progresso proporcionado pela ciência tornaria a sociedade coesa, diante da complexidade
de ideias e valores em que ela se encontrava. Comte postulou uma teoria positivista, onde
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nesta ele concebeu três estados pelos quais os campos do conhecimento passariam que
são: o estado teológico ou fictício; o estado metafísico ou abstrato; e por fim o estado
científico ou positivo. Destarte o positivismo proporcionaria tanto o avanço do
conhecimento quanto o avanço da humanidade e, por conseguinte, da sociedade. Tal
teoria conduziu o conhecimento ao cientificismo.
Entretanto, o pensamento de que o conhecimento científico é superior e eficaz a
qualquer outro tipo de conhecimento, não resistiu aos complexos problemas humanos
surgidos na pós-modernidade. No complexo cenário mundial a Ciência se mostrou falível
assim como é falível qualquer ser humano e seus projetos, porquanto a Ciência também
é fruto dos seres humanos e, por conseguinte, de todas as suas virtudes e mazelas.
Conforme CHAUI (1994), A ciência moderna abstraiu uma contradição interna
precisamente no âmbito da ética: se, por um lado, o saber científico plenifica no ser
humano realmente o sentido de sujeito (agente), de outro, esse próprio saber, que instaura
o sujeito, vem destruindo as próprias condições de o ser humano realizar-se enquanto
sujeito. Em Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer analisa as contradições
dessa razão iluminista que potencializa o sujeito e, ao mesmo tempo, empobrece a própria
noção de sujeito
O século XX foi testemunha dessa empobrecida noção de sujeito, através das
atrocidades cometidas pelo homem projetado pelo iluminismo, positivismo e
cientificismo. O lançamento da bomba nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagasaki no
Japão no fim da II Guerra Mundial em 1945, foi uma comprovação científica do progresso
tecnológico e da involução do homem e que legou a este século a miséria e a degradação
do meio ambiente. Com efeito, a ambiguidade do progresso científico e tecnológico
passou do plano teórico para o existencial. Está evidenciado na vida cotidiana a
deterioração do ambiente físico e social ao lado do esplendoroso mundo da tecnologia.
As conquistas tecnológicas nos campos da comunicação, transporte, alimentação,
moradia, saúde e lazer convivem ao lado do desequilíbrio ecológico, da miséria, da fome,
do desemprego, da falta de moradia e de toda a violência que destrói dignidade humana.
A ambígua realidade entre o progresso tecnológico e a involução do homem, criou um
paradoxo entre a ciência e a ética. Para superar tal paradoxo é imperativo que o sujeito
que faz ciência, seja provido de uma consciência ética, tenha uma conduta ética, seja uma
pessoa consciente de si e dos outros, dotado de vontade racional, reconhecer-se como
responsável e ser capaz de autodeterminar-se.
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A Relação entre Ética Ciência e Tecnologia
O cartesianismo do filósofo francês René Descartes não apenas influenciou e
fundamentou o método da pesquisa científica, influenciou também o pensamento e a vida
tanto do homem moderno, quanto do contemporâneo. O método cartesiano extrapolou os
limites do conhecimento científico e está presente em quase todos os seguimentos da
sociedade contemporânea. Na ciência o cartesianismo corroborou para a emancipação das
ciências natureza e biológica da filosofia. A consequência dessa emancipação é que a
ética por ser uma área de investigação da filosofia, não foi requerida para reflexão das
orientações e formulação de teorias científicas, onde a ausência da ética acarretou
desdobramentos desagradáveis à finalidade da pesquisa científica. Uma outra
consequência dessa emancipação é comum pensar que ciência e ética são saberes
autônomos e independentes e que, por isso, não estão relacionadas. Mas história revela
que fazer ciência ausente de reflexão ética, traz como consequências, guerra, destruição,
miséria e genocídio.
Ao se refletir sobre a finalidade da pesquisa científica e relevante observar as
considerações de MORIN (2001), onde ele afirma que a ciência “não tem a missão
providencial de salvar a humanidade, porém, tem poderes absolutamente ambivalentes
sobre o desenvolvimento futuro da humanidade. (Morin. 2001, p. 125”). Isso significa
que as pesquisas científicas adquiriram desde o século XX, uma importância cada vez
maior, principalmente hoje em dia devido ao fato de as indústrias estarem investimento
cada vez mais nas pesquisas científicas para avanços tecnológicos em seus parques
buscando aumento da produtividade. Entretanto tal investimento tem gerado
questionamentos éticos em relação as finalidades dessas pesquisas. Sobre tais finalidades
é mister fazer a seguinte reflexão: qual é a responsabilidade de um cientista, tecnólogo ou
engenheiro nas pesquisas e nos resultados de suas criações?
Durante muito tempo se concebia que a ciência era neutra, isto é, ela não podia
ser responsabilizada por suas descobertas e aplicações, era entendida como se ela não
estivesse sujeita a uma ordem, e o cientista seria uma pessoa cuja responsabilidade seria
apenas com suas pesquisas e que os resultados destas seria unicamente o de servir a
humanidade a partir da fabricação de bens de consumo, antes inacessíveis a todos. No
entanto, já depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) as universidades e os parques
industriais que criavam bens de consumo começaram também a produzir artefatos para a
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guerra, ou seja, para a morte. A decepção e a suspeita se intensificaram quando nos anos
seguintes a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) demonstrou, sem sombra de dúvida,
que a pesquisa científica e a tecnologia podiam servir para a descoberta de grandes
melhorias para humanidade, mas identicamente podiam construir artefatos que podiam
destruir a humanidade, como por exemplo a manipulação genética para a guerra
biológica, a manipulação química para a guerra química, a manipulação da matéria para
a fabricação de bombas atômicas, os agrotóxicos, os transgênicos, dentre muitos outros.
Diante desta realidade assustadora a atitude a ser tomada com vistas a dar um fim na
fabricação de armas de destruição em massa deve proceder da consciência ética,
considerando que as pesquisas científicas e tecnológicas devem ter como principal
referência a prática do bem para a humanidade, e não a colocar em risco por causa de
ideias insanas. Com efeito, a conduta ética deve nortear as pesquisas científicas e
tecnológicas para o bem coletivo. Isto posto, é fato que não existe um profissional ético,
sem antes um homem ético. Portanto, as finalidades das pesquisas científicas devem ser
questionadas para que se estimule uma reflexão abrangente sobre a própria natureza da
relação ética e ciência, pois, se aceitarmos a associação entre a atitude ética e o
estabelecimento de alguma espécie de limite, como poderíamos aproximar a ética e a
ciência, entre os procedimentos éticos e a busca do conhecimento?

A Relevância das Normas Éticas Para a Pesquisa Cientifica
Não existe um profissional ético, sem que antes este profissional tenha se tornado
uma ética. Em sua reflexão sobre o conceito de progresso MATOS (1993), considera que
não pode haver um progresso científico distinto do progresso moral do homem, porquanto
uma das principais tarefas deste tempo é o combate pelo progresso dos direitos humanos.
Após a segunda guerra mundial a comunidade científica foi praticamente obrigada a
pensar e discutir sobre as causas e finalidades das pesquisas científicas para os seus
resultados não trouxessem mais danos para a humanidade. É a partir desta discussão que
se concebe a necessidade da implementação de normas éticas para as pesquisas
científicas, cujo objetivo é estabelecer critérios rigorosos que garantem à integridade dos
métodos utilizados na pesquisa. Neste sentido, a idoneidade da pesquisa científica deve
ser avaliada pelo critério das normas éticas em todo o processo da mesma, isto é,
analisando sua proposta, a coleta de dados, a execução dos experimentos e análises, além
da clareza e honestidade na exposição dos resultados.
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As diretrizes do Código de Nuremberg (estabelecido em 1947) e da Declaração
de Helsinque (promulgada em 1964 para reafirmar o Código de Nuremberg) são as
principais bases para os códigos de ética que tratam de experimentos em humanos. No
documento intitulado Ciência para o Século XXI: uma nova visão e uma estrutura
operacional, produzido pela UNESCO (2003), destaca-se a necessidade do
desenvolvimento humano sustentável, onde a ciência e a tecnologia devem contribuir,
dentre outras coisas, para: a melhoria da qualidade de vida da população e a promoção de
um cuidado verdadeiro para com o meio ambiente e os recursos naturais. Para isso,
defende-se um compromisso ético com a cultura para a paz e com a ciência para todos.
As normas éticas devem ser aplicadas tanto aos objetivos ou as metas da pesquisa,
como também as pessoas que realizam pesquisas científicas ou outras atividades
acadêmicas. Segundo, David Resnik, existem pelo menos cinco razões que revelam a
importância das normas éticas na pesquisa científica, são elas:
1ª) As normas éticas promovem os objetivos, tais como o conhecimento, a verdade
e a prevenção do erro. Por exemplo, as proibições contra a fabricação, falsificação ou
deturpação de dados de pesquisa promovem a verdade e minimizam o erro.
2ª) A pesquisa envolve intensa cooperação e coordenação entre diferentes pessoas
e entre diversas disciplinas e instituições. Por exemplo, muitas normas éticas em pesquisa,
tais como diretrizes para autores, políticas de direitos autorais e patentes, políticas de
compartilhamento de dados e regras de confidencialidade na revisão por pares, são
projetadas para proteger interesses de propriedade intelectual ao mesmo tempo encorajar
a colaboração.
3ª) As normas éticas ajudam a garantir que os pesquisadores possam ser
responsabilizados perante o público. Por exemplo, as políticas públicas em matéria de má
conduta de pesquisa, conflitos de interesses, proteção de seres humanos e cuidados e uso
de animais são necessárias para garantir que os pesquisadores que são financiados por
dinheiro público, possam ser responsabilizados perante o público.
4ª) As normas éticas na pesquisa também ajudam a construir o apoio público à
pesquisa. É mais provável que as pessoas financiem um projeto de pesquisa se puderem
confiar na qualidade e na integridade da pesquisa.
5ª) Muitas das normas de pesquisa promovem importantes valores morais e sociais
tais como, responsabilidade social, direitos humanos, bem-estar animal, cumprimento da
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lei e saúde pública e segurança. Os lapsos éticos na pesquisa podem prejudicar os sujeitos
humanos e animais, os estudantes e o público. Por exemplo, um pesquisador que fabrica
dados em um ensaio clínico pode prejudicar ou até mesmo colocar em risco a vida dos
pacientes. Numa outra situação, um pesquisador que não respeitar os regulamentos e
diretrizes relacionadas à radiação ou segurança biológica pode comprometer sua saúde e
segurança pessoal ou a saúde e segurança dos alunos.
Os órgãos que regulam a ética nas pesquisas científicas que envolvam seres
humanos, o crescente cuidado no trato dos animais associados à pesquisa científica, a
atenção e a sensibilidade com que são vistas as questões relativas à intervenção no meio
ambiente são indicadores de que estamos diante de um novo cenário. Mas, se, de um lado,
devemos celebrar o reaparecimento da temática ética, na medida em que se localiza no
campo da ação humana, por outro lado, cabe perguntar sob que condições é razoável
esperar uma aproximação permanente entre a ciência e a ética.

Plágio da Pesquisa Cientifica
A palavra plágio tem sua raiz etimológica no termo grego plágios, que significa
oblíquo, trapaceiro, astucioso. Corresponde também no ato de assinar ou representar sua,
uma obra que pertence a outra pessoa ou também copiar um trabalho de outrem. No que
tange ao contexto de um conteúdo plagiado, há elementos importantes a serem
identificados como as paráfrases e em alguns casos as paródias, que são recursos escritos
que visam descaracterizar a possibilidade de cópia de um texto já publicado, objetivando
dar ao texto plagiado uma falsa originalidade. Tendo por referência o aspecto histórico,
podemos considerar que o plagio é tão antigo quanto a própria escrita, pois sempre se
produziu várias narrativas de um mesmo episódio, onde muitas delas se configuravam
como plagio, porém, sem ter o conhecimento real de tal procedimento. Ao longo dos
últimos dois séculos a produção científica cresceu consideravelmente e é nesse contexto
que ética e plagio se relacionam. Segundo BATISTA (2007), para proteger esse vasto
conteúdo científico de plágios, foi criado vários instrumentos na forma da lei como
normas técnicas que regulamentam tanto a produção de texto científico, quanto a forma
de se referenciar as fontes literárias da referida pesquisa científica, visando garantir a
autenticidade autoral de quem a produziu. Para HARTMANN (2006), por menor que seja
um conteúdo escrito parafraseado de um texto publicado, este conteúdo já dever ser
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caracterizado como plagio, porquanto não é o tamanho que o conteúdo possui que o
caracteriza como plagio, mas a forma como o mesmo está escrito.

CONCLUSÃO
Observamos que nos dias de hoje a ética está sendo requerida nos mais diversos
campos do saber e, quando se pensa em progresso científico e nos seus desdobramentos,
pois o que pode estar em jogo, é a própria sobrevivência do homem, por causa de um
mundo cada vez mais dominado pelo egoísmo e falta de valores. Em função desta triste
realidade, várias instituições estão se preocupam em elaborar um código de ética, o que
denota claramente a necessidade que a sociedade tem de disciplinar as ações humanas nas
diversas profissões e de pesquisador científico para que, em nome da ciência, não se
cometa e nem justifique atrocidades. Neste sentido, à ciência não tem plena autonomia
para pesquisar o que ela quiser. Entretanto, o que é que distingue a ciência da não-ciência?
Como podemos demarcar a fronteira entre elas? É importante atentar que a ciência não
deve ser compreendida nem maneira ortodoxa e nem sem limites ou restrições, mas de
maneira correta a luz de sua própria natureza. Com efeito, a ciência corresponde em um
tipo de conhecimento lógico e sistemático, cujo propósito é a investigação e busca pela
verdade. Para que tal propósito não seja desvirtuado a ética corresponde na bússola que
guiaria a ciência para que esta evitasse erros e equívocos que estão sujeitos a acontecer
no percurso da pesquisa científica, tendo em vista que a produção cientifica não se realiza
fora de um determinado contexto social e político. É mister observar que ética, entre
outras coisas, significa restrição. O recurso a valores, constitutivos de qualquer agenda
ética, implica aceitar limites, restrições e até proibições. Caso existisse, uma sociedade
inteiramente permissiva levaria à supressão da dimensão ética, que se tornaria supérflua
num ambiente onde tudo fosse tolerado. Portanto, em termos filosóficos e pragmáticos,
considerando o que a história revela sobre as consequências da ciência está a serviço das
ideologias, da politicagem e do capital, é inconcebível permitir que as pesquisas
científicas sejam realizadas sem serem submetidas as reflexões éticas, porquanto a ética
é a virtude que capacita ao homem a pensar e a viver humanamente em todos os campos
do saber e em todas as esferas da sociedade. Por fim, a relevância da ética na pesquisa
científica, não se restringe a referências normativas que regulamentam a produção escrita
de um texto científico, visando evitar plágios e produções textuais não epistêmicas, mas
objetiva a refletir racionalmente sobre as ingerências de quem financia à pesquisa, a não
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manipulação do desenvolvimento desta e sobre as reais finalidades que que estão
submetidos os resultados da mesma.
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RESUMO
Realiza-se neste trabalho uma análise do termo ética e por conseguinte da bioética na
produção do conhecimento cientifico, faz-se algumas definições. Não pode deixar de lado
o seu outro lado o plágio, com definições e outras discussões inerentes. Este tem como
objetivo discutir esses termos e sua aplicação na produção do conhecimento. Foi utilizado
como procedimento metodológico a análise documental dos instrumentos jurídiconormativos, leis, decretos, resoluções do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de
Educação Física, que interferem diretamente na produção e divulgação do conhecimento.
Verificou-se que as instituições de fomento a pesquisa científica, as instituições de ensino
superior, através de seus comitês de ética profissionais estão atuando no sentido de coibir
tais crimes prejudiciais a ciência, a sociedade e a vida. Muito já se avançou sobre o tema,
mas somente ações constantes e repressoras podem dar cabo a esse problema social,
cientifico, acadêmico, ético.
Palavras-chave: Ética; Ética na saúde; Educação Superior; Plágio; políticas públicas.
ABSTRACT
In this work, an analysis of the term ethics and therefore of bioethics in the production of
scientific knowledge is carried out, some definitions are made. It cannot leave aside its
other side, plagiarism, with definitions and other inherent discussions. This article aims
to discuss these terms and their application in the production of knowledge. As a
methodological procedure, the documental analysis of legal-normative instruments, laws,
decrees, resolutions of the Ministry of Health, of the Federal Council of Physical
Education, which directly interfere in the production and dissemination of knowledge,
was used. It was found that the institutions that promote scientific research, higher
education institutions, through their professional ethics committees, are acting to curb
such crimes that are harmful to science, society and life. Much progress has been made
on the subject, but only constant and repressive actions can put an end to this social,
scientific, academic and ethical problem.
Keywords: Ethics; Health ethics; College education; Plagiarism; public policy.
RESUMEN
En este trabajo se realiza un análisis del término ética y por ende de la bioética en la
producción de conocimiento científico, se realizan algunas definiciones. No puede dejar
de lado su otra cara, el plagio, con definiciones y otras discusiones inherentes. Este
artículo tiene como objetivo discutir estos términos y su aplicación en la producción de
conocimiento. Se utilizó como procedimiento metodológico el análisis documental de
instrumentos jurídico-normativos, leyes, decretos, resoluciones del Ministerio de Salud,
del Consejo Federal de Educación Física, que interfieren directamente en la producción
y difusión del conocimiento. Se constató que las instituciones que promueven la
investigación científica, las instituciones de educación superior, a través de sus comités
de ética profesional, están actuando para frenar este tipo de delitos que son lesivos para
la ciencia, la sociedad y la vida. Se ha avanzado mucho en el tema, pero solo acciones
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constantes y represivas pueden poner fin a este problema social, científico, académico y
ético.
Palabras llave: Ética; Ética de la salud; Educación universitaria; Plagio; políticas
públicas.
INTRODUÇÃO
A escolha do tema ocorreu em função da importância do mesmo dentro do debate
atual na busca por um entendimento intelectual na formação, atuação e intervenção do
Pesquisador, quer nas faculdades, quer nos programas de incentivo / incremento a
pesquisa no Brasil, sendo determinante na formação de um Pesquisador. Este ensaio é um
capitulo e faz parte de um livro dos concluintes do curso de especialização em
Metodologia da Pesquisa, com a chancela da Faculdade Integrada de Marabá FACIMAB, sob a orientação do professor PHD Ricardo Figueiredo Pinto.
Escrever, falar e discutir sobre ética em pesquisa é falar de respeito à dignidade e
à autonomia do participante da pesquisa, de forma a apoiar e defender seu desejo de
contribuir e permanecer, ou não, em uma pesquisa. É falar de riscos e de benefícios que
uma pesquisa pode trazer a um indivíduo ou a uma população. É discutir e trabalhar, com
o objetivo precípuo de assegurar a relevância social, garantindo a igualdade de interesses
envolvidos em uma pesquisa, onde tanto o pesquisador, quanto o participante de pesquisa,
e ainda a sociedade, tenham mais benefícios do que riscos, no que diz respeito ao
desenvolvimento de um estudo envolvendo seres humanos. É compreender que um estudo
pode representar a única, ou a última, esperança de cura ou sobrevida, ocasionando assim
o sentido da destinação sócio humanitária que uma pesquisa deve representar.
O ser humano sempre estará envolvido em relações com outros humanos e onde
há relações existem valores, muitas vezes relacionados à dignidade do ser humano, o que
o faz formular perguntas, angustiar-se com indagações, buscar respostas e satisfazer-se
com os novos conhecimentos. E, por tudo isso, mostrou ser necessário destacar a
importância da existência da ética, não no sentido legalista, cartorial, moralista ou
deontológico, mas principalmente como reflexão e/ou juízo crítico sobre valores, a cerca
dessa relação humana e social.

BREVE HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA ÉTICA EM PESQUISA
No mundo hodierno, fala-se muito em ética. Mas, afinal o que é ética? A palavra
ética vem do grego ethos que quer dizer "modo de ser", ou "caráter", enquanto maneira
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de vida que o homem adquire ou conquista. Mais objetivamente, pode-se definir ética
como sendo um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito
do comportamento humano, moral (VÁSQUEZ, 1982). A ética tem a função de regular e
promover o bem-estar na vida social e particular, buscando o bem, e a boa conivência em
sociedade, levando a realização da vida.
A ética, tem uma função de regulamentar as atividades e ações humanas, também
possui um importante papel relacionado ao desenvolvimento de pesquisas que é
considerado um dos instrumentos que permitem ao homem o avanço nos mais variados
campos do conhecimento e da vida. A pesquisa é de fundamental importância para a
produção novos conhecimentos e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas nem
todos os avanços adquiridos através de pesquisas são eticamente justificáveis e
aprováveis.
Os avanços da ciência e da tecnologia vêm repercutindo progressivamente no
cotidiano do ser humano e na vida das pessoas. Os ganhos reais derivados da evolução
do conhecimento científico são atestados na melhoria da qualidade de vida e têm
despertado debates de natureza ética. Desde outubro de 1996, o Brasil dispõe de uma
nova regulamentação sobre pesquisas envolvendo seres humanos, trata-se da Resolução
nº 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, instância em que foram criados a
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e os Comitês de Ética em Pesquisa – CEPs.
O recorte que utilizaremos para esse trabalho, será a partir de 1985, não
desmerecendo o que foi construído antes, mas sim para não tornar longo e bastante
conflitantes pós constituição de 1988. Após a redemocratização à brasileira, as
universidades pulsaram em produção de conhecimento, porém havia a necessidade de
regulamentar toda essa pujança desde 1985, onde houve um expressivo hiato no cenário
das pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Em 1996, após muitas tentativas,
finalmente foi editada a Resolução Nº 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que
terminava os Comitês de Ética em Pesquisas (CEP) e o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), que tentou equacionar todos os problemas e tipos de pesquisa em
um único documento. Depois de certo tempo, problemas e discussões percebeu-se que
tais mecanismos precisavam ainda de ajustes, para atender cada um caso em concreto.
Em seguida, destaca-se a revogação da Resolução CNS nº 196 de 1996, que deu
lugar à Resolução CNS nº 466, publicada em dezembro de 2012, e a publicação da Norma
Operacional CNS nº 001 de 2013, que trata dos procedimentos para a submissão e a
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tramitação de projetos envolvendo seres humanos. Além destas, durante esse período,
foram elaboradas a Resolução CNS nº 441 de 2011, com vistas a regular o
armazenamento de material biológico humano em pesquisas, a Resolução CNS nº 506 de
2016, sobre o processo de Acreditação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e a
Resolução CNS nº 510 de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas com
metodologias das Ciências Humanas e Sociais.
Ainda se utilizando das resoluções publicadas, destacam-se a homologação da
Resolução CNS nº 563 de 2017, que trata das especificidades das doenças ultrarraras, e a
Resolução CNS nº 580 de 2018, relativa às questões éticas das pesquisas de interesse
estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Neste período, a CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) emitiu várias
Cartas Circulares, para orientar pesquisadores, CEP, indústria farmacêutica e usuários do
sistema, conforme aduz VENANCIO, 2019, p3:










Carta Circular CNS nº 038 de 2014, relacionada à tramitação de
emendas no sistema CEP/CONEP.
Carta Circular CNS nº 014 de 2014, tratando da regularização de
biobancos, bem como a Carta Circular CNS nº 037 de 2014, retificando
a Carta Circular CNS nº 014 de 2014.
Carta Circular CNS nº 034 de 2013, sobre os procedimentos em uso
compassivo.
Outras cartas destacáveis são a Carta Circular CNS nº 008 de 2011,
relacionada ao formulário para submissão de eventos adversos sérios.
Carta Circular CNS nº 039 de 2011, referente ao uso de dados de
prontuários para fins de pesquisa.
Carta Circular CNS nº 172 de 2017, que traz esclarecimentos referentes
à seleção de Área Temática.
Carta Circular CONEP/CNS/MS nº 189 de 2017, sobre a tramitação de
protocolo fora da PB.
Carta Circular CNS nº 17 de 2017, que apresenta esclarecimentos
acerca das atualizações no TCLE, junto com a Carta Circular CNS nº
51 de 2017, que traz esclarecimentos adicionais sobre o TCLE, e, a mais
recente dessas e que tem repercutido bastante na comunidade
acadêmico-científica, a Carta Circular CNS nº 166, que versa sobre
Relato de Caso.

Como a ética é também conhecida como a ciência da conduta humana, temos
presente a ética na pesquisa com seres humanos como uma forma de reflexão ou de busca
de fundamentação para as atividades que envolvam a participação de seres humanos
enquanto sujeitos da pesquisa. As preocupações relacionadas à ética enquanto conduta do
homem cresceram à medida que foi se conquistando a tão desejada evolução no campo
das ciências.
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A terminologia utilizada para nomear essa preocupação surgiu entre os anos de
1960 e 1970 nos Estados Unidos, criado pelo oncologista Van Rensslaer Potter, foi
chamado de Bioética, e nasceu quando uma série de fatores sócio-culturais chamou a
atenção para a ética aplicada, ou seja, um novo interesse geral para a aplicação das teorias
éticas a âmbitos específicos da vida social (BRASIL, 2006), e o interesse por esse campo
investigativo vem aumentando muito no decorrer dos anos.
Os fatores que têm influenciado o aprofundamento no campo da Bioética são
muitos, tais como os relacionados à experimentação clínica, de transplante de coração,
problemas levantados pela impossibilidade de generalizar a diálise, revelações de
experiências desumanas praticadas por médicos nos campos de concentração do terceiro
Reich.
A conceituação mais aceita da Bioética levou anos para ser finalmente
estabelecida, devido às mais variadas divergências no decorrer do processo, vale lembrar
que a mesma é considerada muito jovem ainda, porém, sua dimensão em termos de
conquistas é imensa e não se pode deixar de citar o papel fundamental do Relatório de
Belmont nesse processo de consolidação. Entre outros aspectos de fundamental
importância, o mesmo apresenta princípios baseados na perspectiva principialista que são
utilizados ainda hoje.
A partir desses argumentos, chega-se aos principais apontamentos em favor da
retomada da publicação dos artigos, dissertações, teses, discussões, debates sobre Ética
em Pesquisa, que são a necessidade de estimular a produção científica da área, a
oportunidade de reabrir um canal de comunicação do sistema de regulação ética em
pesquisas no Brasil, e a importância de reunir as contribuições sobre Ética em Pesquisa,
nacional e internacionalmente tanto durante, como também o pós-COVID, pois muito já
está sendo estudado, mas ainda teremos muitos temas e pesquisas após essa longa
pandemia.

A formação ética do pesquisador
A pesquisa científica é um dos instrumentos mais seguros de se manter informado
e de gerar conhecimento. A pesquisa é iniciada a partir de fontes de informação que
possam trazer o conteúdo desejado, seja em livros, teses, dissertações, monografias,
resumos ou artigos científicos. Com esse conteúdo pode-se chegar a certas conclusões,
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seguindo o padrão e o rigor científico, e então determinado conhecimento pode se firmar
no meio cientifico e acadêmico, nacional e internacional.
Contudo, para conseguir dar respaldo a esse conhecimento científico se faz
necessário a reunião de informações obtidas em fontes seguras e confiáveis, o
planejamento do processo de pesquisa e principalmente, a observação e respeito aos
princípios éticos. É nesse contexto que as dificuldades em realizar uma pesquisa com
qualidade aceitável surgem, elas vão desde a “dedicação, a disponibilidade de tempo, o
interesse do investigador, a leitura diversificada, a aceitação e a crítica acerca dos
conhecimentos presentes nos livros, além de abertura às críticas exigidas pela pesquisa
[...]” (FIGUEIREDO, 2008, p. 14).
Quer na academia ou no cotidiano, em todas as situações ou contextos, quando
pensamos, falamos ou escrevemos sobre ética, nos vem à mente palavras como valores,
moral, regras sociais, etc. Isso é uma confusão bastante comum, já que, como explica
Nosella (2008, p. 257) “referem-se ao mundo dos valores, hábitos, deveres e obrigações,
ao certo ou errado, ao bom ou mau, ao justo ou injusto”.

Ética é a parte da Filosofia prática que tem por objetivo uma reflexão
sobre os problemas fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida
humana, os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e
do mal, o valor da consciência moral etc.) mas fundada num estudo
metafísico do conjunto das regras de conduta consideradas como
universalmente válidas (JAPIASSU; MARCONDES, 2001 apud
ALMEIDA; BATTINI, 2013, p. 9).

Analisando as afirmações dos autores acima, pode-se dizer que a ética está
relacionada aos aspectos práticos, do exercício em busca de uma conduta aceitável. A
ética manifesta-se a partir do momento que o sujeito começa a se relacionar, estabelecer
vínculos sociais. A questão do bem e do mal se manifesta na dimensão social cotidiana
em consequência dos valores que norteiam as escolhas do sujeito. Essas escolhas
constroem e significam conceitos comportamentais que se constituem em valores
almejados ao longo da história em sociedade (CORDI, et al, 2007).
O sempre atual debate sobre ética é extremamente necessário nesse contexto, pois
uma questão abrasadora na atualidade tem sido a fraude científica, tanto por parte de
autores quanto de seus avaliadores. A imprensa e periódicos especializados têm dedicado
espaço ao exame do assunto (MIRANDA; PEREIRA, 1996. Perder esse importante

38
princípio para a ciência, a publicação da produção cientifica, pode causar outra grande
perda de espaço se fazer o que foi produzido e de massificar a ciência, o conhecimento.
Segundo Pithan e Oliveira (2013, p. 241) “a publicação científica feita de forma
eticamente correta tem relação com a credibilidade da ciência e com a própria reputação
do autor da pesquisa, que busca reconhecimento comunitário pelos seus estudos e
descobertas”. Ainda nesta mesma publicação é inserida a fala da historiadora da ciência
Maria Helena Freitas, em que a referida autora revela que “ao publicarem textos, os
estudiosos registram o conhecimento, legitimam disciplinas e campos de estudos,
veiculam a comunicação entre os cientistas e propiciam ao cientista o reconhecimento
público pela prioridade da teoria ou da descoberta” (PITHAN; OLIVEIRA, 2013, p. 241).
Entretanto, se o pesquisador não obedecer a regras de conduta ética, métodos
rigorosos da pesquisa científica, padrões de qualidade e a procedimentos editoriais
reconhecidos no meio científico, dificilmente esse legado será deixado de forma íntegra
e com credibilidade. Um autor que perde a credibilidade no cenário científico, pode ter
decretado sua sentença de morte cientifica, tendo casos de professores / pesquisadores,
que perderam títulos de mestres, doutores, livre-docências e até seus empregos, tão grave
foi a falta cometida, assim entendida por suas instituições de ensino superior.
São publicados vários tipos de códigos de éticas, em diferentes países e destinados
à áreas específicas e o que transparece é que pesquisadores, gestores, editores, usuários e
financiadores estão chegando à conclusão de que a desordenada cultura democrática e
coletiva que sustentava as diferentes comunidades científicas e garantia a circulação do
saber está com sérias dificuldades de enfrentar os problemas atuais de produção e
disseminação desse conhecimento.
Todas as ações baseadas na ética e na moral significa não se ater apenas
ao seu próprio ponto de vista, mas ser capaz de realizar análises sobre diferentes óticas,
havendo o questionar, o pensar e o criticar, construindo um ponto de vista próprio, mas
absorvendo aquilo que a sociedade tem para oferecer.
De acordo com Spink (2012) tem-se intensificado as preocupações relacionadas à
ética na pesquisa científica a fim de evitar diferentes tipos de fraudes nas publicações, e
assim como editores de periódicos tem se manifestado alertando sobre a importância de
uma publicação ética, é dever também das universidades, escolas, professores e as
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próprias instituições que fomentam a pesquisa levantar uma discussão maior afim de
manter a qualidade e a integridade da pesquisa.
Os conceitos e preocupações contidos nas resoluções acima citadas referem-se às
pesquisas em seres humanos, o que implica na intervenção biológica do participante e
que diz respeito à área da saúde, e que também justifica a utilização de uma Resolução
especifica da área da saúde para a avaliação dos aspectos éticos em pesquisas pelos
membros dos comitês de ética em pesquisa, em qualquer área do conhecimento, inclusive
a área de ciências humanas. Mas o que é um Comitê de Ética em Pesquisa, qual seu papel
com relação às pesquisas envolvendo seres humanos?
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e
independente, com múnus público. O mesmo deve existir nas instituições em que são
realizadas pesquisas que envolvam direta ou indiretamente seres humanos ou animais. O
mesmo foi criado com o objetivo de defender os direitos dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade, a fim de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro
de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo seres
humanos – Res. CNS 196/96, II. 4).

Os possíveis danos a ciência pelas faltas na ética da pesquisa
Vamos falar de um dos maiores problemas atuais na pesquisa cientifica: o plágio.
Nesse contexto que ética e plágio se relacionam no universo da pesquisa cientifica. Com
uma avalanche de informações lançadas diariamente na rede mundial de computadores,
houve uma demanda de critérios que orientassem a pesquisa, como por exemplo: “a
verificação de autoridade – e por conseguinte confiabilidade, veracidade, exatidão e
atualidade das páginas exibidas na tela” (BAPTISTA, 2007, p. 4). Todavia esses critérios
não inibem a apropriação indevida de produções intelectuais.
Se a questão da reprodução indiscriminada de textos constitui há muito uma
prática comum, especialmente nos meios acadêmicos, o que se pode constatar
sem equívoco, é a facilidade com que essa prática se generalizou a partir de
utilização da Internet, em que pese o acesso restrito a determinados
documentos, a existência de bases de dados por assinatura, e, portanto, a
exigência de senha em muitos casos (BAPTISTA, 2007, p. 4).

Em um ensaio mais simples, a autora supracitada continua a explicar que estão
sendo utilizados diversos mecanismos para a preservação do direito autoral, no entanto,
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enfatiza que a internet continua sendo facilitadora das cópias, não apenas no sentido
físico, mas na abrangência das ideias, criações e elaborações intelectuais.
Nesse mesmo raciocínio, a questão da propriedade intelectual se insere em uma
grande dicotomia, “tanto como objeto de legislação como de discussão contínua, na
medida em que se pretende democratizar o conhecimento, por um lado, e coibir a fraude,
por outro” (BAPTISTA, 2007, p.5). Voltando-se para o aspecto histórico, acredita-se que
o plágio aconteça desde que a escrita surgiu. Mas, como não existia a publicação e a
comercialização de livros em uma escala maior, o prejuízo causado era apenas de cunho
moral, hoje alguns trabalhos, pesquisas já estão no mercado antes mesmo do autor fazer
seu lançamento oficial, o que traz grande prejuízo a uma rede de produtores, divulgadores
e claro, ao dono da obra.
Para Gomes (1985), a partir do momento que esta condição mudou, impulsionada
principalmente pela internet, o prejuízo passou a ser também financeiro e então o assunto
passou a ser tratado com maior interesse, tanto pelos escritores quanto pelos juristas, pela
polícia e pela sociedade organizada, que em geral ainda já compreendeu o prejuízo
intelectual, financeiro e moral das atuais e futuras gerações.
O autor supracitado, explica ainda que, antigamente, a cópia das obras era motivo
de orgulho para o autor copiado, atitude vista como forma de homenagear o talento e a
criatividade do autor originário. Porém, como já observado, as obras começaram a ser
produzidas em escala industrial e os autores sentiram-se lesados economicamente, mas o
próprio Estado também percebeu que estava perdendo em taxas, tributos e deixando de
arrecadar impostos por essas produções e por conseguinte, deixando de oferecer serviços
de melhor qualidade a população.
Para Hartmann (2006), a simples reprodução do texto integral ou de parte de uma
propriedade intelectual e ou artística tem a denominação de plágio. A palavra plágio tem
origem no grego: plágios; que significa oblíquo, tortuoso e astucioso, o ato de assinar ou
apresentar como seu a obra de outro ou ainda imitar um trabalho alheio.
Fazendo referência a afirmação acima, Christofe (1996) esclarece que o que o
plágio ocasiona é o cerceamento do exercício pleno da autoria, usurpando o direito do
reconhecimento público da autoria do trabalho. Vale ressaltar também que o plágio está
intimamente ligado ao cotidiano acadêmico e, por caracterizar-se como prática desonesta,
é incompatível com o escopo universitário de criação e desenvolvimento do
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conhecimento, dessa forma, é estabelecida uma demanda que requer indispensável
reflexão e posicionamento institucional (KROKOSCZ, 2011).
Em uma análise mais sistemática do termo e uso do plágio, existem elementos
importantes a serem observados, como é o caso das paráfrases e o uso de materiais que
estão domínio público. Para Fachini e Domingues (2008, p. 6) domínio público é um
“conjunto de obras, científicas, literárias, ou quaisquer outras criações, cujos direitos
econômicos não são exclusividade de nenhum indivíduo em particular. Entretanto, há que
se ressaltar que os direitos morais continuam a pertencer ao autor da obra, sendo
igualmente necessário citar a autoria”. O plágio está intrinsecamente relacionado aos
aspectos dos direitos autorais e da propriedade intelectual, que conforme Barbastefano e
Souza (2007) visam garantir os direitos morais e patrimoniais do autor em relação à obra
que criou, cabendo-lhe a ele ou seus descendentes, o usufruto e benesses dessa produção.
A legislação que regulamenta do Direito Autoral no Brasil é a Lei Nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998. Considerando esta lei de extrema relevância para uma discussão
mais aprofundada, especialmente no meio acadêmico, são destacados os princípios e
fundamentos relacionados aos direitos autorais.
Os aspectos éticos e morais que dão aos projetos de pesquisa envolvendo seres
humanos no momento da avaliação ética são: a autonomia, a justiça, a beneficência, a não
maleficência (os quatro princípios éticos apontados por beauchamp e childress), também
são considerados os aspectos que dizem respeito ao sigilo, anonimato, consentimento e a
publicação visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade
cientifica, aos sujeitos envolvidos na pesquisa e ao estado (MANUAL, 2002, p. 83).
Sabe-se que a produção científica, geralmente é voltada para artigos destinados à
eventos ou periódicos, e até mesmo as monografias, dissertações e teses, etc., devem ser
repensadas questões metodológicas, de orientação à pesquisa, de esclarecimento para que
conceitos como os apresentados acima sejam informados e debatidos. As pessoas
envolvidas no meio científico necessitam saber a diferença entre a divulgação de notícias
ou de conhecimento do ato do plágio, pois existe uma distância entre a democratização
da informação e a falsidade intelectual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema em tela deve ser discutido e incentivado, principalmente nos cursos de
graduação e pós-graduação, bem como nos eventos e periódicos científicos, a todo
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momento, pois só assim podem mudar a cultura de apropriação dos dados e informações
de terceiros como sendo sua.
Torna-se necessário também, que as instituições de ensino se esforcem na adoção
de políticas, na criação de conteúdos e estratégias acadêmicas, como é o caso de inserir
obrigatoriamente disciplinas de metodologias do trabalho científico que abranja, de forma
geral, a ética na e da pesquisa científica e que as questões decorrentes desse assunto, como
é o caso do plágio, o direito autoral e propriedade intelectual, sejam publicados,
divulgados e realizados eventos para tal.
A ética na pesquisa e o plágio são assuntos antigos, mas que tem tiveram maior
repercussão nos últimos anos, devido, as facilidades que o avanço tecnológico
proporcionou, e deve ter uma preocupação em especial no espaço acadêmico, uma vez
que a produção escrita é altamente demandada. A partir de debates e discussões, pode-se
concluir que as pesquisas científicas, de fato, devem ser executadas segundo os padrões
éticos, porém, a simples observância das normas, leis e recomendações éticas não
garantirá que a pesquisa seja ética.
A partir das pesquisas de artigos em diferentes periódicos, conclui-se ainda que
há muito a ser conquistado e realizado nessa área. Mesmo os cursos que pertencem a essa
área apresentarem em suas matrizes curriculares, disciplinas que trabalham o
conhecimento, a produção científica, metodologia da pesquisa etc., o índice de artigos
publicados nos últimos cinco anos é relativamente baixo para uma área que trabalha essas
questões cotidianamente, tanto em sala de aula quanto no exercício profissional. Sugerese outros estudos sobre o tema com novos enfoques e com outra metodologia e literatura.
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RESUMO
A pesquisa científica objetiva auxiliar a evolução do conhecimento humano em diversas
áreas, sendo planejada e elaborada através de rigorosos critérios onde todas as
informações que foram obtidas são estudadas, processadas, e discutidas para o alcance de
resultados. Este trabalho objetiva mostrar e discutir os aspectos éticos na pesquisa
científica, e para tanto foi realizada uma revisão de literatura em artigos científicos, ebooks e livros referentes à ética, plágio e também pesquisas que envolvem seres humanos.
A proposta é apontar através de breve histórico as principais diretrizes relacionadas à ética
em pesquisas, e a situação do plágio que demonstra a desonestidade intelectual e a
ausência de ética nas pesquisas. Ressaltando a relevância da pesquisa científica na
formação de um pesquisador com raciocínio lógico e consciente, observando a
importância do instigar para o desenvolvimento ético do aluno/acadêmico que irá refletir
o seu caráter profissional.
Palavras chaves: Ética; Plágio; Pesquisa.
ABSTRACT
Scientific research aims to help the evolution of human knowledge in several areas, being
planned and elaborated through rigorous criteria where all the information that was
obtained is studied, processed, and discussed to achieve results. This work aims to show
and discuss the ethical aspects in scientific research, and for that, a literature review was
carried out in scientific articles, e-books and books referring to ethics, plagiarism and also
research involving human beings. The proposal is to point out, through a brief history,
the main guidelines related to ethics in research, and the situation of plagiarism that
demonstrates intellectual dishonesty and the absence of ethics in research. Emphasizing
the relevance of scientific research in the formation of a researcher with logical and
conscious reasoning, noting the importance of instigating for the ethical development of
the student/academic that will reflect their professional character.
Keywords: Ethic; Plagiarism; Search.
ABSTRACTO
La investigación científica tiene como objetivo ayudar a la evolución del conocimiento
humano en diversas áreas, siendo planificada y elaborada a través de criterios rigurosos
donde toda la información obtenida es estudiada, procesada y discutida para lograr
resultados. Este trabajo tiene como objetivo mostrar y discutir los aspectos éticos en la
investigación científica, y para eso, se realizó una revisión de la literatura en artículos
científicos, libros electrónicos y libros que se refieren a la ética, el plagio y también la
investigación que involucra a los seres humanos. La propuesta es señalar, a través de una
breve historia, los principales lineamientos relacionados con la ética en la investigación,
y la situación de plagio que demuestra la deshonestidad intelectual y la ausencia de ética
en la investigación. Enfatizando la relevancia de la investigación científica en la
formación de un investigador con razonamiento lógico y consciente, destacando la
importancia de impulsar para el desarrollo ético del estudiante/académico que refleje su
carácter profesional.
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PALABRAS CLAVE: Principio moral. Plagio. Búsqueda.
INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da filosofia, a ética vem sendo discutida em vários trabalhos
acadêmicos. Atualmente, há muita discussão sobre os aspectos da ciência que envolvem
os pesquisadores, as organizações, os cidadãos, os advogados, os religiosos, os
profissionais de diversas áreas e as comunidades científicas.
Aristóteles (1987) define ética a virtude como uma disposição de espírito, que
desabrocha pela força do hábito. Remeter‐se ao hábito requer, contudo, valorizar a
formação, desprendendo a dimensão pedagógica da ética.
Brown (1993), relata que a ética é um processo, com um conjunto de regras ou
punições, ou mesmo um código, com seus parâmetros, delimitando espaços, o autor
define a ética como o processo de decidir o que deve ser feito. Chauí (1994, p. 340),
relata que o termo ético advém do sentido grego de ethos: “caráter, índole natural,
temperamento.
Srour (2000), afirma que a ética estuda as morais históricas, as relações e as
condutas dos agentes sociais. Daft (2005) defini ética precisamente, como sendo um
código de princípios morais e valores que governam os comportamentos de uma pessoa
ou grupo com respeito ao que é certo ou errado, estabelecendo padrões sobre o que é bom
ou ruim na conduta e na tomada de decisão. A ética também é abordada como o estudo
dos valores, sendo assim a reflexão sobre a moral.
A ética está na relação da consciência para consigo mesmo, na integridade do
homem frente aos seus semelhantes. Partindo deste princípio, espera-se que o pesquisador
na elaboração da sua pesquisa cientifica, tenha ética, baseando-se na consciência da
verdade e que os seus textos tragam a integra dos resultados obtidos em seus trabalhos e
pesquisas.
A ética é utilizada pelos indivíduos para conceituar deveres e estabelecer regras
na vida social, profissional e amizades. Por este motivo surgem os códigos de ética
profissionais, os quais sinalizam as orientações, estabelecem diretrizes, sendo tidos como
um conjunto de princípios que regem a conduta de uma profissão. É o que se define como
ética profissional, existente em praticamente todas as profissões e na sociedade.
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Os trabalhos acadêmicos buscam estimular o conhecimento, preparando e
integrando os profissionais às novas exigências do mundo profissional. Desta forma,
algumas Leis e Portarias do Ministério da Educação enaltecem a importância da pesquisa
científica, quando realizada de forma idônea, para a formação do raciocínio lógico e
consciente do acadêmico, buscando um maior conhecimento das mudanças e
características do mundo atual. Porém, o que observamos é o uso cada vez mais frequente
da utilização de produzir conhecimento científico baseado em pensamentos alheios,
plagiando o pensamento de outras pessoas.
O autêntico trabalho de pesquisa deve pautar-se em princípios éticos. Por este
motivo há uma necessidade desta consciência ser estimulada e desenvolvida pelos
professores e orientadores em todas as áreas de graduação, sendo estes os responsáveis
de modo indireto pela criação científica de seus discentes.
O conhecimento envolve responsabilidade e ética, e os educadores têm a
possibilidade de despertar nos alunos uma postura ética e crítica também em relação à
vida, não sendo coniventes com determinadas posturas sem ética.
O filósofo e pesquisador Michel Seres entende que a diferença entre as pessoas é
sua “capacidade crítica, sua postura acadêmica e sua responsabilidade para com o
conhecimento”. Tornar-se necessário formar cidadãos que aprendam a construir uma
sociedade mais digna e mais justa, com o escopo de formar indivíduos mais conscientes
de seus deveres, de seu papel dentro de uma sociedade (SERES, 1996).
Aristóteles, afirma que o comportamento humano é o grande fator distintivo da
ética, sobre o modo como o ser humano age diante de si mesmo e de terceiros é o que
determina se sua conduta é ética ou não (ARISTÓTELES, 2001, p. 34-36). Nesta tomada
de decisão, deve haver consciência e discernimento, levando a concluir que, no plano
valorativo, as ações humanas têm origem na escola (ARISTÓTELES, 2001, p. 114).
Observa-se que realmente neste mundo globalizado onde a dinâmica das redes de
comunicação coloca as pessoas em contato direto com diversas fontes de informação em
qualquer parte do mundo, e os jovens da chamada “Sociedade da Informação” já nascem
em uma sociedade em que o saber é um poder dos mais atuantes e democráticos
(MARTINEZ, 2006).
A internet chegou para facilitar o trabalho dos alunos, pois tudo o que se precisa
está a um clic no computador. Entretanto, é de extrema importância que os educadores
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estejam aptos a desenvolver nos seus alunos o interesse pela pesquisa, pelo raciocínio,
pela descoberta, de forma crítica, com ações que possam refletir no profissional do
amanhã.
OBJETIVOS
Objetivo Geral- o objetivo geral deste estudo foi mostrar a importância da ética
nas pesquisas acadêmicas, e o papel do professor, educador e orientador na construção da
ética em seus alunos.
Objetivos Específicos – História da ética; A importância dos códigos de ética das
diversas profissões; A pesquisa científica e o plágio; Mecanismos de identificação do
plágio; mostrar a ética em pesquisas com seres humanos.

DESENVOLVIMENTO
De acordo com Dencker e Viá (2012, p.17) a pesquisa é tida como “elemento
estratégico indispensável para o desenvolvimento de bases sólidas que permitam uma
ação coordenada rumo a novos cenários futuros, cenários esses voltados para o equilíbrio
da vida social dentro de parâmetros de justiça e igualdade”.
Rudio (2011) pontua que a pesquisa é um conjunto de atividades orientadas para
a busca de um determinado conhecimento, sendo realizada de modo sistemático,
utilizando-se de método próprio e técnicas específicas, procurando um conhecimento que
se refira a uma realidade empírica.
A pesquisa científica se diferencia das demais pelos métodos, técnicas, forma de
comunicar o conhecimento construído e pelo foco na realidade empírica. Na produção do
conhecimento científico existem dois conceitos fundamentais: as técnicas e os métodos.
Técnicas: referem-se aos procedimentos concretos empregados pelo
pesquisador para levantar os dados e as informações necessárias para
esclarecer o problema que está pesquisando. [...] Métodos: orientam a
seleção dos procedimentos de pesquisa que deverão ser seguidos pelo
pesquisador. [...] O método, portanto, é mais geral que a técnica. A
escolha do método condiciona as técnicas que serão utilizadas no
decorrer da pesquisa. O método é como uma via de acesso: indica a
direção (DENCKER; VIÁ, 2012, p. 37-38).

De acordo com Pithan e Oliveira (2013, p. 241) “a publicação científica feita de
forma eticamente correta tem relação com a credibilidade da ciência e com a própria
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reputação do autor da pesquisa, que busca reconhecimento comunitário pelos seus estudos
e descobertas”.
Quando o pesquisador/acadêmico não obedecer às regras de conduta ética,
métodos da pesquisa científica, padrões de qualidade e procedimentos editoriais
reconhecidos no meio científico, o resultado obtido não terá a devida credibilidade.
A ética na pesquisa é foco de preocupação de cientistas de diversas áreas, como
sociólogos, filósofos, teólogos, e outros, com discussão acirrada e focada em conceitos
como liberdade, objetividade, sociabilidade, regulação e ética. Conforme Nosella (2008,
p.255), “[...]a pesquisa transforma o problema técnico em questão ética”, assim a
investigação sem direcionamento ético, na verdade, configura-se sem rumo.
Para melhor entendimento, Carvalho e Machado (2014, p.211) esclarecem que
a integridade na Pesquisa diz respeito à conduta do pesquisador no
tratamento dos dados e na publicação da pesquisa. [...] Embora estes
aspectos denominados de integridade na pesquisa digam respeito ao
campo da ética, como horizonte norteador da conduta moral desejável
do pesquisador científico, o que se convencionou chamar de Ética na
Pesquisa abrange especificamente os procedimentos de proteção aos
participantes de pesquisa diante dos riscos das pesquisas envolvendo
seres humanos.

A preocupação ética com a pesquisa científica tem crescido no Brasil, e
instituições ligadas a esse campo produziram guias próprios, objetivando alcançar e
despertar os pesquisadores para a ética em pesquisa, como foi o caso do CNPq, por meio
do Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa (BRASIL, 2011b), e da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), com a publicação de um código
de ética e conduta científica (SÃO PAULO, 2012, 2014), bem como a ampliação dos
Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) para analisar e dar parecer em projetos de pesquisa.
De acordo com os dados da Plataforma Brasil, o Brasil tem 845 CEP cadastrados,
sendo distribuídos nas regiões: 384 no Sudeste, 172 no Nordeste, 154 na região Sul, 68
no Norte e 67 no Centro-Oeste. Destacamos o Estado do Ceará com 39 cadastros,
compreendendo os municípios de Aracati, Barbalha, Caucaia, Crato, Fortaleza, Juazeiro
do Norte, Quixadá, Quixeramobim, Redenção e Sobral.
Os CEP são aprovados e supervisionados pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), tendo na sua composição: pesquisadores, estudiosos em ciências
bioéticas, advogados, profissionais de diversas áreas e representantes da sociedade. Sendo
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responsáveis pela revisão ética nos projetos de pesquisa submetidos, garantindo e
resguardando a integridade e os direitos dos participantes das investigações (BRASIL,
2007).
PLÁGIO
Com este acesso facilitado pela internet a diversos artigos, livros, jornais e outras
fontes de conhecimento em fração de segundos, faz com que o uso banalizado e sem
responsabilidade promovam a mediocrização do plágio, com a cópia de textos, trechos e
trabalhos inteiros, trazendo a ocorrência de situações constrangedoras podendo ser
consideradas até como crimes virtuais.
Plágio consiste como o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de
qualquer natureza sem colocar os créditos para o autor original, podendo ser um texto,
música, fotografia, ou outros, onde estas partes de uma determinada obra pertença à outra
pessoa.
No ato de plágio, o plagiador se apropria indevidamente da obra intelectual de
outra pessoa, assumindo assim a autoria da mesma. Nos diversos países há tratamento
distintos para as situações de plagio, mas em qualquer parte do mundo, plagio é
considerado crime.
Rosales et al (2008, apud GARSCHAGEN, 2006) classificam dois tipos de plágio:
o intra‐corpal e o extra‐corpal. O plágio intra‐corpal é aquele no qual um sujeito copia a
tarefa de outro quando ambos estão realizando uma mesma tarefa, e o extra‐corporal é
aquele no qual o sujeito realiza a cópia de fontes externas, como: livros, artigos de
revistas, monografias e internet.
Costa Neto (1998, p. 189), afirma que o plágio constitui crime de “usurpação
intelectual” dos mais repudiantes, pois que “por sua malícia, sua dissimulação, sua
consciente e intencional má-fé”, o plagiador apropria-se de obra intelectual alheia como
se sua fosse.
Mais

uma

vez

ratifica-se

a

importância

quanto

ao

papel

do

educador/professor/orientador em contribuir na construção de alunos éticos que entendam
e respeitem as ideias e os pontos de vista de outras pessoas, valorizando e expondo nos
seus trabalhos os devidos créditos a quem de direito.

51
Nos Estados Unidos, observa-se ampla bibliografia e publicações sobre plágio,
sobretudo nos últimos 60 anos (HART; FRIESNER, 2004 apud MCCORD, 2008).
Diversos estudos indicam que 36% dos estudantes norte-americanos admitem fazer plágio
(PLAGIARISM, 2009). O jurista Richard Posner estima que um terço dos estudantes
universitários americanos cometem plágio ou algum tipo de fraude acadêmica (POSNER,
2007, p.8). No Brasil, 82,7% dos professores alegam já ter-se deparado com trabalhos
acadêmicos que não foram feitos pelos alunos (GARCIA, 2006).
O ato do plágio ocorre no mundo acadêmico com o envolvimento de várias
pessoas: quem realiza o plágio, quem tem o trabalho copiado, ou seja, plagiado, e ainda
que aquele que recebe os trabalhos plagiados.
Este cenário muitas vezes tido como comum merece mais atenção dos
acadêmicos, pois trata-se de fraude e desonestidade, daí a necessidade de melhores
orientações acadêmicas quando na elaboração de pesquisas e trabalhos científicos.
O plágio é previsto como infração pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/1998)
com enquadramento descrito no Código Penal (Artigo 184). Entretanto no mundo
universitário, ele é considerado como uma forma de afronto na integridade acadêmica que
escapa da responsabilização judicial. Em geral o plágio acadêmico não corresponde a uma
cópia literal da obra de outro autor, mas a uma “imitação disfarçada da propriedade
intelectual alheia (UNIVERSIA, 2005).
É importante ressaltar que há maneiras de identificar as situações de plágio em
questões dissertativas e produções textuais através de softwares. Maurer, Kappe e Zaka
(2006), apontam os métodos de descoberta de plágio através de softwares que geralmente
são divididos em três categorias: comparação entre documentos, busca por parágrafo
suspeito na internet e a estilometria. A comparação entre documentos é a mais
identificada, onde os documentos envolvidos são comparados entre si, com a comparação
de palavra em palavra ou como já ocorre em softwares mais complexos, a comparação
por parágrafos.

ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS
Deve haver rigor científico em qualquer tipo de experimento. Há modelos
matemáticos para determinação do número de amostra, randomização, uso de placebo, e
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etc. são aspectos rotineiramente aplicados e avaliados nos experimentos em seres
humanos.
A utilização de seres humanos em experimentos científicos traz inúmeros
benefícios para a sociedade. Entretanto há sempre o conflito entre o indivíduo submetido
à experimentação
e a ciência.
Os experimentos realizados por médicos alemães durante o regime nazista, em
prisioneiros raciais, políticos e militares é o exemplo deste conflito entre ética e a
sociedade, onde o interesse da sociedade ocorre em detrimento dos interesses do
indivíduo.
Ressalta-se que o objetivo da pesquisa é melhorar a saúde e o bem-estar do
indivíduo e jamais causar danos graves e riscos para o alcance desses objetivos.
O primeiro documento internacional sobre ética na pesquisa com seres humanos
foi o Código de Nuremberg em 1947, editado pelo Tribunal de Nuremberg, onde estão
10 itens com recomendações de como devem ser as condutas dos médicos em
experimentos em seres humanos. Em 1964, foi assinada a Declaração de Helsinque, com
a criação e implantação de Comitês de Ética em Pesquisa.
A Resolução n° 1 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) foi a primeira diretriz
específica sobre pesquisas em seres humanos, órgão ligado ao Ministério da Saúde, de
13/6/1988. Essa diretriz atribui ao Ministério da Saúde a responsabilidade de emissão das
normas técnicas para a realização de pesquisas para a saúde, determinando a
periodicidade e as características da informação sobre a pesquisa.
No Brasil, em 1996, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolução
196/96(6), que regulamenta a pesquisa em seres humanos, citada em vários documentos
nacionais e internacionais, inclusive na Declaração de Helsinque, cuja última edição foi
aprovada em 1996 na República da África do Sul , e nesta declaração a Resolução 196/96
incorporou vários conceitos da bioética e reafirmou o consentimento livre e esclarecido
dos indivíduos para participarem de pesquisas científicas e a aprovação prévia dos
protocolos por comitê independente.
A partir da Resolução n° 196/96, foi criada a Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), que é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com
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constituição designada pela Resolução nº 246/97, cuja função é de implementar as normas
e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
A resolução n°. 196/96 incorpora, quatro referenciais básicos da ética que são:
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, visando resguardar os direitos e
deveres da comunidade científica, através:
a) Consentimento livre e esclarecido dos indivíduos e a proteção a grupos
vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia);
b) Reflexão sobre os riscos e benefícios, atuais ou potenciais, na forma individual
ou coletiva, vislumbrando mais benefícios e o menos danos e riscos;
c) Garantia de que danos previsíveis serão evitados;
d) Proporcionar relevância social da pesquisa com vantagens significativas para
os indivíduos da pesquisa.
A Resolução nº 196/96 vislumbra uma pesquisa como ética, com relevância social,
preservando o indivíduo. Para esta resolução o termo de consentimento deve proteger a
dignidade do ser humano, seja como participante da pesquisa ou pesquisador.
O Termo de Consentimento deve ser elaborado pelo próprio pesquisador, em
linguagem acessível ao participante da pesquisa, devendo ser aprovado pelo CEP. A
Resolução 196/96 exige que conste no protocolo, o financiamento da pesquisa e prevê o
direito intransferível do participante da pesquisa ao ressarcimento e à indenização. É
importante destacar que todos estes pontos contam pelo CEP para aprovação da pesquisa.

METODOLOGIA
Este artigo é resultado de uma pesquisa e revisão bibliográfica, baseada em
materiais disponíveis na base de dados do Google acadêmico, livros, e revistas científica
sobre ética, plágio e pesquisas, com leitura integral de artigos e por fim análise individual
dos estudos selecionados.
Quanto a pesquisa bibliográfica, referenciamos o que expõe Vianna (2013, p.1):
Coloca o pesquisador em contato com as publicações existentes acerca
de determinado assunto (livros, revistas, periódicos e artigos
científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material
cartográfico. Internet) e deve dar destaque a veracidade das fontes e
dados, observando possíveis incoerências.
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CONCLUSÃO
A presença da ética trazendo luz ao caminho da ciência é o ideal para almejarmos
uma pesquisa cientifica séria e eficaz. As revistas científicas devem colaborar nessa
tarefa, estabelecendo recomendações éticas amplas e detalhadas a serem seguidas pelos
pesquisadores que pretendam publicar os resultados de seus estudos.
A realização da pesquisa é de fundamental importância para o desenvolvimento
humano e deve ser elaborada sempre pautada e norteada por princípios éticos. Toda
pesquisa realizada, deve ser imparcial aos resultados obtidos, sejam estes positivos ou
negativos, que devem ser relatados à comunidade científica.
A ética na pesquisa e o plágio são assuntos bem antigos, mas com grande
repercussão nos últimos anos, visto as facilidades que o avanço da tecnologia, com a
internet pode proporcionar a todos. A ética deve ser discutida e incentivada,
principalmente nos cursos de graduação e pós-graduação, eventos científicos e outros.
É necessário que as instituições de ensino incluam nas suas políticas, a criação de
conteúdos e estratégias acadêmicas, obrigatoriamente disciplinas de metodologias do
trabalho científico que trabalhem e intensifiquem, a ética na pesquisa e as questões
resultantes como é o plágio e outros.
O papel do professor, educador e orientador é sempre direcionar de forma correta,
ética e disciplinar os trabalhos acadêmicos e pesquisas, informando sobre as formas de
plágio, e ensinando aos mesmos a darem a devida relevância nos trabalhos aos autores
citados com respeito e dignidade.
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RESUMO
Pessoas que têm envolvimento com atividades físicas, principalmente que envolvem
levantamento de peso, visam modificações estéticas, como emagrecimento e ganho
de massa muscular. Contudo muitos criam a ilusão de que os suplementos alimentares
darão o resultado desejado, e acabam detendo-se do uso dessas substâncias, muitos
inclusive vão por outro caminho: uso de drogas ergogênicas. Os recursos ergogênicos são
substâncias que possuem o objetivo de ocasionar um desempenho corporal no corpo, de
modo a proporcionar o efeito desejado àquela pessoa que toma essa substância. Para tanto
o presente estudo, possui como objetivo geral: Avaliar os fatores associados ao consumo
de suplementos nutricionais dos praticantes de atividade física do município de Belém PA. Portanto, foram avaliados 277 desportistas de ambos os gêneros e classes sociais,
freqüentadores de uma academia. O presente estudo vem informar sobre a frequência do
uso de recursos ergogênicos utilizados por praticantes de atividade física, no caso desta
pesquisa, delimitou-se o estudo em uma academia de musculação. Confirmou-se o que
muitos pesquisadores vêm alertando no decorrer da divulgação de suas respectivas
pesquisas: o aumento acelerado da utilização de produtos ergogênicos (50%), sejam eles,
nutricionais, fisiológicos, farmacológicos, entre outros. Notou-se também que esses
consumidores, em sua grande maioria (30%), estendem o consumo, sem ao menos
procurar as informações devidas de um profissional especializado (18%), e sem fazer
quaisquer exames prévios. Um % significativo destes consumidores tiveram iniciativa
própria (24%) na escolha do suplemento, 14% são persuadidos por educadores físicos. O
mercado de recursos ergogênicos está aumentando anualmente e a tendência é crescer
mais, face aos grandes investimentos de marketing, entre outros, em prol de persuadir o
consumidor a consumir tais produtos. Verificou-se que não existe perfil exclusivo de
adeptos ao consumo desses recursos, contudo entende-se que são pessoas que sentem a
necessidade de mudar a forma do corpo, como ganho de massa muscular (64%), e suprir
necessidade, e acabam por aderir ao modo aparentemente mais rápido. Os resultados
obtidos apontam para a facilidade do uso, sendo importante o processo de educação
nutricional contínua.
Palavras Chaves: Saúde, suplementação, nutrição, musculação, alimentação.
ABSTRACT
People who are involved in physical activities, mainly involving weight lifting, aim for
aesthetic changes, such as weight loss and muscle mass gain. However, many create the
illusion that food supplements will give the desired result, and end up stopping the use of
these substances, many even go the other way: using drugs and ergogenic drugs.
Ergogenic resources are substances that have the objective of causing bodily performance
in the body, in order to provide the desired effect to that person who takes these
substances. For this purpose, the present study has as its general objective: To evaluate
the factors associated with the consumption of nutritional supplements by practitioners of
physical activity in the city of Belém - PA. Therefore, 277 sportsmen of both genders and
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social classes, who attend a gym, were evaluated. The present study comes to inform
about the frequency of the use of ergogenic resources used by physical activity
practitioners, in the case of this research, the study was delimited in a weight training
academy. It was confirmed what many researchers have been warning during the
dissemination of their respective research: the accelerated increase in the use of ergogenic
products (50%), be they nutritional, physiological, pharmacological, among others. It was
also noted that these consumers, in the vast majority (30%), extend their consumption,
without even looking for the necessary information from a specialized professional
(18%), and without doing any previous exams. A significant % of these consumers had
their own initiative (24%) in choosing the suplement, 14% are persuaded by physical
educators. The market for ergogenic resources in increasing annually and the trend is to
grow more, given the large marketing investment, among other, in order to persuaded the
consumer to consume such products. It was found that there is no exclusive profile of
adepts to consume these resources, however it is understood that they are people whoo
feel the need to change the shape of de body, such as gaining muscle mass (64%), and
supplying the need, and end up adhere to the seemingly faster mode. The results obtained
point to ease of use, and the process of continuous nutritional education is important.
Keywords: Health, supplementation, nutrition, weight training, food.

RESUMEN
Las personas que realizan actividades físicas, principalmente relacionadas con el
levantamiento de pesas, buscan cambios estéticos, como la pérdida de peso y el aumento
de masa muscular. Sin embargo, muchos crean la ilusión de que los complementos
alimenticios darán el resultado deseado, y terminan por dejar de consumir estas
sustancias, muchos incluso van por el otro lado: consumiendo drogas y fármacos
ergogénicos. Los recursos ergogénicos son sustancias que tienen el objetivo de provocar
el rendimiento corporal en el organismo, con el fin de proporcionar el efecto deseado a la
persona que toma estas sustancias. Para ello, el presente estudio tiene como objetivo
general: Evaluar los factores asociados al consumo de suplementos nutricionales por parte
de los practicantes de actividad física en la ciudad de Belém - PA. Por lo tanto, se
evaluaron 277 deportistas de ambos sexos y clases sociales, que asisten a un gimnasio. El
presente estudio viene a informar acerca de la frecuencia de uso de recursos ergogénicos
que utilizan los practicantes de actividad física, en el caso de esta investigación, el estudio
fue delimitado en una academia de musculación. Se constató lo que muchos
investigadores venían advirtiendo durante la difusión de sus respectivas investigaciones:
el aumento acelerado del uso de productos ergogénicos (50%), ya sean nutricionales,
fisiológicos, farmacológicos, entre otros. También se observó que estos consumidores, en
la gran mayoría (30%), amplían su consumo, sin siquiera buscar la información necesaria
de un profesional especializado (18%), y sin realizar ningún examen previo. Un %
significativo de estos consumidores tuvo su propia iniciativa (24%) al elegir el
suplemento, el 14% son persuadidos por los educadores físicos. El mercado de recursos
ergogénicos crece anualmente y la tendencia es crecer más, dadas las grandes inversiones
en marketing, entre otras, con el fin de persuadir al consumidor a consumir dichos
productos. Se encontró que no existe un perfil exclusivo de adeptos para consumir estos
recursos, sin embargo se entiende que son personas que sienten la necesidad de cambiar
la forma del cuerpo, como ganar masa muscular (64%), y suplir la necesidad, y terminar
adhiérase al modo aparentemente más rápido. Los resultados obtenidos apuntan a la
facilidad de uso, siendo importante el proceso de educación nutricional continua.
Palabras clave: Salud, suplementación, nutrición, musculación, alimentación.
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INTRODUÇÃO
No decorrer dos últimos anos, é notável o grande número de pessoas praticantes
de atividades físicas, devido a descoberta de benefícios, o grande pico de novos
praticantes de atividade física eclodiu em meados da década de 80, com a instauração
social e midiática do que seria o corpo perfeito. O que é necessário enfatizar com
antecedência é que os exercícios estão diretamente ligados com práticas alimentares
saudáveis, com o objetivo de beneficiar o corpo, além da melhoria do perfil estético.
(EUROBAROMETER, 2010).
A prática de atividades físicas como um benefício de saúde, estética para o corpo,
entre outros, são evidenciadas cientificamente paralelamente relacionados a uma
alimentação saudável e equilibrada, transmitindo interpretações no indivíduo de que o
consumo saudável consiste na ingestão de nutrientes (macro e micronutrientes),
fundamentais

para

o

desenvolvimento

regular

e

saudável

do

corpo.

(EUROBAROMETER, 2010).
É sabido que a alimentação equilibrada, ajustada de acordo com o treino e objetivo
do desportista, é crucial para que o organismo desenvolva-se saudavelmente,
contribuindo com precauções como por exemplo do aparecimento de lesões bem como a
perda de massa magra sendo evitada, contudo, é necessário levar em consideração a
realidade das pessoas em seus diferentes aspectos e o que é acarretado pela própria
mudança no seu estilo de vida, em se alimentar adequadamente, para que haja aumento
da performance num menor período de tempo com a prevenção do cansaço. Cresce o
interesse deste público em procurar substâncias que possam suprir as necessidades do
organismo as quais não conseguem com o alimento, por diversos fatores, e tendem-se ao
uso de suplementos alimentares.
Destaca-se que muitas são as razões que levam o indivíduo ao uso de suplementos
alimentares. Muitas vezes os suplementos são comercializados como recursos
ergogênicos, são apresentados aos desportistas como algo utilizado para se alcançar os
resultados de forma muita rápida, o que faz aumentar o interesse por tais produtos.
Algumas pessoas consomem suplementos para suprir alguma necessidade do organismo,
assim como promover longevidade.
Ao se fazer um plano alimentar para um atleta, por exemplo, é importante que
algumas recomendações devem ser ditas e devem se basear nos objetivos, nos hábitos
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alimentares, nas necessidades energéticas e na fase do treino. Em decorrências desses
fatores, e principalmente da elevada demanda energética, esses desportistas podem muitas
vezes não conseguir suprir tais necessidades apenas com a prática de hábitos alimentares
saudáveis e por fim, acabam por entrar em outro caminho que consiste no uso de
suplementação nutricional, apesar das séries recomendações que devem ser tomadas a
destacar que em um consenso cabível é informado que pessoas fisicamente ativas, que se
exercitam com objetivo de promoção da saúde ou estética, não necessitam de quaisquer
suplementação nutricional além da alimentação saudável praticada cotidianamente.
(PEREIRA; LAJOLO; HIRSCHBRUCH, 2003).
Este trabalho tem como finalidade verificar os motivos que levam a ingestão
desses produtos e relatar as características do público que compusera o presente estudo
que consomem suplementação alimentar bem como gênero e idade do pesquisado.

REVISÃO DA LITERATURA
Recursos ergogênicos: o que são e seu nível de consumo no Brasil.
A Associação Brasileira de Academias (ACAD) estima que 2,8 milhões de
brasileiros sejam praticantes de musculação. O qual pode ser interpretado como a busca
pela promoção de melhoria da saúde, uma vez que os exercícios resistidos promovem
inúmeros benefícios, como a redução da pressão arterial e de tecido adiposo, assim como
aumento da massa muscular. Porém, observa - se que nas academias há a venda de
substâncias denominadas recursos ergogênicos, como os suplementos alimentares (SA)
além dos esteróides anabólicos androgênicos (EAA), os quais representam uma das
maiores preocupações na área do desporto (NOGUEIRA et al., 2013).
Os recursos ergogênicos são substâncias que possuem o objetivo de ocasionar um
desempenho corporal no corpo, pela intensificação da potência física, força mental ou do
limite mecânico, de modo a proporcionar o efeito desejado àquela pessoa que toma essas
substâncias, prevenindo ou retardando o inicio da fadiga devido eliminarem a sensação
de cansaço. A palavra “ergogênico” é de origem grega, derivada de duas palavras: ergon
e gennan, que respectivamente significam trabalho e produção.
Vale ressaltar que, os objetivos do consumo destas substâncias, só serão atingidos,
se associados à alimentação e treinamento adequados, pois ambos exercem um papel
importante no nível de desempenho adequado do indivíduo promovendo aumento de
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tecido muscular e fornecimento de energia para o músculo, devido sofrerem processos
metabólicos sendo convertidos em nutrientes necessários para as funções vitais do
organismo humano (BORRIONE et al., 2012).
Essas substâncias são classificadas segundo Barros Neto (2001), em cinco
categorias:

nutricionais

(recursos

ergogênicos),

biomecânicos,

fisiológicos,

farmacológicos e psicológicos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), vem classificar os
recursos ergogênicos como uma suplementação alimentar contribuinte para o
desempenho e melhora esportiva do atleta. E os mais utilizados mais utilizados pelos
praticantes de atividade física, sejam eles nutricionais, fisiológicos ou farmacológicos
são: BCAA (branched chain amino acids), Whey protein (proteína derivada do soro),
Creatina, Glutamina, Arginina e B-alanina.

Fatores associados ao consumo de suplementos
Muitos fatores estão associados ao porquê das pessoas utilizarem os suplementos
nutricionais, a destacar, por exemplo, algum nutriente que o organismo de determinado
indivíduo não consegue absorver quando se alimenta de nutrientes adequados, o que não
são todos os casos e que há necessidade de prescrição médica. Mas o principal motivo de
utilização dos recursos ergogênicos está relacionado ao fator estético, à necessidade de
enquadrar-se a um determinado perfil e principalmente utilizam destes recursos para
“acelerar” os resultados no corpo, que uma alimentação saudável pode fazer. Desta forma,
recorrem-se aos suplementos nutricionais ou para produtos mais pesados, como os AA,
sem levar em consideração os fatores de riscos que podem ocasionar à saúde.
(DOMINGUES ET AL, 2007).
No que tange aos fatores associados ao uso de recursos ergogênicos, a destacar os
suplementos nutricionais, assim como o uso de outros recursos já citados em capítulos
anteriores, a busca pelo corpo perfeito ou desejado, tende a ser um dos principais motivos
e atrativo para uma determinada parcela e a prática de atividade física que vem ganhando
bastante adeptos, no decorrer dos anos, como por exemplo treinos em academias de
musculação. (RUSSO, 2005).
O consumo de suplementos pode ocasionar efeitos negativos para a saúde do
consumidor, isto sem o acompanhamento das devidas precauções por um profissional
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especializado. Dentre os efeitos a destacar, estes podem ser reversíveis, como cãibras e
fadiga muscular e também podem ocasionar no organismo sérios problemas como por
exemplo acromegalia, doença causada pela produção excessiva de hormônios.
(DOMINGUES ET AL, 2007).
No que concerne a classificação de suplementos nutricionais Alves; Navarro,
(2010), destacam:
Um produto pode ser classificado como suplemento quando: for um
produto (que não tabaco) utilizado com o intuito de suplementar a dieta
e que contenha um ou mais dos seguintes ingredientes: uma vitamina,
um mineral, uma erva ou outro tipo de planta, um aminoácido, alguma
substância dietética capaz de aumentar o conteúdo calórico total da
dieta, ou um concentrado metabólico, constituinte, extrato, ou
combinação desses nutrientes; for produzido para ser ingerido na forma
de pílulas, cápsulas, tabletes ou como líquido; não for produzido para
uso convencional como alimento ou como único item de uma refeição
ou dieta; for um produto em cujo rótulo apareça a denominação de
“suplemento dietético”; Incluir substâncias como drogas novas
aprovadas, antibióticos ou produto licenciado, comercializado como
suplemento dietético ou alimento antes da aprovação, certificação ou
licença para ser utilizada como medicamento. (ALVES; NAVARRO,
2010, p.140)

Dietas inadequadas e consumo exagerado de suplementação proteica, onde o
indivíduo consome porções diárias acima do que o organismo precisa, podem ter como
consequência, vários transtornos metabólicos, como problemas no bom funcionamento
dos rins, colesterol e glicemia. (ALONSO, 2006).
Ainda para Alonso (2006), o referido autor, faz um alerta sobre o uso inadequado
de suplementação nutricional, pois o mesmo em sentido literal da palavra contribui para
suprir alguns nutrientes que o organismo precisa, o que não significa que o indivíduo
deixe de fazer uma dieta saudável, rica dos mais variados tipos de nutrientes necessitadas
pelo corpo, por exemplo, é completamente errado ter a idéia de que o fato de usar
suplementação alimentar, o indivíduo terá que não comer mais nada. Isso é errado e
perigoso para a saúde. (ALONSO, 2006).
É necessário que o indivíduo que pretende consumir suplementação nutricional,
entre em contato com um profissional especializado, pois o resultado que o colega
conseguiu com tal produto, pode dar efeito contrário em si, levando em consideração que
nosso organismo é diferente do outro. Desta forma, recomenda-se que exames prévios
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sejam levados em consideração visando o consumo do suplemento adequado para as
necessidades do organismo. (TIRAPAPEGUI, 2005).
O uso de suplementos ainda permanece bastante controverso, pois
os estudos disponíveis não esclarecem totalmente seus mecanismos
de ação, bem como a dosagem recomendada e os possíveis efeitos
colaterais. Desta forma, recomenda-se que tanto atletas como
indivíduos apenas ativos ou até mesmo sedentários tenham uma
alimentação equilibrada. Desta forma é possível garantir o
fornecimento de todos os nutrientes necessários para realização do
trabalho biológico, com a vantagem de não se correr risco de um
efeito colateral (TIRAPAPEGUI, 2005).

Aumento da pressão arterial, e problemas cardíacos, são outros potenciais
problemas que o consumo exacerbado dos suplementos poderão acarretar, resultando
num desempenho ruim do organismo, assim como, problemas para dormir, agitação,
alteração de humor, entre outros. (BACURAU, 2009).
Tirapegui (2005), enfatiza o que está sendo constantemente informado no decorrer
dos capítulos, que as pessoas que possuem algum interesse em consumir esses recursos
ergogênicos, possam utilizar sobre cautela e com orientação de um profissional
especializado, pois seus riscos podem ser de leve grau ou irreversíveis para a saúde.
Nos ambientes de academias, uma das grandes pautas de assuntos avulsos, podem
assim dizer, está relacionado a suplementação, a qual é bastante comentada pelos
praticantes de atividade física, a destacar os suplementos nutricionais como principal
pauta de assunto, que por vezes é vendido no próprio estabelecimento ou possuem alguma
indicação para a clientela interessada. (HALLAK ET AL, 2007).
Tomamos como base de exemplo, uma das regiões (Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro), que mais utilizam recursos ergogênicos, além de buscar responder os motivos
que esta indicação acontece.
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Tabela 1. Comparação da indicação de uso de suplementos alimentares da cidade de São
Paulo e de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, em janeiro e fevereiro de 2015.

Fonte: Revista Brasileira de Economia Doméstica, Viçosa, v. 28, 2017, p. 232.

A falta de acompanhamento de profissionais especializados e a obtenção de
devidos conhecimentos para uma boa nutrição, levam os indivíduos a abusarem de
substâncias visando um melhor desempenho físico e principalmente obter o efeito
desejado em curto prazo. Isso ocorre porque a falta de paciência e cautela em esperar a
natureza do organismo fluir com um bom treino e uma dieta adequada. E, por conseguinte,
o caminho que muitos procuram e aparentemente mais fácil que é a utilização de recursos
ergogênicos. (BACURAU, 2009).
As plataformas midiáticas, possuem uma contribuição significativa em estimular
a compra de suplementos alimentares, e uma das razões está relacionada ao fato de
venderem um produto repassando a idéia do corpo perfeito. Por exemplo, de acordo com
Alves; Lima (2009), as indústrias de venda de suplementos, investiram no mercado, o
valor aproximado de US$ 46 bilhões em propaganda, com o principal objetivo de
persuadir o consumidor a comprar o produto oferecido. (BACURAU, 2009).
Muitas pessoas detêm-se da crença para argumentar sua utilização de recursos
ergogênicos, como por exemplo, utilizam para suplementar as deficiências, e melhorar a
saúde do corpo e consequentemente obter um bem-estar de modo geral. Enquanto outros,
argumentam que pretendem aumentar a massa muscular e queimar o excesso de gordura
do organismo e aumentar o desempenho corporal e evitar a fadiga dos músculos para
obterem um bom resultado. (BACURAU, 2009).
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A utilização de suplementos alimentares, sem a devida orientação de um
profissional especializado e de forma indiscriminada, pode ser alto, tanto de forma
econômica quando de saúde, pois a desinformação pode levar o interessado em efetuar
compras de produtos que o seu corpo não precisa, e a forma indiscriminada pode
potencialmente custar problemas sérios de saúde, já que a utilização não se baseia em
pouca ou nenhuma evidência científica. (MOLINERO; MÁRQUEZ, 2009; MAUGHAN,
2015).
Assim, destacamos que, para a inserção dos recursos ergogênicos, visando o
ganho de massa muscular (principal argumento da maioria que utiliza o mesmo), é de
fundamental importância que esteja equilibrado com uma suplementação alimentar
correta, pois as necessidades do organismo são primeiramente supridas por

uma

alimentação correta e que pode influenciar diretamente e de forma positiva na hipertrofia
muscular, uma vez que, para que o organismo absorvas as proteínas, deve estar em devido
equilíbrio com alimentação e atividade física. (BACURAU, 2009).
Desta forma, entende-se que para a obtenção de bons resultados da hipertrofia
muscular, é necessário adequar-se de forma nutricional e não apenas administrar em
muitos casos de forma errônea a utilização dos suplementos alimentares. (ZAMBÃO;
ROCCO; HEYDE, 2015).
Contudo, um estudo realizado por Witarde et al (2014), demonstra uma
preocupação quanto a utilização do uso da proteína do soro de leite, principalmente no
que compete a ingestão dessas substâncias. Em seu estudo constatou que a utilização de
20g de proteína do soro de leite, ocorreu elevação de estímulos miofibrilares, com a
ingestão de 40g, observou-se um aumento de síntese proteica. Aumentos de produção de
uréia também foi observado. Resultado como os de Witarde, puderam ser observados no
estudo de Areta (2013), que buscou analisar as estratégias de suplementação a partir do
soro de leite, levando em consideração as variáveis de tempo e porção ingerida. (Witarde
et al, 2014).
A necessidade calórica dietética é influenciada pela hereditariedade,
sexo, idade, peso e composição corporal, condicionamento físico e fase
de treinamento, levando em consideração sua frequência, intensidade e
duração e modalidade. Para esses, o cálculo das necessidades calóricas
nutricionais está entre 1,5 e 1,7 vezes a energia produzida, o que, em
geral, corresponde a consumo entre 37 e 41kcal/kg de peso/dia e,
dependendo dos objetivos, pode apresentar variações mais amplas,
entre 30 e 50kcal/kg/dia. Tabelas com gasto energético estimado por
minuto de prática estão disponíveis em diversas publicações,

66
sinalizando para atletas do sexo masculino, praticantes de modalidades
de longa duração, consumos que vão de 3.000 a 5.000kcal por dia. As
necessidades energéticas para adultos de ambos os sexos, saudáveis,
leve a moderadamente ativos, é de 2.000 a 3.000kcal por dia.
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E
DO ESPORTE - SBME, 2009, p. 3).

As dosagens de soro de leite visando uma suplementação alimentar, pode
facilmente serem substituídas por alimentação adequada, como por exemplo, seguir uma
dieta com alimentos de origem animal, tais exemplos alimentícios podem ser inseridos
nas refeições pois são ricos em proteínas, vitaminas, entre outros, sem necessitar de
suplementação. (ZAMBÃO; ROCCO; HEYDE, 2015).
As orientações equivocadas, obtidas por atletas e praticantes de atividade física de
fontes pouco consistentes, oferecidas por treinadores, amigos, mídia e familiares por
exemplo, por muitas vezes podem não alcançar as expectativas. Consequentemente
poderá alcançar sérios riscos à saúde. (MOLINERO; MARQUEZ,2009; HOSSEINIESFAHANI ET AL., 2010; RIGON; ROSSI, 2012; NASCIMENTO; TEIXEIRA, 2013;
GIANNOPOULOU ET AL., 2013; CHIROSA RÍOS ET AL., 2015).
As consequências à saúde representam um conjunto de saúde pública, e de
fundamental importância para a sociedade contemporânea a discussão de assunto sobre,
pois o agravo de doenças não transmissíveis (DANT), de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), as DANT, foram responsáveis por aproximadamente 63% de
um número aproximado de 38 milhões ao redor do mundo. No Brasil, estima-se que 72%,
são mortes resultantes de DANT a destacar as de aparelho circulatório, neoplasias e
diabetes.
No Brasil, assim como noutros países, as DCNT constituem o problema
de saúde de maior magnitude, sendo responsáveis por 72% das mortes,
com destaque para os quatro grupos de causas de morte enfocados pela
OMS: cardiovasculares; câncer; respiratórias crônicas; e diabetes.
(MALTA E COLABORADORES, 2014, p. 600)

A prática de consumo exacerbado, sem as devidas orientações, é bastante
influenciador de morte ao redor do mundo e o fator contribuinte para problemas
circulatórios e cardiovasculares. Pois de acordo com a OMS, a taxa de mortes causadas
por DANT, são decorrentes de tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e
dietas inadequadas e inatividade física. (MALTA E COLABORADORES, 2014).
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É necessário informação, conhecimento e exames para que o praticante de
atividade física, saiba com total certeza manusear os recursos ergogênicos, e se usar, saber
a dosagem certa, para seu corpo, pois nenhum organismo é igual, cada um reage de forma
diferente. (MALTA E COLABORADORES, 2014).
(...) o homem agora se encontra alienado por uma busca desenfreada
por ele mesmo, é a sua própria adoração, é o fetiche que o homem
tem pela sua própria imagem, a imagem que lhe é imposta.
(GARCIA, 2008, p. 90).

Os profissionais da área de ginástica, também consomem suplementos
nutricionais e outras substâncias que lhes permitem reproduzir o biotipo desejado por
muitos (aumento de massa muscular, definição, etc.). Contudo de acordo com a pesquisa
de Palma e Assis (2005), o argumento desses profissionais está relacionado a estética, por
considerarem que seus corpos são a representação do biotipo desejado pela maioria das
práticas de musculação e que aproximadamente 25% dos profissionais que participaram
da pesquisa, informaram que já utilizaram ao menos uma vez os suplementos nutricionais
e os aceleradores de metabolismos e EAA. (GARCIA, 2008).
Consequentemente, a autorepresentação, acaba disseminando a idéia de que os
suplementos nutricionais, entre outros recursos ergogênicos são fundamentais ou
estimuladores para a obtenção do corpo desejado. Pois o cliente enxerga no professor o
modelo de corpo desejado. (DOS SANTOS E SALLES, 2009).
No mundo atual, construir um modelo do corpo está associado ao
sucesso, traduzido pela conquista de melhores posições sociais e
profissionais. (...) ao atingir o sucesso desse modelo, as pessoas são
consagradas como portadoras de um caráter mais forte, incorporando
energia e força, e percebidas, ainda, como disciplinadas e determinadas.
Do “outro lado” ficariam aqueles que não se enquadram no padrão: os
preguiçosos e os indisciplinados. A aparência do corpo é vinculada à
personalidade do indivíduo e, daí o julgamento moral das pessoas
passaria, primeiramente, pela aprovação do modelo. Assim, busca-se
um “modelo ideal” que nos insere em uma norma. (DOS SANTOS E
SALLES, 2009, p. 87 e 88).

Esses argumentos relatados por Palma & Assis (2005), enfatizam e contrariaram
os preceitos éticos da profissão do educar físico, que é promover a saúde, bem-estar dos
praticantes de atividade física.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enfatiza sobre o consumo
de suplementos nutricionais, pois estes materiais são produzidos em outros países, que
não tem a mesma regulamentação vigente no Brasil e podem conter substâncias não
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permitidas no Brasil. Bem como dispor nos rótulos informações de cunho duvidoso que
pode ocasionar danos graves à saúde, a destacar, dependência, problemas endócrinos,
mudanças de metabolismo, alterações cardíacas e muitas vezes causar a morte.
Portanto, o consumo de suplementos de maneira indevida, sem acompanhamento
correto, e consumo excessivo de substâncias que o organismo pode rejeitar, pode
ocasionar problemas sérios à saúde. Beleza não está relacionado ao consumo de produtos
ergogênicos, mas com alimentação saudável e prática de exercícios físicos. Deve-se
seguir o caminho para a suplementação para repor algum nutriente que o corpo não está
produzindo suficientemente ou não, é necessário antes de tudo, realizar exames médicos.

CONCLUSÃO
O presente estudo vem informar sobre os fatores associados ao consumo de
suplementos por praticantes de atividade física, no caso desta pesquisa, delimitou-se o
estudo em uma academia de musculação. Confirmou-se o que muitos pesquisadores vêm
alertando no decorrer da divulgação de suas respectivas pesquisas: o aumento acelerado
da utilização de produtos ergogênicos, sejam eles, nutricionais, fisiológicos,
farmacológicos, entre outros.
Falar sobre saúde, independente do âmbito de pesquisa é importante, pois
contribuir para uma sociedade que se inova e renova cotidianamente é necessário, pois
repassar a informação atualizada contribuirá para uma sociedade ciente do que a circunda.
Abordar sobre os recursos ergogênicos e a utilização deste em determinada
academia, mostrou que é um assunto que precisa ser pesquisado e contribuir para mais
informações sobre um assunto tão pertinente que a cada dia ganha mais consumidores é
fundamental para mantê-los mais informados sobre os benefícios, os motivos de uso e
principalmente os riscos à saúde.
Como resultados pude notar que os consumidores de recursos, em sua grande
maioria, estendem o consumo, sem ao menos procurar as informações devidas de um
profissional especializado, e sem fazer quaisquer exames prévios. A maioria destes
consumidores são persuadidos por um amigo, propagandas e afins.
O mercado de recursos ergogênicos está aumentando anualmente e a tendência é
crescer mais, face aos grandes investimentos de marketing, entre outros, em prol de
persuadir o consumidor a consumir tais produtos. Verificou-se que não existe perfil
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exclusivo de adeptos ao consumo desses recursos, contudo entende-se que são pessoas
que sentem a necessidade de mudar a forma do corpo, como ganho de massa muscular,
perda de peso, e acabam por aderir ao modo aparentemente mais rápido.
No que compete ao gasto financeiro com a compra desses produtos, notou-se que
varia de acordo com o salário de cada indivíduo bem como o objetivo que pretendesse
conquistar com a utilização de recursos nutricionais.
Em suma, salienta-se a importância de procurar um profissional especializado,
fazer os exames médicos, prévios em prol de utilizar o recurso ergogênico mais
apropriado ao organismo. Pois é sabido informar que o consumo exacerbado e irregular,
podem causar sérios riscos à saúde. Todavia, nada substitui uma alimentação regular e
saudável, com o objetivo de ganhar o peso e forma corporal almejada.
A alimentação saudável em conjunto com atividade física ocasionará no
organismo diversos fatores benéficos sem a necessidade de suplementação alimentar, pois
manterá a disponibilidade de nutrientes durante a prática de exercício físico, além de
contribuir para a função imunológica, preservação de massa muscular e óssea. Em suma
destaca-se que nada pode substituir a prática de uma alimentação saudável se o objetivo
é dar ao corpo os resultados que pretende.
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RESUMO
Este artigo versa sobre a atuação do pedagogo como técnico educacional na universidade,
trazendo um pouco da história da pedagogia no Brasil, elencando pontos a respeito da
definição quanto a formação do curso e a identidade do pedagogo. Abordando acerca das
características e habilitações dos técnicos pedagógicos no campo da educação, sendo eles
os orientadores, supervisores e coordenadores. Assim como, apresenta um breve
levantamento a respeito das considerações, das atribuições específicas e disposições
legais quanto a atuação do pedagogo na universidade.
Palavras chave: Pedagogia, Técnico Pedagógico, Universidade, Pedagogo.
ABSTRACT
This article is about the performance of the pedagogue as an educational technician in the
university, bringing a little of the history of the pedagogy in Brazil, listing points
regarding the definition of the formation of the course and the identity of the pedagogue.
Approaching about the characteristics and qualifications of the pedagogical technicians
in the field of education, being them advisors, supervisors, and coordinators. It also
presents a brief survey of the considerations, specific attributions, and legal dispositions
regarding the role of the pedagogue in the university.
Key words: Pedagogy, Pedagogical Technician, University, Pedagogue.
RESUMEN
Este artículo trata de la actuación del pedagogo como técnico de la educación en la
universidad, trayendo un poco de la historia de la pedagogía en Brasil, enumerando puntos
relativos a la definición en cuanto a la formación del curso y la identidad del pedagogo.
Aproximación a las características y cualificaciones de los técnicos pedagógicos en el
campo de la educación, siendo ellos los orientadores, supervisores y coordinadores. Así
mismo, presenta un breve estudio sobre las consideraciones, las atribuciones específicas
y las disposiciones legales en cuanto a la actuación del pedagogo en la universidad.
Palabras clave: Pedagogía, Técnico Pedagógico, Universidad, Pedagogo.

INTRODUÇÃO
Visando entender um pouco mais da atuação do pedagogo como técnico
educacional, precisamos resgatar alguns pontos da sua história dentro do curso de
Pedagogia. Na década de 30, a criação do curso de Pedagogia no Brasil, teve como
principal objetivo a formação de bacharéis e licenciados para diversas áreas, inclusive o
setor pedagógico, seguindo a formação conhecida como:
3+1, em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração
prevista era de um ano, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo,
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com duração de três anos. Formava-se então o bacharel nos primeiros
três anos do curso e, posteriormente, depois de concluído o curso de
didática, o diploma de licenciado (SCHEIBE, 2000, p. 5).

Ou seja, o grau de bacharel era conferido aqueles que cursavam três anos de
estudos em uma área específica da educação, enquanto o grau de licenciatura era
concedido aqueles que estavam dispostos a realizar um ano adicional de ensino e prática
docente para atuar como professor. Assim, ao longo do curso, eram trabalhados de
maneira separada a ciência pedagógica e a didática para promover conceitos que os
profissionais pretendiam seguir, seja em áreas técnicas ou de docência.
Com o passar dos anos houveram alterações no currículo, duração e
regulamentação do curso de Pedagogia, assim como discussões no Conselho Federal de
Educação acerca da extinção ou redefinição da formação do curso. De acordo com Silva
(1999) o conselheiro Valnir Chagas, na década de 60, explica claramente a fragilidade do
currículo pedagógico quando se refere à polêmica sobre a manutenção ou extinção do
currículo. “A ideia da extinção provinha da acusação que faltava ao curso conteúdo
próprio, na medida em que a formação do professor primário deveria se dar ao nível
superior e a de técnicos em Educação em estudos posteriores ao da graduação. ” (SILVA,
1999, p.36)
Outro conselheiro que se posicionava sobre a formação de gestores escolares era
Anísio Teixeira, que defendia a formação na pós-graduação:
Somente o educador ou o professor pode fazer Administração Escolar.
Administração de ensino ou de escola não é carreira especial para que
alguém se prepare desde o início, por meio de curso especializado, mas
opção posterior que faz o professor ou o educador já formado e com
razoável experiência de trabalho, e cuja especialização somente se pode
fazer em cursos de pós-graduados (TEIXEIRA, 1964, p.11)

Nesse período o sistema de ensino foi se adequando para atender às demandas do
mercado de trabalho, abolindo a distinção entre um diploma de bacharel e licenciatura.
“Com suporte na ideia de “formar o especialista no professor”, a legislação em vigor
estabelece que o formado no curso de Pedagogia recebe o título de licenciado”.
(LIBÂNEO, 2001b, p.38). Mas, por outro lado, desencadeia uma espécie de inversão:
Se a partir de 1962 o pedagogo era identificado como um profissional que
personificava a redução da educação à sua dimensão técnica – o técnico de
educação –, o currículo previsto para formá-lo era de cunho
predominantemente generalista. Em 1969 consegue-se recuperar a educação
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em seu sentido integral na figura do especialista em educação, porém sua
formação nessa direção fica inviabilizada pelo caráter fragmentado da
organização curricular proposta (SILVA, 2006, p. 54).

Entretanto, embora o curso estivesse em funcionamento, não havia uma
definição quanto a formação do curso de pedagogia, Saviani (2008, p. 120) argumenta
que “As habilitações visavam à formação de técnicos com funções supostamente bem
especificadas no âmbito das escolas e sistemas de ensino que configurariam um
mercado de trabalho também supostamente já bem constituído, demandando
profissionais com uma formação específica que seria suprida pelo curso de
Pedagogia, então reestruturado exatamente para atender a essa demanda.” Ainda
assim, o campo de atuação dos técnicos educacionais não estava definido na época.
Apesar de já haver na Secretaria de Educação alguns cargos - uns
regulamentados, outros não - aos quais o pedagogo poderá se ligar,
nenhum deles era exclusivo deste profissional; era o caso por exemplo
dos cargos de inspetor do ensino médio e de diretor de escola no ensino
secundário e normal (SILVA, 1999, p.39).

Devido à grande indefinição e insegurança que existia quanto a atuação dessa
profissão no mercado de trabalho, foram necessárias algumas reformulações curriculares
e houveram diversas questões debatidas desde o seu surgimento até os dias atuais. Entre
os diversos campos de atuação do pedagogo, ainda existem muitos impasses
principalmente quanto a sua identidade e os ambientes de suas atividades. Brzezinski
(2011) trata a identidade do educador como indefinida devido à estrutura básica do curso
de pedagogia:
A identidade do pedagogo, então, revelava-se dicotômica, entre ser
técnico e ser professor. A ambivalência na identidade derivava de uma
situação curricular estranha em que o conteúdo da pedagogia era
dissociado do conteúdo da didática e os cursos eram distintos,
provocando a ruptura entre conteúdo dos conhecimentos
epistemológicos específicos do campo da pedagogia e o método de
ensinar esse conteúdo. A identidade ambivalente era caracterizada pela
dicotomia entre conteúdo e método, com sérias implicações na prática
quotidiana quando do exercício da profissão. Brzezinski (2011, p. 124)

Observou-se que a citação de Brzezinski identifica o modelo técnico que existe na
formação, combinando-se com a fragmentação de tarefas provocada pela formação. No
entanto, dada a formação dos educadores profissionais, surge a questão de como
identificar sua verdadeira identidade. É reconhecido pelo Libâneo como todas as
atividades voltadas ao comportamento educativo. “A identidade profissional do pedagogo
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reconhece, portanto, na identidade do campo da investigação e na sua atuação dentro da
variedade de atividades voltadas para o educacional e para o educativo. ” (LIBÂNEO,
2001b, p.47).
A identidade profissional do pedagogo ainda é objeto de discussão e bastante
questionada, às vezes ele é visto apenas como educador, às vezes como especialista em
educação envolvido em aspectos administrativos e não se aproxima das atividades
educativas em sala de aula.
Dada a complexidade e amplitude da prática pedagógica, a necessidade de
estabelecimento de identidades profissionais e a criação de espaços de atuação
reconhecidos são fundamentais para o desenvolvimento e eficácia do trabalho do
pedagogo.
Segundo Soares (2008, p. 24)
O processo de construção identitária do Pedagogo é complexo e difuso,
assim, a sua consolidação depende muito da forma como ele age e
interage consigo mesmo e com os outros, do seu compromisso ético e
da análise crítica que emprega para ler e decodificar as situações
desafiantes que emergem no contexto socioeducacional. Desse modo, a
capacidade de tomar ou não decisões interventoras para contornar tais
situações é que vai caracterizar a sua identidade profissional.

O pedagogo possui três características centrais em sua formação à docência, a
gestão e o conhecimento. É necessário em sua atuação o conhecimento escolar, a
participação na gestão e o desenvolvimento da pesquisa, assim sua abrangência de
conhecimento é aprimorada. Para os professores, no entanto, a participação na gestão do
processo educativo torna-se indispensável, pois se configura no caráter político da
atuação profissional, área de tomada de decisão que exige o envolvimento coletivo dos
profissionais da escola
Dentro desse contexto, é preciso trabalhar com os diferentes campos de atuação
dessa profissão para desvendar a crença de que a educação está relacionada apenas às
questões formativas que ocorrem entre alunos, professores e salas de aula. Libâneo (2001,
p. 67) reitera o exposto ao abordar o campo da educação
O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre
em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família, no trabalho,
na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. Ou
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seja, ela não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso
conjunto de outras práticas educativas.

Os pedagogos podem atuar em diferentes contextos nos processos educacionais,
desde a pesquisa até o desenvolvimento de recomendações educacionais que atendam às
necessidades da organização. O pedagogo envolvido na área de educação e
desenvolvimento humano, coordenará projetos junto as organizações. Ele é conhecido
por ser o mais preparado para trabalhar em um ambiente privilegiado na área da educação,
pois é um profissional completo e possui as ferramentas para aplicar em uma organização
que incentiva os colaboradores a serem conhecedores.
O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos
de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em
vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua
contextualização histórica. (LIBÂNEO, 2001, p. 11).

É preciso destacar que para Libâneo (2006), todos os educadores com forte interesse
pelas ciências da educação, incluindo a pedagogia, precisam se concentrar em propor
intervenções educativas nos diversos campos da educação para enfrentar os desafios
colocados pelas novas realidades do mundo contemporâneo.

A formação inicial dos educadores precisa ser bem formulada para que forneça as
habilidades necessárias para o progresso contínuo para trabalhar com segurança nos
espaços escolares e em novos espaços que surgem a cada momento, de acordo com as
necessidades de nossa sociedade.

DESENVOLVIMENTO
O Trabalho Técnico Pedagogico e suas Nomenclaturas.
Embora o foco deste trabalho seja sobre a atuação do pedagogo como técnico
educacional na universidade, para investigar sobre a temática, precisamos discutir acerca
das caracteristicas e habilitações dos especialistas no campo da educação, apresentando
as diferentes nomenclaturas que tangem o trabalho pedagógico, tais como, orientadores,
supervisores e coordenadores pedagógicos. Esses profissionais atuam nos espaços
escolares e possuem uma grande relação entre suas atribuições e práticas com o técnico
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educacional na universidade. Para isso, vamos abordar sobre alguns conceitos referentes
a pratica pedagógica de cada um deles.
Podemos dar inicio a essa abordagem refletindo sobre as especificidades da
orientação educacional, o foco na história da orientação educacional mostra que, embora
inicialmente marcada pela orientação vocacional, o papel da profissão mudou ao longo
dos anos, à medida que o conhecimento educacional e as necessidades existentes se
expandiram para o contexto escolar, com seu papel ampliado o profissional deveria
fomentar o desenvolvimento integral do aluno, passando a ser responsabilidade do
orientador educacional a integração entre alunos, professores, família e comunidade. Para
Sole (2001, p.19-20),
Orientar consiste em proporcionar informação, orientação e assessoria
a alguém para que possa tomar as decisões mais adequadas, levando em
consideração tanto as características das opções disponíveis, como as
características, capacidades e limitações da pessoa que deve tomar a
decisão, assim como o ajuste entre ambas.

Inserido nesse contexto, Vasconcellos (2019) enfoca que, a orientação
educacional tem um papel de maior relevância, entre outras coisas, por trabalhar a
construção das identidades dos estudantes e até dos próprios educadores. Para o autor:
O trabalho da orientação, comprometido com a mudança, deve partir de
onde o sujeito (professor,aluno, pais) está e não de onde se considera
que eventualmente deveria estar. Esse é um princípio básico do
interacionalismo que deve ser aplicado não só em sala de aula (partir de
onde o aluno está!), mas também na pedagogia institucional. Não cair
numa análise moralista, de acusação, como se a pessoa tivesse o tipo de
prática que tem por ter decidido livre e conscientemente. Ter clareza,
no entanto, que partir de onde está não é ficar lá. Entender não para
justificar, mas para ajudar a mudar. Trata-se de estabelecer a dialética
de continuidade-ruptura. (VASCONCELLOS, 2019, p. 108)

Desta forma, Vasconcellos (2019) destaca que, as atividades de mediação do
orientador devem conduzir à construção de relações substantivas entre alunos e
professores, não entre orientador e aluno, no processo de aprendizagem, fica claro que
conhecimentos importantes sobre o assunto não podem ser elaborados sem cargas
emocionais. Portanto, a relação professor-aluno é uma das bases do fluxo emocional da
sala de aula e deve ser construída uma base sólida. Com isso,entende-se que o autor diz
que a ação do orientador não deve ser egocêntrica, mas transitiva, permitindo que
conexões sejam feitas onde mais importa: no cotidiano da sala de aula. As intervenções
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dos orientadores em contato com alunos e professores devem ir nessa direção. O autor
salienta ainda que :
Na sua ação junto aos alunos, a orientação deve ter uma postura muito
bem definida, pautada na dialética ternura-vigor, para, de um lado, não
deixar o “rolo compressor da escola” (arbitrariedades, autoritarismo,
preconceitos, trabalhos sem sentido) passar sobre eles, e, de outro, não
cair no equívoco de “paparicar” (paternalismo, assistencialismo),
mimar, proteger o aluno dos conflitos, desfibrilando o caráter e sua
capacidade de enfrentar desafios; nesees casos, o orientador vira uma
espécie de “advogado de defesa” do aluno, de tal forma que esse acaba
por se exigir muito, barrando seu desenvolvimento. Além disso,
provoca-se uma crise de relacionamento com os professores, que
passam a ver a orientação como “estando sempre do lado do aluno”.
(VASCONCELLOS, 2019, p. 116)

Assim como nas escolas, nas universidades o trabalho de orientação com os
alunos e professores desenpenha um papel importante no processo de mudança no âmbito
educacional, principalmente em relação aos conflitos entre professores e alunos, muitos
problemas educacionais podem ser resolvidos de forma mais fácil e eficaz quando todos
os envolvidos são sistematicamente ouvidos. Eles estão totalmente integrados ao dia a dia
do ambiente educacional, estão sintonizados, estão percebendo o que está acontecendo.
Com uma escuta atenta e competente, podem ser estabelecidas conversas produtivas afim
de criar um ambiente ético, humano e produtivo em relação aos conflitos.
Dando continuidade a nossa discussão, nos referindo agora sobre

as

caracteristicas relacionadas ao supervisor, vamos iniciar destacando o que Alarcão
(2003) aborda sobre a prática da supervisão:







a supervisão é uma atividade cuja finalidade visa o desenvolvimento
profissional dos professores, na sua dimensão de conhecimento e de
ação, desde uma situação pré-profissional até uma situação de
acompanhamento no exercício da profissão e na inserção na vida da
escola;
situando-se ao nível imediato da ação sobre os professores, a atividade
de supervisão tem um valor que o transcende para atingir a formação
dos alunos, a vida na escola, a educação;
a supervisão é uma atividade de natureza psico-social, de construção
intra e interpessoal, fortemente enraizada no conhecimento do eu, do
outro e dos contextos em que os atores interagem, nomeadamente nos
contextos formativos;
a atividade de supervisão joga-se na interação entre o pensamento e a
ação, como objetivo de dar sentido ao vivido e ao conhecido, isto é, de
compreender melhor para melhor agir (ALARCÃO 2003, p. 65-66).
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A autora menciona a supervisão nas escolas, mas acredito que podemos transferir
alguns conceitos para o trabalho pedagogico na universidade. Portanto, compreender os
ambientes em que atuamos e quem os integra é fundamental para o desenvolvimento
dessas atividades .
De acordo com Barbosa; Silva; Nascimento (2009, p. 341), a nomenclatura
supervisão educacional tem o “[...] objetivo de ampliar as possibilidades de atuação do
supervisor no mercado de trabalho e por considerar que hoje os serviços de tal profissional
não se restringem ao âmbito escolar. Organizações de trabalho coletivo, sejam escolares
ou não escolares, geralmente demandam articulação de atividades, integração, direção,
orientação e coordenação.”
Nesse sentido, o conceito de supervisão transforma-se, não estando mais centrado
na imagem do supervisor escolar, mas na função fiscalizadora, que pode e deve circular
entre os elementos do grupo, coordenando responsáveis pela sistematização e integração
do trabalho conjunto e interdisciplinar
Segundo Alarcão (2003), é necessário que o contexto de formação da supervisão
permita o desenvolvimento de competências e conhecimentos, contribuindo assim para
que a competência profissional tenha também a função de acompanhamento da avaliação,
mas formativa. Para a autora, os supervisores são fundamentalmente gestores e
facilitadores de ambientes e recursos internos e interpessoais vistos na perspectiva da
formação e da gestão da formação. Ressaltando-se que, o objetivo primordial da
supervisão pedagógica é a qualidade do ensino. Dessa forma, critérios e parâmetros ficam
por conta do grupo, garantindo a interação entre supervisores e professores, eliminando
práticas impostas.
No ambito da universidade, para que isso seja possivel e necessario que os setores
pedagógicos conquistem sua credibilidade, e transformem suas ações e concepçoes. De
acordo com Forster, trabalhando com professores universitários, é necessário respeitar as
diferentes áreas do conhecimento e acreditar na possibilidade de ruptura para que a prática
pedagógica possa ser qualificada, tem sido o desafio constante enfrentado por todos os
que atuam nos setores pedagógicos.
Segundo Vasconcellos (2019), o foco do supervisor no trabalho de formação
precisa ser individual e coletivo,contribuindo para o desenvolvimento profissional dos
professores e ajudando a contriuir e, ao mesmo tempo, a formá-los em um grupo. Outro
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aspecto importante que o autor abordar é de que a atuação do supervisor deve ser de
mediador, considerando que:

O supervisor relaciona-se com o professor visando sua relaçao –
diferenciada,qualificada – com os alunos. Nesse contexto, é preciso
atentar para a necessária articulação entre a pedagogia de sala de aula e
a pedagogia institucional, uma vez que, no fundo, o que está em questão
é a mesma tarefa: a formação humana, seja dos alunos, dos professores,
da coordenação, dos pais etc. A relação supervisão pedagógica –
professor, em termos de processo de interação, é muito similar à
professor-aluno. Assim como o aluno – e não o professor –, naquele
momento da aula, é o foco das atenções em termos de construção do
conhecimento, quem vai ter a prática pedagógica em sala é o professor
e não o supervisor. Seu papel é, pois, de mediador. (VASCONCELLOS
,2019, p.131)

É preciso refletir sobre essas ações, para verificar se elas ajudam os professores a
desenvolver novas experiências de ensino envolvendo a aprendizagem dos alunos e, se
por meio dessas atividades, os professores reconhecem a importância de realizar um
trabalho coletivo, participativo e interdisciplinar. O trabalho realizado com os docentes
universitários exige um transitar com diferentes profissionais para entender melhor os
saberes que constituem os campos das diversas carreiras

ou especialidades; requer,

portanto, um exercício epistemológico interdisciplinar (BRAGA, 1999, p. 32)
De acordo com Vasconcellos (2019), podemos dizer que para a qualificação da
ação mediadora do supervisor junto ao docente é preciso:
1.

2.
3.
4.
5.

Compreender a realidade; construir a rede de relações mentais;
conhecer, mapear, apreender o que está por detrás dos limites da prática
ou das queixas;
Ter clareza de objetivos; saber a serviço de que e de quem se coloca;
ganhar clareza em relação à intencionalidade do trabalho;
Estabelecer o plano de ação, a partir da tensão entre a realidade e o
desejo
Agir de acordo com o planejado.
Avaliar a prática. (2019, p. 145)

Ao tratar a respeito das caracteristicas do coordenador pedagógico, devo me
referir às anteriores, pois são muitas as características históricas que contribuem para a
organização de sua trajetória. Ao ler Vasconcellos (2019), fica claro que, embora a função
de coordenação surja com a intenção de democratizar a educação, ela está intimamente
relacionada ao campo da supervisão escolar. No entanto, os autores defendem a hipótese
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de um novo disfarce para esta função. Isso pode ser observado ao ler seu livro, onde o
autor defende o pressuposto de que há um movimento que redefine o que historicamente
os mentores empreenderam. Dessa forma, hierarquia, controle e supervisão dão lugar ao
trabalho coletivo e à mediação.
De acordo com a Orsolon (2003, p.22) “O coordenador, como um dos
articuladores desse trabalho coletivo precisa ser capaz de ler, observar e congregar as
necessidades dos que atuam na escola, sendo a escola um ambiente com tantas diferenças
e necessitando realizar um trabalho coletivo.”
Os coordenadores pedagógicos trabalham com uma perspectiva transformada, o
que mostra que o redimensionamento das emergências é possível em situações rotineiras.
Para tanto, dada a necessidade de um trabalho coletivo e definido em ambiente escolar, é
imprescindível o empenho de toda a equipe. Segundo Pinto (2011, p 24),” o trabalho de
acompanhamento, assessoramento, coordenação e viabilização das atividades docentes e
discentes no interior das escolas dever ser desenvolvido por profissionais com sólida
formação pedagógica que supere as expectativas cristalizadas pelo cotidiano escolar.”
As relações interpessoais permeiam a prática dos facilitadores, e eles precisam
articular entre a comunidade academica, sabendo ouvir, observar e conversar com todos
que buscam sua atenção. Para Vasconcellos (2019),
É imprescindível procurar construir o relacionamento baseado na
confiança. É claro que isso não se faz com discursos vazios (“podem
confiar em mim”), mas com atitudes concretas no cotidiano do trabalho,
onde o coordenador revela, de fato a que veio e a quem está servindo;
temos de mostrar aos professores que estamos com eles, no sentido de
ajudá-los a terem um trabalho mais adequado do ponto de vista
pedagógico, portanto mais realizador, com menor grau de sofrimento e
desgaste. O nosso papel não é destruir ninguém, não é desprezar
ninguém, não é desvalorizar ninguém. O que queremos é construir uma
prática educativa transformadora,libertadora,onde todos possam se
tornar mais humano,livres,solidários, justos,sábios. (2019, p.141)

Ainda segundo Vasconcellos (2019), o coordenador, ao mesmo tempo em que
acolhe e incentiva, deve questionar, desequilibrar, provocar, incentivar e subsidiar para
que o grupo cresça; portanto, desempenha um papel importante na formação dos
educadores, ajudando a elevar o nível de conscientização.
Esse profissional deve ir além do conhecimento teórico, pois acompanhar o
trabalho pedagógico e incentivar os professores requer percepção e sensibilidade, afim
de

que Identifique as necessidades de alunos e professores, mantendo-se sempre
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atualizado, em busca de fontes de informação que reflita sua prática. Deve-se destacar
que, o trabalho deve ser realizado com a cooperação de todos.
Inerente às propostas de esclarecimento atualmente encontradas para a imagem
do coordenador pedagógico está a questão da atribuição. Agendamento e execução de
agendas, reunião com professores, orientação de alunos, preenchimento de relatórios,
consulta aos pais e muito mais, tudo isso solidifica a jornada desses profissionais.
Competindo com todas as atividades atribuídas ao coordenador pedagógico estão as
atividades de emergência.
As atividades emergenciais ocorrem nos ambientes educacionais das mais
diversas formas: professores ausentes, preenchimento de formulários, organização de
relatórios, alunos com problemas comportamentais e de aprendizagem, entre outros.
Diante dessas demandas, as emergências também, de alguma forma, passaram a fazer
parte do cotidiano e a rotina da prática do coordenador pedagógico. Nesse sentido, lidar
com questões urgentes pode ser um desafio para os coordenadores pedagógicos,
principalmente quando este tem como objetivo primordial de articular.
Percebe-se que tanto a orientação, quanto a supervisão e a coordenação embora
relacionados a escola, por se tratarem de “papéis” desempenhados por técnicos
pedagógicos que se assemelham ao trabalho desenvolvido dentro da universidade, com
suas caractéristicas no desempenho de sua atuação no processo de ensino-aprendizagem
e o desenvolvimento do trabalho coletivo, principalmente no trato em relação professor –
aluno.
O pedagogo enquanto técnico educacional, independente da nomenclatura
utilizada é um dos responsáveis pelo adequado andamento do processo educativo,
especialmente quando está inserido no ambiente educacional, mesmo com diversos
estudos a respeito da pedagogia ou do pedagogo, ainda encontramos uma lacuna e uma
indefinição quanto a identidade e a atuação do pedagogo enquanto técnico nas
universidades. Portanto, é preciso ter clareza de que a atuação desse profissional atual não
se dá apenas na escola, mas também exige que as instituições universitárias estejam
preparadas para se adequarem a esse novo contexto do trabalho técnico.
A Atuação do Profissional Pedagogo na Universidade.
Tendo em vista a ampliação da atuação do profissional pedagogo ao longo da
história, cabe considerar a possibilidade de atuação deste profissional como técnico-
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administrativo em educação na universidade, sugerindo uma perspectiva científica que
abranja aspectos da gestão de pessoas, visto que as políticas e práticas definidas e
aplicadas nesta área afetam na realidade profissional deste pedagogo.
A atuação do pedagogo na universidade só surgiu nos últimos anos. Acredito que
essa questão, que envolve repensar a prática pedagógica das universidades e a necessidade
de acompanhar os professores em suas atividades docentes, também está intimamente
relacionada a ao avanço científico e tecnológico da nossa sociedade e de todos nós.
Problemas colocados por um mundo globalizado. Tudo isso contribui para o processo
dinâmico que as universidades enfrentam.
Nas universidades federais a atuação do pedagogo, enquadra-se entre os cargos
técnico-administrativos em educação e integra, conforme o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE - referente à Lei no 11.091, de 12 de
janeiro de 2005 (BRASIL, 2005a), que versa sobre uma estruturação do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais
de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. O plano de
carreira descrito acima (Brasil, 2005a) divide os cargos em cinco níveis com base na
escolaridade exigida, nível de responsabilidade, conhecimento, habilidades específicas,
formação profissional, experiência, risco e força física para desempenhar suas funções.
Os cargos depedagogo são classificados como nível E, como nível mínimo de
escolaridade, é necessário um curso de graduação em Pedagogia. De modo geral, na
Artigo 8 Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (BRASIL,
2005a), são identificados como atributos gerais comuns a todos os cargos:
I - Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao
apoio técnico-administrativo ao ensino;
II - Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnicoadministrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições
Federais de Ensino;
III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais,
financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a
fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade no
desenvolvimento das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Considera-se que, para a realização dessas atividades, é necessário levar em
consideração os requisitos de atribuição específica e respectivas disposições legais,
conforme inciso III (Brasil, 2005a). Ou seja, ao apontar os atributos gerais dos cargos de
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direção técnica em educação – incluindo planejamento, organização, direção e avaliação,
como lembra Silva (2008), define-se a sua natureza sem perder de vista as especificidades
dos cargos públicos segundo o nível de classificação e requisitos para o seu exercício.
Em especial, as universidades públicas federais brasileiras têm o direito de ter
servidores de ensino técnico-administrativo em educação ocupando o cargo de pedagogo
em seu quadro de funcionários, caso haja solicitação justificada, por fazer parte dos cargos
autorizados para concurso público pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme o Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC (BRASIL, 2005c), do
Ministério da Educação - MEC. Este Ofício Circular (BRASIL, 2005c) descreve os
cargos de mandato e suas respectivas atribuições e atividades típicas, que foram
estabelecidos pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,
Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005a), pois, como qualquer cargo
público, esses cargos também são de Lei Especificada. O cargo de pedagogo da carreira
dos técnico-administrativos em educação, e descrito no Ofício Circular nº 015/ 2005/
CGGP/ SE/ MEC (BRASIL, 2005c), como:
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do
projeto pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou
ensino profissionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho
pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade
escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Podemos observar que tal descrição é ampla e ao mesmo tempo limitada. É ampla
porque trata de forma geral e superficial das possibilidades de atuação do pedagogo no
cargo. Esse detalhe pode ser considerado positivo porque não restringe o exercício do
cargo, porém é restritivo por não levar em consideração outros níveis de ensino como
ensino fundamental e superior e outras possíveis fronteiras para esse profissional na
atuação em IFES.
Neste documento ( BRASIL,2005c), também são descritas as atividades tipicas
do referido cargo, sendo:
Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos,
inclusive na educação infantil.
Elaborar e desenvolver projetos educacionais.
Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação
pedagógica e educacional.
Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em idade
pré-escolar.
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Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas;
Participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino;
Executar trabalhos especializados de administração, orientação e
supervisão educacional.
Participar de divulgação de atividades pedagógicas;
Implementar programas de tecnologia educacional;
Participar do processo de recrutamento, seleção, ingresso e qualificação
de servidores e discentes na instituição;
Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão;
Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional

As descrições de atividades típicas parecem esclarecer melhor o exercício de
cargos, sugerindo possibilidades de ação. Essa descrição de atividades típicas inclui uma
série de atividades, muitas das quais podem fazer parte do trabalho de um educador,
sugerindo que, para os pedagogos, é possível “executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional” (BRASIL, 2005c).
Ambiente organizacional é definido pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005
(Brasil, 2005a, artigo 5º, inciso VI) como " área específica de atuação do servidor,
integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades
institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal”. O ambiente
organizacional das instituições federais de ensino é definido pela circular
nº.006/2005/MEC/SE/SAA/CGGP (BRASIL, 2005b) do Ministério da Educação (MEC),
que descreve as atividades típicas inerentes a dez ambientes organizacionais definidos .
A posição de pedagogo se enquadra no contexto organizacional das “Ciências Humanas,
Jurídicas e Econômicas”. Além desses aspectos da legislação, vale considerar aspectos
como a formação profissional no campo da pedagogia, a prática profissional
historicamente construída e atribuída aos educadores não docentes e o contexto de
atuação profissional, com vistas a determinar a probabilidade de alcançar. Além dos
mencionados no documento de descrição de cargos, técnicos administrativos
educacionais da universidade federal.

CONCLUSÃO
De acordo com o exposto nesse artigo, que versa sobre a inserção do pedagogo na
universidade, constatamos que algumas universidades possuem setores pedagógicos
constituídos por assessores que têm como função acompanhar os alunos e professores
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universitários em suas atividades de ensino, principalmente nas questões que envolvem o
processo de ensino e avaliação. Ainda existem algumas universidades que não possuem
setores pedagógicos institucionalizados, mas há preocupações com a qualidade do ensino
e iniciativas têm sido tomadas nesse sentido.
Portanto, trabalhar com professores universitários, respeitando os diferentes
campos do saber, acreditando que existe a possibilidade de ruptura, para que a prática
pedagógica possa ser qualificada, tem sido um desafio permanente para todos aqueles que
atuam no setor pedagógico. É importante, no contexto atual, em constante mudança,
documentar a história da atuação do pedagogo na universidade, descrever suas atividades,
analisá-la, levando em conta as tensões existentes, as possibilidades em construção e os
constrangimentos do processo. Procuramos, assim, vislumbrar alternativas e desafios para
a qualificação do trabalho pedagógico e ações de natureza semelhante.
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RESUMO
A Educação Física antes de ser vista como objeto de estudo dentro das ciências da saúde
foi tratada como dispensável, porém, mediante ao pensamento higienista, foi ganhando
notoriedade e sendo desenvolvida a partir de diferentes objetivos. O objetivo deste estudo
foi verificar como se deu o reconhecimento da Educação Física na área da saúde pública
e coletiva a partir de um breve estudo histórico. Nas buscas, utilizou-se como banco de
dados Revistas relacionadas à Educação Física indexadas no The Scientific Electronic
Library Online (SciELO). Este estudo é de natureza exploratória. Em que pese ainda a
tímida inserção de estudantes e profissionais da Educação Física no SUS, se comparada
às profissões ‘irmãs’ da área da saúde, atualmente já se observa interesse de parte dos
pesquisadores e grupos de estudo e pesquisa, isoladamente, em participar dos debates no
campo da saúde coletiva com o intuito de qualificar a inserção nesses espaços, a formação
fundamentada na saúde coletiva e a intervenção orientada pelos princípios do SUS. O
objetivo de aproximação da área da saúde pública/saúde coletiva requer da Educação
Física pensar sobre dois grandes problemas a serem enfrentados: a quebra da hegemonia
instalada e fortalecida pela produção científica e pelas formas de atuação do profissional
de Educação Física; a reorientação do processo de formação acadêmica, historicamente
pouco preocupado com a consideração dos condicionantes globais da vida humana,
fatores intervenientes do processo saúde-doença e, ainda menos, com o sistema público
de saúde.
Palavras-chave: Educação Física; Saúde Pública; Saúde Coletiva.
RESUME
Physical Education, before being seen as an object of study within the health sciences,
was treated as expendable, however, through hygienist thinking, it gained notoriety and
was developed based on different objectives. The objective of this study was to verify
how Physical Education was recognized in the area of public and collective health, based
on a brief historical study. In the searches, journals related to Physical Education indexed
in The Scientific Electronic Library Online (SciELO) were used as a database. This study
is exploratory in nature. In spite of the timid insertion of Physical Education students and
professionals in the SUS, when compared to the 'sister' professions in the health area,
there is currently an interest on the part of researchers and study and research groups, in
isolation, in participating in the debates in the field of collective health with the aim of
qualifying the insertion in these spaces, training based on collective health and
intervention guided by the principles of the SUS. The objective of approaching the area
of public health/public health requires Physical Education to think about two major
problems to be faced: the break with the hegemony installed and strengthened by
scientific production and by the forms of action of the Physical Education professional;
the reorientation of the academic training process, historically little concerned with the
consideration of the global conditions of human life, intervening factors in the healthdisease process and, even less, with the public health system.
Keywords: Physical Education; Public health; Collective Health.
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RESUMEN
La Educación Física, antes de ser vista como un objeto de estudio dentro de las ciencias
de la salud, fue tratada como prescindible, sin embargo, a través del pensamiento
higienista, ganó notoriedad y se desarrolló en base a diferentes objetivos. El objetivo de
este estudio fue verificar cómo la Educación Física fue reconocida en el área de la salud
pública y colectiva, a partir de un breve estudio histórico. En las búsquedas se utilizaron
como base de datos revistas relacionadas con la Educación Física indexadas en The
Scientific Electronic Library Online (SciELO). Este estudio es de carácter exploratorio.
A pesar de la tímida inserción de estudiantes y profesionales de Educación Física en el
SUS, en comparación con las profesiones 'hermanas' del área de la salud, actualmente
existe interés de investigadores y grupos de estudio e investigación, de forma aislada, en
participar en los debates en el campo de la salud colectiva con el objetivo de calificar la
inserción en estos espacios, la formación basada en la salud colectiva y la intervención
guiada por los principios del SUS. El objetivo de abordar el área de la salud pública/salud
pública requiere que la Educación Física reflexione sobre dos grandes problemas a
enfrentar: la ruptura con la hegemonía instalada y fortalecida por la producción científica
y por las formas de actuación del profesional de la Educación Física; la reorientación del
proceso de formación académica, históricamente poco preocupado por la consideración
de las condiciones globales de la vida humana, de los factores intervinientes en el proceso
salud-enfermedad y, menos aún, del sistema público de salud.
Palabras clave: Educación Física; Salud pública.
INTRODUÇÃO
No Brasil, o nascimento da Educação Física possuiu uma herança europeia
fortemente acentuada pelo processo de industrialização e urbanização e pela consolidação
dos estados nacionais. A Europa mantinha a ideia de que a força física da população
interferia diretamente na sua prosperidade. Esse período tem como modo de produção
altamente capitalista, demandou que os indivíduos – principalmente os trabalhadores –
fossem cada vez mais fortes, sadios e acima de tudo, produtivos (COSTA, 2016).
Portanto, um Estado que precisava se firmar territorialmente compreendeu que seu
poderio bélico também passava pelo treinamento de soldados, e foi nesse cenário que a
Educação Física se apresentou.
A associação da Educação Física brasileira à saúde ocorre desde o seu nascimento
e acompanha larga proximidade com a instituição médica (GONÇALVES, 1989). Os
conhecimentos gestados pela medicina social europeia contribuíram excessivamente para
uma nova organização do Estado brasileiro no início do século XX, com desdobramentos
econômicos, políticos e sociais. Há por meio do movimento médico-higienista, uma clara
opção do Estado em valorizar politicamente as ações médicas (COSTA, 1983). Tal fato
histórico foi decisivo na constituição da Educação Física no Brasil. A maior expressão da
influência médico higienista na Educação Física brasileira está disposta no discurso do
pensamento pedagógico brasileiro da época (COSTA, 2016).
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Esse duplo objetivo – higienizar e eugenizar – guarda relação com as
características da elite colonial brasileira, extremamente racista. Essa mesma elite
dirigente valorizou a Educação Física entendendo que por meio da ginástica era possível
empreender um indivíduo “[...] de uma construção anatômica que pudesse representar a
classe dominante e a raça branca, atribuindo-lhe superioridade” (SOARES, 2007 p. 72).
Na esteira dessas ideias, surgiram algumas publicações que mesmo abordando questões
de saúde em geral, paulatinamente conferiram certa cientificidade à Educação Física.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi verificar como se deu o reconhecimento
da Educação Física na área da saúde pública e coletiva a partir de um breve estudo
histórico.
DESENVOLVIMENTO
A consequência da pretensa “cientificização” da Educação Física acompanhou a
ideia de ter no exercício físico um aliado para o crescimento de uma individualização
biológica do corpo e o início de um enquadramento à instituição médica (COSTA, 2016).
“O exercício físico era, objetivamente, mais um valioso canal para a
medicalização da sociedade. Era necessário adequá-lo, discriminá-lo
por idade e sexo, atendendo, assim, exclusivamente ao reconhecimento
da existência das diferenças biológicas das crianças. Quem detinha o
conhecimento sobre estas diferentes capacidades biológicas das
crianças, senão os médicos? Ora, se eram os médicos que detinham
aquele saber, somente eles poderiam prescrever mais este remédio: o
exercício físico, com todas as suas particularidades e para todos os
corpos particulares.” (SOARES, 2007, p.81).

Dessa forma, são lançados os fundamentos epistemológicos da atividade física,
que devem, portanto, estar amplamente relacionados aos conceitos biológicos e médicos
do corpo, quando se aborda o contexto mencionado, que, por sua vez, mantinha-se
destituído completamente de historicidade. Essa faceta histórica da Educação Física
assume uma abordagem positivista da ciência do campo, mostrando que ao longo do
século XX e início do século XXI, a Educação Física esteve subordinada às ciências
biológicas e teve sério impacto na formação/performance um campo mais diversificado
de profissionais. (COSTA, 2016).
Devide (1996) recorda ainda que frases como: “o exercício faz bem à saúde” e “o
esporte é saudável” eram comuns e demonstram de forma empírica a relação da Educação
Física e saúde pela via da aptidão física e afirma que essa ideia se complica na medida
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que sugere a ideia de causalidade, nesse sentido, a Promoção da Saúde se apresenta como
uma ideia capaz de ampliar essa relação de compromisso, já que busca integrar outros
aspectos que abrangem a política, economia e a sociedade (DEVIDE, 1996).
A denominação “Promoção da Saúde” surge com o objetivo de se reconhecer a
existência multifatorial e coletiva da saúde, a ideia da desmedicalização, assim como a
educação em saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1984), cinco
princípios básicos orientam o ideário dessa titulação:
“(a) A Promoção da Saúde deve focalizar a população como um todo e não

apenas os grupos de risco; (b) A ação deve ser voltada para muitos
fatores que influenciam a saúde de modo a assegurar que o meio
ambiente total que se encontra por trás dos indivíduos conduza à saúde;
(c) A Promoção da Saúde requer a participação de toda a comunidade,
alguma coisa que envolva a aquisição - individual e coletiva - de estilos
de vida; (d) A Promoção da Saúde deve envolver uma ampla variedade
de estratégias e agências - ...comunicação, educação, legislação,
medidas fiscais, mudanças organizacionais, desenvolvimento
comunitário e atividades espontâneas locais, contra os azares da saúde;
(e) Profissionais da saúde têm parte a desempenhar no processo de
tornar viável a Promoção da Saúde através de sua defesa e educação”
(p.1.5).

A Promoção da Saúde enfatiza então a importância do envolvimento comunitário,
encarando a saúde como uma questão individual e coletiva (Faria Júnior, 1991). A
transmissão de conhecimentos sobre a saúde à população contribui para que a
comunidade tenha responsabilidade sobre ela, explicitando seus problemas, reivindicando
e sugerindo soluções (DEVIDE, 1996).
Essa incorporação epistêmica das ciências biológicas contribui para o acolhimento
da área nesse campo científico. A formação profissional e científica foi assim legitimada
por meio de sua constituição como subárea das ciências biológicas, como pode se
observar no enquadramento da Educação Física no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A partir da década de 1980, os
desdobramentos dessa construção de identidade se cercaram de tensionamentos a partir
do amadurecimento científico da Educação Física em compasso com os seus novos
diálogos com outras áreas de conhecimento, mormente a das ciências humanas e sociais
(COSTA, 2016). Esse é o mote de nossa próxima seção, ao pensar atualmente o debate
da Educação Física na saúde nas vidas de saúde pública e saúde coletiva, e ainda de seus
caminhos políticos de formação.
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A partir do processo de redemocratização brasileira na década de 1980, a
Educação Física passou por uma espécie de libertação epistemológica observando a
necessidade de confrontar-se com os rumos históricos vividos no país e no mundo. A
recém-saída de um período ditatorial e a retomada dos direitos políticos civis se articulou
ao início de um processo de formação da pós-graduação brasileira em Educação Física e,
embora não de forma hegemônica, o diálogo com as ciências humanas e sociais passou
se processar. Anteriormente a este período, as obras acadêmicas que circulavam,
caracterizaram-se principalmente a partir de conteúdos técnico-táticos esportivos em
formato de verdadeiros manuais práticos, além de compêndios de fisiologia do exercício
e guias de preparação física (COSTA, 2016). O que se seguiu então foi à paulatina difusão
interdisciplinar entendendo que as “[...] ciências historicamente constituídas ofereceriam
base teórica para os estudos da Educação Física, do corpo e dos movimentos humanos,
destacando-se dentre estas a psicologia, a história, a sociologia e a pedagogia” (DAOLIO,
1948, p.44).
Assim sendo, a educação para a saúde incorpora a saúde como uma questão
didático-pedagógica (FARINATTI, 1994). Isso quer dizer que os conhecimentos
transmitidos através da educação para a saúde, seja na escola ou na comunidade, podem
fazer com que as pessoas assumam atitudes que levem a uma melhor qualidade de vida
(FERREIRA, 1993). No decorrer desse capítulo, fica evidente então que as abordagens
descritas não se limitam apenas a licenciatura ou ao bacharelado.
Não obstante o debate da Educação Física na saúde desde uma perspectiva crítica
seja relativamente nova – com pouco mais de vinte anos - é possível, num esforço de
síntese, realizar um recorte a partir de três apontamentos:
“a) a ampliação do conceito de saúde que possibilita o desvelamento de
como a Educação Física se apresenta no mundo contemporâneo em uma
sociedade do consumo; b) a ascensão de uma falsa consciência de como
a Educação Física se insere no trabalho com a saúde que se desdobra na
culpabilização do indivíduo no aparecimento de doenças que poderiam
sido evitadas pelo exercício físico; c) a necessária construção e
reafirmação de uma epistemologia que articule as nuanças imperativas
do social em detrimento da tradicional concepção biologicista de corpo
na Educação Física.” (COSTA, 2016).

Costa (2016) discorre ainda que a divisão acima possui função meramente
analítica uma vez que, os três assuntos supracitados perfazem uma trama complexa que
se integram e se articulam na composição de qualquer debate e de tomada de posição,
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apresentando dessa forma, características de recursividade entre elas. De todo modo, é
possível perceber um pequeno, mas sólido lastro bibliográfico em torno destas questões
passíveis, portanto, de se serem aqui minimamente discutidas.
Nesse sentido, a construção do debate acadêmico-científico crítico da Educação
Física na saúde tem como pano de fundo esse movimento de aproximação e rentável
diálogo com as ciências sociais e, em boa parte, com a teoria social – mesmo que, nesse
período, elas não alcancem um aprofundamento nos debates -. Somam-se a isso os rumos
históricos que o Estado brasileiro viveu no âmbito político com o processo de
redemocratização, essencialmente com o advento da Constituição Cidadã de 1988 que
legitimou um novo processo de política pública e social no campo da saúde, materializada
em 1990 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, destaca-se o encontro, naquele
contexto, com a emergente área da saúde coletiva que viabilizou a ampliação de olhares
progressistas no interior da Educação Física e que cada vez mais vêm se desdobrando
(COSTA, 2016).
A recente incursão do professor de Educação Física em alguns programas do SUS,
marcou o início dos estudos que aproximam a Educação Física à saúde pública, mesmo
sendo este um campo de atuação extremamente novo na área. Entretanto, o debate
(crítico) da Educação Física na saúde já estava posto como pode se observar em
Gonçalves (1989), Palma (2001), Fraga (2001). Este debate contemplava a necessidade
de a Educação Física ampliar a sua forma de atuação frente aos desafios colocados no
campo da saúde pública e seus emergentes programas. Assim, o conceito de saúde na
Educação Física se expandia na esteira dos ensinamentos da Saúde Coletiva que a entende
como produção social (CARVALHO, 2004). Para isso, fica evidente a importância e
assim a preocupação em discorrer sobre Educação Física e saúde e abordar os aspectos
tanto da saúde pública como da saúde coletiva.
Nesse sentido, o campo da saúde pública, em diálogo com a saúde coletiva,
apresenta novas perspectivas sobre os avanços científicos da área, fortalecendo a interface
entre os saberes biológicos, pedagógicos, políticos, culturais e sociais na formação dos
profissionais de Educação Física, potencializando as articulações das práticas
pedagógicas na saúde.

Educação Física e Saúde Pública
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De acordo com Czeresnia (1999) a Saúde Pública foi formada em articulação com
a medicina, a partir da utilização do conhecimento científico e mais especificamente com
as ciências positivas, assim, o discurso científico adotado pelas práticas médicas foram
cercados por conceitos objetivos de doença, e não de saúde. O conceito de doença por sua
vez se destacou a partir de uma redução do corpo humano, ou seja, considerando somente
aspectos morfológicos e funcionais definidos pela anatomia e fisiologia, em virtude disso
que surge a primeira crença de que a saúde pode ser expressada apenas como ausência de
doenças (BAGRICHEVSKY, et. al., 2003). Em contrapartida, Canguilhem (1995) sugere
que, na verdade, a doença faz parte da vida e não se opõe à saúde.
É importante salientar que o desenvolvimento da Promoção da Saúde se inicia
com a mudança do conceito de saúde, ocorrida nos últimos quarenta anos, assim ao tratar
da promoção, não se ressalta apenas o acesso aos serviços de saúde, mas as interrelações
com a equidade social (BAGRICHEVSKY, et. al., 2003). A Conferência Internacional
de Promoção da Saúde de Otawa no Canadá, é um marco de referência à Promoção da
Saúde, e foi organizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação
Canadense de Saúde Pública e Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar do Canadá,
reuniu inúmeros delegados dos mais diferentes países e aprovou a Carta de Otawa, que é
considerado um dos documentos mais importantes no campo da Promoção da Saúde pois
sedimentou suas bases doutrinárias e abriu caminha para passar do discurso para a ação
(RESTREPO, 2001). Dentre os principais elementos pela Promoção da Saúde apontouse:
“a) a integração da saúde como parte de políticas públicas; b)
participação comunitária na gestão do sistema de saúde; c) reorientação
dos sistemas de saúde; e d) mudanças nos estilos de vida” (PAIM,
ALMEIDA-FILHO, 2000; RESTREPO, 2001).

O conceito de educação em saúde, por sua vez, é mais limitado e se baseia,
segundo Bagrichevsky, et. al., (2003) em:

[...] informações sobre saúde, à recepção e compreensão das mensagens
dos programas; à compreensão da saúde como um direito; à valorização
de conhecimentos, práticas ou comportamentos saudáveis ou não,
problematização e facilitação de discussões; ao desenvolvimento da
autonomia de pensamento; à reelaboração dos conhecimentos de modo
a conformar valores, habilidades e práticas consideradas saudáveis
(BAGRICHEVSKY, et. al., 2003).
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O Ministério da Saúde (MS) define educação em saúde como:
“Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à
apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que
contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate
com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de
acordo com suas necessidades”2

Portanto, segundo Falkenberg et. al., (2014) as práticas de educação em saúde
envolvem três seguimentos prioritários: os profissionais de saúde que valorizem a
prevenção e a promoção tanto quanto as práticas curativas; gestores que apoiem esses
profissionais e que façam as contratações necessárias para a atuação; e a população que
necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, tanto
individuais quanto coletivos.
As práticas de educação em saúde são inerentes ao trabalho em saúde, mas muitas
vezes são desprezadas e colocadas como segundo plano em um planejamento e na
organização se serviços, na execução das ações de cuidado e na própria gestão. Educação
na saúde, de acordo com o glossário eletrônico da BVS (BRASIL, 2009), consiste na
produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento
para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação
curricular (FALKENBERG et. al., 2014).
Assim, a educação em saúde é uma prática privilegiada no campo das ciências da
saúde, especialmente a saúde pública, pois pode ser pensada como uma prática em que
diferentes agentes, tanto dentro como fora do espaço geralmente reconhecido, atuam em
diferentes organizações e instituições dentro e fora do espaço convencionalmente
reconhecido como setor saúde (PAIM, ALMEIDA FILHO, 1998). A educação popular
em saúde continua sendo hoje um desafio aos gestores e profissionais na busca por
práticas integrais, mais voltadas às reais necessidades das populações e considerando,
como suporte para essas práticas, tanto processos de informação e comunicação como de
participação popular e participação social. Para promover a educação em saúde, é preciso
também ter educação para os profissionais de saúde, e depois fala-se em educação em
saúde (FALKENBERG et. al., 2014).
Considera-se importante distinguir e caracterizar os conceitos-chave de educação
em saúde e educação na saúde, visto que são práticas fundamentais nesse campo. Apesar
de suas distinções apresentarem conexões que devem ser alvo de reflexão por parte dos
atuais e futuros profissionais de saúde. Assim, Falkenberg et. al., (2014) afirma que:
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“Na educação em saúde deve ser enfatizada a educação popular em saúde, que
valoriza os saberes, o conhecimento prévio da população e não somente o
conhecimento científico. Na educação na saúde deve ser enfatizada a educação
permanente em saúde, de maneira a buscar nas lacunas de conhecimento dos
profissionais, ações direcionadas a qualificação dos processos de trabalho em
saúde considerando as especificidades locais e as necessidades do trabalho
real.” (FALKENBERG et. al., 2014).

Quando se trata sobre a educação na saúde, os cenários de atuação dos
profissionais da saúde são os mais diversos e com o rápido e constante desenvolvimento
de novas tecnologias. Além de exigências diárias envolvendo inteligência emocional e
relações interpessoais, desse modo se faz necessário que haja algo para além da
graduação, que possa tornar os profissionais sempre aptos a atuarem de maneira a garantir
a integralidade do cuidado, a segurança deles próprios como trabalhadores e dos usuários
e a resolubilidade do sistema (FALKENBERG et. al., 2014). Nesse processo de múltiplas
determinações e relações torna-se fundamental o papel das instituições de serviço para o
desenvolvimento das capacidades dos profissionais, de maneira a contribuir para essa
formação (FALKENBERG et. al., 2014).
A presença da Educação Física nos debates do campo da saúde pública ainda é
relativamente recente, quando comparamos com outras áreas. Marcada por tensões, foi
somente a partir da década de 1980 com os adventos das pedagogias críticas somadas ao
processo de redemocratização no Brasil e com isso, o avanço de um pensamento
progressista político pedagógico, a Educação Física pôde reformular no interior do seu
estatuto científico a perspectiva de formação, centrada então na intervenção pedagógica.
De todo modo, para além da dicotomia entre o pedagógico e o biológico na formação em
Educação Física, a interlocução desses dois saberes se tensiona quando se observa a
construção histórica dos campos de atuação em Educação Física, principalmente aqueles
que contextualizam à saúde (COSTA, 2016).
A década de 1990 pode ser considerada um período essencial quando se trata de
legitimidade, pois nesse período houve uma série de mobilizações, debates sobre o tema
e a literatura acadêmica científica passou a contemplar mais estudos sobre esse universo
(NEVES, et. al., 2015). No livro ‘‘O mito da atividade física e saúde’’ a autora Yara
Maria de Carvalho aborda um importante contraponto sobre o modelo biomédico, assim
como outros autores, que assinalam que os estudos focados na lógica da doença tem
privilegiado o funcionamento dos órgãos, dos sistemas orgânicos, dos sinais, dos
sintomas, sequelas, medicalização do ambiente hospitalar, etc., porém os estudos sobre a
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lógica da saúde focam em questões como sensações, percepções, movimento e cultura,
ação, função, expressão, autonomia, espaço social/espaço de vida (NEVES, et. al., 2015).
Várias críticas surgiram após esses embates sobre modelo biomédico e sua
efetividade na Promoção da Saúde, uma das primeiras críticas foi elaborada pelo
cardiologista estadunidense Henry Solomon (1991), que em seu livro ‘‘O mito do
Exercício” apresenta não só aspectos embasados no modelo positivista-biológico como
questiona o caráter saudável do exercício físico’’. A partir desses entrechoques
envolvendo a efetividade da Educação Física na saúde, Neves, et. al. (2015) em seu
estudo, pôde verificar que a inserção do professor de Educação Física no campo da saúde
foi tardia, e foi dada de forma heterogênea e pouco articulada em diferentes datas e
contextos, tanto no ponto de vista da saúde pública e do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), ou ainda em campos diversos de estratégias variadas.
Cândido, Palma e Assis (2016) afirmam que o atual apelo para a prática de
Atividade Física (AF) tem colaborado para uma ideia biologicista de intervenção, ou uma
“bio-educação-física” na perspectiva de Mendes e Carvalho (2016), ao valorizar a figura
dos “especialistas da saúde”, dos “conselheiros privados”, reproduzindo uma “biopolítica
informacional” em detrimento do cuidado em saúde (CARVALHO; GOMES; FRAGA,
2015). No “plano macro” das políticas, houve a inclusão da AF na Lei Orgânica da Saúde,
através da Lei nº 12.864/2013. No “plano micro”, quando observamos os cenários dos
serviços públicos de saúde, especialmente as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os
Centros de Apoio Psicossocial, é evidente o aumento de iniciativas e programas cujo foco
é a AF e as práticas corporais no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial
na Atenção Básica (AB)/Atenção Primária e Saúde (APS) (CARVALHO, CARVALHO,
2018). São cada vez mais frequentes os depoimentos dos profissionais de saúde
qualificando esse tipo de iniciativa (CARVALHO; FERREIRA NETO, 2016;
CARVALHO; MANOEL, 2015): quatro em cada dez UBS desenvolvem iniciativas com
atividade física, mais frequentemente grupos de caminhada (GOMES et al., 2014).
Além disso, pode-se perceber que a Educação Física passou e ainda passa por
dificuldades envolvendo a aplicação de suas atividades, Coutinho (2005) aborda o fato de
as atividade físicas estarem presentes apenas como “potencialidades”, e persiste, apesar
de vários problemas, incluindo a falta de local adequado para as práticas e principalmente
a existência de outros profissionais que, embora não sejam especializados,
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frequentemente ministram aulas de exercício, nesse sentido, se torna uma questão mais
complexa ainda, podendo ser questionada do ponto de vista dos limites jurisdicionais.
As preocupações em compreender aspectos relacionados ao conhecimento,
habilidades, formação e estratégias de ação da Educação Física, no campo da Saúde
Pública, reforça o quanto estes fatores interferem e definem o trabalho especializado e o
corpo teórico utilizado pelos profissionais desta área na resolutividade dos problemas de
saúde dos usuários do SUS (NEVES, et. al., 2015). Em uma revisão de literatura, Oliveira,
et. al., (2014) argumenta que a saúde pública se relaciona com ações políticosgovernamentais com o intuito de atender as necessidades da população, como: proteção,
vigilância, intervenções e controlando a incidência de doenças. Portanto, não seria
possível excluir o professor de Educação Física e seus saberes preventivos para a
Promoção da Saúde. O artigo infere que a ideia desse profissional é importante no
processo educativo por várias razões:
[..] (a) ser capaz de organizar, avaliar e coordenar ações especializadas
visando, com esses cuidados, evitar lesões, fraturas, cansaço, dores,
entre outros; (b) ser capaz de interferir na aderência da população
inativa às práticas de exercícios físicos, destacando os elementos que
dificultam este estado como a falta de oportunidades, ausência de local
apropriado, falta de informação (desconhecimento dos benefícios da
prática de atividade física), falta de tempo, baixa renda (OLIVEIRA, et.
al., 2014).

Ainda nesse contexto, Coqueiro, Nery e Cruz (2011) consideram que as
dificuldades histórias enfrentadas pelo profissional de Educação Física são recentes para
a sua atuação na Saúde Pública, e propõem que o professor seja capaz de:
[...] desenvolver ações compatíveis com as metas da Equipe de Saúde
da Família (ESF); avaliar o estado nutricional e morfológico dos
sujeitos acompanhados, estratificando e diagnosticando fatores de risco
à saúde; prescrever, orientar e acompanhar atividades físicas – tanto
para as pessoas ditas “saudáveis” como para grupos portadores de
doenças e agravos; socializar junto à comunidade a importância da
atividade física com base em conhecimentos científicos e
desmistificando as concepções equivocadas de sua prática
(COQUEIRO, NERY, CRUZ, 2011, p. 4).

Nesse mesmo sentido, na literatura há duas modalidades de educação no trabalho
em saúde: a educação continuada e a educação permanente, como já mencionado
anteriormente, para que o profissional de Educação Física seja capaz de desenvolver
ações compatíveis com as equipes em que atua, é preciso a busca de conhecimentos não
apenas na graduação, mas também através de especializações, vivencias, experiencias
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laborais e de participação. A vista disso, Backes et. al., (2013) caracteriza a educação
continuada como mediadora de alternativas educacionais centradas no desenvolvimento
de grupos profissionais, seja por meio de cursos de caráter variados, seja por meio de
publicações específicas de um campo determinado. A educação permanente consiste em
ações educativas baseadas na problematização do processo de trabalho em saúde que
tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização
do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das
populações (BRASIL, 2009).
Como citado anteriormente, os argumentos que envolvem a Educação Física e a
saúde pública não se limitam nas interfaces do sistema público de saúde, nas Unidades
Básicas de Saúde e assim por diante, pois, o ambiente educacional também faz parte do
conhecimento em saúde e possui requisitos necessários para essa busca. Dessa forma, a
escola, apoiada pela família e pelas políticas públicas, deveria ser o primeiro contato das
crianças com a compreensão de saúde, tendo em vista que possui a Educação Física
Escolar (EFE) como componente curricular obrigatório em todo o ensino básico
(BRASIL, 2000). Nesse sentido, Gerber (1992) e Maitino (1998) afirmam que ao educar
crianças para a saúde estaremos produzindo futuros adultos saudáveis. Desta forma,
compreendemos que a EFE, por ser um componente da área da saúde e figurar
obrigatoriamente no corpo de disciplinas da escola, se impõe como um poderoso meio
para promoção da saúde (FERREIRA, et. al., 2013).
Sabe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) buscam
atrelar-se a um conceito de saúde que supere o paradigma biológico e informativo. No
documento são considerados os diversos enfoques que formam a composição do cenário
da saúde, incluindo aí os aspectos sociais, econômicos, culturais, afetivos e psicológicos.
Em seu texto introdutório, tais Parâmetros apresentam o desafio de educar para a saúde,
no que se refere a hábitos e atitudes de vida (BRASIL, 2000).
Porém, o que se percebe na literatura é de que o ensino de saúde é equivocado na
educação do Brasil, Peregrino (2000) aborda que o ensino é linear e tradicional, segue
uma complexidade, mas de forma fragmentada, não há uma relação e proximidade com
os assuntos de saúde que envolvam a realidade social e cultural dos alunos. Assim como
no início das concepções da Educação Física no tratante da saúde, há também na escola
uma dificuldade em representações de uma educação do corpo que contemple demandas
relacionadas aos determinantes sociais e as suas implicações (SLEAP, 1990). Marques et
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al. (2012), ao descrever as percepções dos adolescentes sobre saúde e cuidado,
identificaram concepções voltadas à atitude pessoal, associada ao exercício físico, a uma
boa alimentação e a um bom convívio social. Porém não bastam apenas percepções,
Devide (1996) reitera que o professor deve despertar nos alunos a vontade e o prazer pela
prática de exercícios físicos que podem não ser os mesmos para todos, e fazer com que o
ato motor realizado tenha significado.
Na escola, apenas ressaltar os benefícios orgânicos da prática de exercícios físicos
pode ser pouco eficaz para que os alunos adotem estilos de vida ativos. Para Faria Júnior
(FARIA JUNIOR, 1989), os professores de educação física devem conhecer e
compreender os diferentes motivos que levam as pessoas ao exercício, e buscar sempre
incentivar os alunos para que não percam a satisfação e a diversão ao participar das
atividades.
Dessa forma, fica evidente que a Educação Física escolar também tem
pressupostos sócio político culturais, principalmente porque existe uma relação direta
entre as tendências da promoção da saúde e da atividade física relacionada a saúde, então,
a relação da disciplina escolar com a saúde pode ultrapassar a barreira de simplesmente
praticar atividades físicas, e perpassar também pelas temáticas de promoção e proteção à
saúde, prevenção de doenças ou agravos de maneira geral, na diagnose, no tratamento, na
reabilitação e na manutenção da saúde entre outros, e devem ser discutidos, não
desprezando os determinantes sociais inerentes ao aluno (FERREIRA, et. al., 2013).
Por conseguinte, entendimento da saúde, no âmbito escolar, deve contemplar a
situação de moradia, acesso à cultura, lazer, empoderamento político, entre outros
elementos, para sua compreensão integral. Tais práticas pedagógicas por parte dos
professores podem eliciar melhorias para os alunos, além disso, os benefícios mais
relevantes seriam voltados para a população em geral, tendo em vista que é possível
capacitar os alunos para multiplicação dos saberes (FERREIRA, et. al., 2013).
Devide (1996) em seu estudo ainda aborda outros papéis da Educação Física
escolar, uma delas é desenvolver o senso crítico dos alunos, a ponto de habilitá-los a
identificar os diversos fatores que afetam diretamente o seu status de saúde. E mais afundo
sobre essa questão, Focesi (1990) cita Lancastre (1988), que afirma que a educação para
a saúde na escola:
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[...] é o processo pelo qual se pretenderia colaborar para o
desenvolvimento, no escolar, de uma consciência crítica que resultasse
na aplicação de práticas para a promoção, manutenção e recuperação da
própria saúde e na da comunidade de que faz parte, bem como capacitálo a reivindicar meios para a sua melhoria (p.5).

Logo, a partir do exposto, se compreende que a Educação Física está relacionada
ao entendimento por parte dos alunos de hábitos saudáveis, além de discutir, refletir,
relacionar e compreender situações coletivas de saúde. Defende-se nesta seção que a
Educação Física deve ultrapassar os aspectos individuais e biológicos de suas práticas e
partir para um novo rumo coletivo, ou seja, sugere-se que a Educação Física interrompa
com os conceitos de saúde tradicionais, dimensionados no individual, e procure
compreender o tema como algo de construção coletiva, rumo à cidadania.
Em suma, embora o campo da Educação Física esteja fortemente associado aos
conhecimentos biomédicos, a maioria dos estudos voltaram para para Promoção da Saúde
trazendo importantes avanços. Entende-se ser um desafio para a Educação Física
solidificar estes avanços nas ações em unidades de saúde do SUS e também no contexto
escolar. Neste sentido, Kunz (2007) corrobora e assinala que a área da Educação Física
tem avançado na discussão sobre o conceito de “saúde”, o qual, historicamente, tem sido
quase exclusivamente orientado pela “condição física”. Em síntese, as reflexões
relacionadas às ações da Educação Física no campo da Saúde Pública foram voltadas para
a intervenção clínica, para a prevenção ou para a Promoção da Saúde. Este conjunto de
produção defende a necessidade do campo da Educação Física considerar a complexidade
e as especifidades do campo da saúde Pública em suas intervenções profissionais
(NEVES, et. al., 2015).
Educação Física e Saúde Coletiva

Os trabalhadores da área da saúde coletiva sabem que o uso de neologismos é
comum e, inevitavelmente, passam a usar os novos termos que surgem, atribuindo a eles
significados diferentes, ou não. Neologismo significa “palavra ou expressão nova, ou
antiga com sentido novo” (FERREIRA, 2010). As expressões “saúde pública” e “saúde
coletiva”, atenção básica e atenção primária, educação em saúde e educação popular em
saúde, educação continuada e educação permanente são exemplos que ilustram essa ideia.
A fim de esclarecimento, é preciso abordar sobre alguns prismas o
desenvolvimento da saúde coletiva. No Brasil, as intervenções sobre a saúde da
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coletividade ganham força durante a República Velha, como estratégia de saneamento
dos espaços de circulação da economia cafeeira. É a época de Oswaldo Cruz e das
campanhas sanitárias, em que se destacam as medidas de saneamento voltadas à
erradicação da Febre Amarela urbana e a vacinação obrigatória contra a varíola (SOUZA,
2014).
Nunes (1994) considera que a Saúde Coletiva pode ser mensurada, em suas
origens, como um fato sociológico e político que nasce, nos anos 70, no processo de
institucionalização da formação de recursos humanos e dos conhecimentos que se
encontravam dispersos nas escolas de saúde pública, nos Departamentos de Medicina
Preventiva e nos primeiros cursos de Medicina Social. Caracteriza-se, nessa conjuntura,
como um movimento contra hegemônico que critica o modelo sanitário brasileiro.
Mais recentemente, Vieira, Paim e Schraiber (2014) definem Saúde Coletiva
como “campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde e a
explicação de seus determinantes sociais, bem como âmbito de práticas direcionadas
prioritariamente para a sua promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado a
agravos e doenças, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas, sobretudo, os
grupos sociais, portanto, a coletividade”.
Para compreender as políticas de saúde no Brasil e, portanto, a emergência da
Saúde Coletiva, deve-se mencionar que a assistência médica individual se desenvolve
sem articulação direta com a Saúde Pública campanhista ou programática, através dos
Institutos de Aposentadoria e Pensão, destinados a prover serviços às categorias de
trabalhadores formalmente empregados. Mais tarde, nos anos 60, essa chamada medicina
previdenciária vai ensejar o surgimento da “saúde suplementar”, constituída pelos planos
e seguros de saúde que irão se tornar o setor hegemônico do sistema de saúde brasileiro
na penúltima década do século XX (BRAGA, 1981).
Todos esses movimentos de ideologias e intervenções sobre a saúde das
populações, ainda que longínquos na história, são importantes para a discussão que, nos
anos 70, no Brasil, leva à ideia de Saúde Coletiva. O mais importante de todos, como
inspiração político-ideológica, é, certamente, a Medicina Social, concebida durante as
revoluções de 1848, na Europa, que identifica na estrutura social classista o principal
determinante das condições de saúde da coletividade (SOUZA, 2014). Portanto, destacase o encontro, naquele contexto, com a emergente área da saúde coletiva que viabilizou a
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ampliação de olhares progressistas no interior da educação física e que cada vez mais vêm
se desdobrando.
A operacionalização da saúde coletiva, segundo Souza (2014) é de:
“[...] propor a superação das intervenções sanitárias sob a forma de
programas temáticos, voltados a problemas ou grupos populacionais
específicos e baseados em uma epidemiologia meramente descritiva e
em uma abordagem normativa de planejamento e administração, por
intervenções articuladas de promoção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde, baseadas em uma abordagem multidisciplinar,
com a contribuição das ciências sociais, da epidemiologia crítica e do
planejamento e da gestão estratégicas e comunicativas,” (SOUZA,
2014).

Nesse caminho, o quadro teórico de referência dessa nova área de ensino e
pesquisa, discutido no 1º Encontro de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, contempla as
seguintes definições:
“a) A saúde, enquanto estado vital, setor de produção e campo de saber,
está articulada à estrutura da sociedade, apresentando, portanto,
historicidade; b) As ações de saúde constituem uma prática social; c) O
objeto da Saúde Coletiva é construído nos limites do biológico e do
social e compreende a investigação dos determinantes da produção
social das doenças e da organização dos serviços de saúde e o estudo da
historicidade do saber e das práticas; d) A Saúde Coletiva envolve a
crítica permanente dos projetos de redefinição das práticas de saúde; e)
O processo de ensino-aprendizagem pode ser acionado como prática de
mudança ou de manutenção do status quo social e sanitário; f) O
conhecimento não se produz pelo contato com a realidade, mas pela
compreensão de suas leis e pelo comprometimento com a sua
transformação; g) A Saúde Coletiva privilegia uma prática pedagógica
dialógica; h) A Saúde Coletiva remete a uma concepção ampliada de
prática: técnica, teórica e política; i) O conceito de inserção no
complexo de saúde admite a participação de docentes e discentes em
distintos níveis político administrativos, técnico-administrativos e
técnico-operacionais; j) O conceito de participação em saúde
transcende o âmbito do planejamento e da gestão da saúde e passa pela
democratização da vida social.” (VIEIRA, 2014).

Atualmente, esse acúmulo de reflexões e conceitos sobre o campo da saúde
coletiva permite que ele seja declarado como um espaço institucionalizado, legitimado e
cientificamente consolidado, apresentando uma natureza epistemológica e uma prática
política diferenciadas fundadas na interface das Ciências Naturais e das Ciências
Humanas e Sociais (CAMPOS, 2009).
Em contrapartida, as tentativas de avanço da Educação Física brasileira foram
abortadas pelo golpe militar de 1964 que importou o modelo americano de esporte
competitivo para o Brasil, bastante apropriado à ocasião por defender o individualismo
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disciplinado, o auto sacrifício e o devotamento ao país como causa comum
(CASTELANI, 1988). A EF brasileira incorporou, assim, saberes e práticas que
buscavam o aprimoramento físico e técnico do indivíduo apoiado nos pressupostos da
racionalidade, produtividade e eficiência mecanicista (MELO, 1996).
No início, a concepção de EF levada a interagir com a saúde coletiva refletia o
modelo de valorização da atividade física como fator de promoção da saúde (em sua
perspectiva comportamentalista do controle de riscos), promovendo o melhor ajuste do
homem à sociedade capitalista através de uma boa aptidão física (BETTI, et. al., 2014).
A partir de 1980, refletindo o processo político de redemocratização do país, num
movimento epistemológico próximo ao da saúde coletiva, a Educação Física incorporou
efetivamente disciplinas relacionadas às Ciências Humanas e Sociais, e passa a realizar
reflexões críticas sistemáticas em busca de seus propósitos voltados à educação e à
sociedade, fundamentadas principalmente no materialismo dialético e respaldadas pela
concepção históricocrítica da Filosofia da Educação (BRACHT, 1999) Ao mesmo tempo,
as academias, suas diferentes modalidades de exercícios e a visão da aptidão física
(fitness) passam a ser amplamente divulgadas no Brasil como essenciais à saúde
(DACOSTA, 2006), numa perspectiva biomédica, individual e de consumo. Esses dois
movimentos, contraditórios, demonstram os embates epistemológicos e as disputas
político-ideológicas entre os saberes sociais e biológicos tanto no plano conceitual quanto
na práxis do campo. No entanto, nesse período não se observam análises ou críticas
sistematizadas questionando o paradigma hegemônico da aptidão física como sinônimo
de saúde (BAGRICHEVSKY, 2008).
Essa luta entre os campos da educação e da saúde (na visão hegemônica da aptidão
física) pelos monopólios da autoridade e da competência científica se reflete também na
atuação profissional em Educação Física. A despeito das inúmeras possibilidades de
atuação – que contemplam o movimento humano em diferentes modalidades (exercício,
ginástica, jogo, esporte, luta/arte marcial, dança) e perspectivas (prevenção, promoção,
proteção e reabilitação da saúde; formação cultural; educação e reeducação motora;
rendimento físico-esportivo; lazer; gestão de empreendimentos relacionados a estas
temáticas; dentre outros) (BRASIL, 2004).– os campos clássicos de intervenção
profissional, que recebem quase a totalidade dos egressos que atuam na EF, são escolas e
academias (DANTAS, 2009).
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Essas tensões epistemológicas se intensificam com a divisão dos cursos em
licenciatura e bacharelado (BRASIL, 1987), com a Resolução CFE 03/1987. A questão
ideológica do debate é a característica eminentemente pedagógica da prática em Educação
Física (EF), a despeito dos lócus de atuação. Politicamente, o Conselho Federal de EF
(CONFEF) tenta garantir a atuação exclusiva dos bacharéis nos espaços não escolares já
que o Ministério da Educação exige a formação em licenciatura para atuação nas escolas.
Não obstante os embates entre biológico e social, saúde e educação, bacharelado e
licenciatura (tanto no plano conceitual quanto nas práxis) destacamos que, no sentido
mais geral e difundido, o campo da EF sempre buscou promover a aptidão física e a saúde
expressas pela capacidade de trabalho e/ou de rendimento individual, adotando
primordialmente a concepção anátomo-fisiológica de corpo a ser desenvolvido numa
perspectiva técnico-desportiva (BRACHT, 1999). Assim, a transdisciplinaridade exigida
pelo objeto de estudo e prática da EF continua reduzida à dualidade fragmentada, que cria
modelos ideais fechados para fenômenos sociais complexos que se manifestam
dinamicamente nos espaços sociais, gerando desafios e impasses teóricos e práticos e
dificultando o avanço do campo e, por consequência, também da formação desses
profissionais.
A publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde, que institucionaliza no
nível Federal as atividades físicas/práticas corporais como ações prioritárias de promoção
da saúde, e seus desdobramentos – a criação dos Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da
Família com oportunidade para o profissional de EF, a criação de Programas como o
Academia da Saúde e a gradual inserção da EF no Pró-Saúde (Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde) e no PET-Saúde (Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde) – passam a demandar uma nova dinâmica nos
espaços de formação e no mercado de trabalho da EF, que agora inclui os serviços
públicos de saúde, como já citado na seção de saúde pública, porém aqui o caráter da
discussão se refere as Ciências Sociais propriamente ditas e seus desdobramentos ao
longo da história da EF.
Apesar de todos esses avanços na inserção da Educação Física nas políticas
públicas de saúde, infelizmente ainda é uma das áreas da saúde que pouco se discute o
Sistema Único de Saúde (SUS) (MACHADO, 2007). De acordo com Pasquim (2005) as
grades curriculares dos cursos de Educação Física da USP e Unicamp por exemplo, não
abordam o tema da saúde pública e coletiva, dessa forma ainda prepondera uma
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bibliografia pautada em aspectos biológicos em detrimento de um olhar integral e
humanista. Dessa forma, as graduações deixam uma lacuna na formação do futuro
profissional, que ao sair da graduação encontrará uma realidade desconhecida, além de
desconhecer as possibilidades de atuação na área da Atenção Básica (AB). Machado
(2007) conclui ainda que o primeiro passo para mudar essa realidade é se dar conta que o
processo de aprendizagem vai além das paredes das salas de aulas, e dos estúdios de
musculação.
A motivação do próprio surgimento da Educação Física se dá pelo sentido da
saúde, ou seja, é por meio dela e com ela que se chega à saúde. Ceccim e Bilibio (2007)
questionam “Em nossa formulação – ou apropriação – como dissociar a Educação Física
em uma profissionalização da saúde e uma profissionalização da educação? ” E
respondem “A Educação Física é um empreendimento da saúde, que ocorre porque há –
e na medida em que há – educação”. O trabalho da Educação Física não é a motricidade
ou o movimento, é a corporalidade, a produção de uma corporeidade virgem e vivaz.
É muito apropriado pensar as políticas de formação em Educação Física e saúde
coletiva tomando como eixo central o conceito de prática corporal, pois ele está muito
mais alinhado à humanização do cuidado e à atenção integral à saúde do que à noção de
atividade física. Mas, apesar do potencial de resposta das práticas corporais às demandas
do SUS, ainda prevalece no âmbito da formação e das pesquisas a retórica da atividade
física. Durante a graduação, são poucas as oportunidades de ‘experimentos’ com as
práticas corporais no contexto do serviço público de saúde (FRAGA et. al., 2012).
A aproximação da Educação Física com a Saúde Coletiva tem contribuído
enormemente para uma inserção da Educação Física de maneira comprometida
socialmente com os anseios da saúde pública – mesmo que ocorra de forma acanhada.
Como já foi mencionado anteriormente, o diálogo com a área da saúde coletiva
certamente foi o “divisor de águas” na produção teórica da Educação Física em sua
relação com o campo da Saúde. De maneira mais pontual, a apropriação do (novo)
conceito de saúde foi o mote principal para essa espécie de “virada teórica” da área. Na
medicina não foi diferente e como a Educação Física guarda relação histórica com a
instituição médica, a ampliação do conceito de saúde irá repercutir na área. (COSTA,
2016).
Nesse sentido, é notório a importância de abordar as possibilidades de
comunicação entre a Educação Física e a saúde coletiva. Campos (1991) aborda que a
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história da saúde pública passa por três momentos distintos; o primeiro é que a saúde era
de interesse do Estado, principalmente no período da primeira república; o segundo é que
é deixada de lado por não ser prioridade do sistema industrial vigente na época entre 1930
a 1970 e o terceiro é pelo acúmulo de problemas do descaso anterior, desencadeando
problemas profundos com o ápice da crise financeira e política na prestação de serviços.
Na década de 1970 ressurge então o movimento sanitarista, redefinindo seu objeto de
trabalho, e de uma ideologia higienista, voltado para o planejamento e administração dos
serviços de saúde (CAMPOS, 1991).
Percebe-se então que as práticas pedagógicas são de fundamental importância na
produção do cuidado em saúde, seja na escola, PSF e na comunidade. Em vez de receitas
prontas, o objetivo do arcabouço teórico é de passar para o leitor a responsabilidade de
pensar na prática do professor de Educação Física e suas ilimitadas possibilidades de
atuação no cuidado, na prevenção e na Promoção da Saúde. Portanto, é necessário
também que esse profissional assuma, de forma responsável as preocupações com relação
à saúde da população e as suas práticas corporais, mas acima do ponto de vista normativo,
e sim de papel transformador da cultura corporal e social.
Dentro desse processo, é necessário levar em conta a revisão das grades
curriculares, a fim de incluir discussões que são negligenciadas ou mencionadas de forma
superficial, sem o devido aprofundamento técnico científico tanto das ciências da saúde
como das ciências humanas e sociais, como é o caso da saúde coletiva (MACHADO,
2007). No caso da inserção desse profissional no sistema de saúde, o estudante necessita
ter acesso ao campo de estágio na saúde, na atenção básica, de baixa, média e alta
complexidade. Além disso, o debate da saúde coletiva não deve ser encarado como uma
disciplina isolada, sem diálogo com as demais disciplinas do curso, e nem sendo aplicada
e estudada apenas como disciplina transversal, pois corre o risco de não ser reconhecida
com a devida atenção.
Políticas de formação de Educação Física e Saúde.
Abordar a saúde, independente de qual curso superior, é necessário, de antemão,
contextualizar a organização de serviços da saúde no Brasil. A criação e a regulamentação
do Sistema Único de Saúde (SUS) no final da década de 1980 mudou radicalmente a
estrutura e a forma de ordenamento dos serviços de saúde. Os princípios norteadores
como a universalidade, integralidade, equidade, descentralização afeta no processo
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formativo dos profissionais na maioria dos cursos de graduação e pós-graduação, ou seja,
interfere na visão biomédica do processo saúde-doença, na forma de hierarquizada e
verticalizada até então presente (FRAGA, et. al., 2012).
Desde a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES), em 2003, o Ministério da Saúde vem investindo fortemente na formação dos
profissionais que atuam no SUS e na aproximação entre as instituições formadoras e os
serviços de saúde. Entre as ações desenvolvidas, cabe destacar a do Programa Nacional
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde (Brasil, 2009). Lançado
pela portaria interministerial MS/MEC n. 2.101, de 3 de novembro de 2005, foi baseado
no Programa de Incentivos às Mudanças Curriculares para as Escolas Médicas (Promed),
- que incentivou e manteve processos de transformação em 19 escolas médicas brasileiras
- que tinha por objetivo fomentar a reorientação da formação de três cursos de graduação:
enfermagem, medicina e odontologia (FRAGA, et. al., 2012).
Para entrelaçar de modo mais firme a relação entre ensino e serviço e comunidade
nos cursos de formação em saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET-Saúde) foi instituído por meio da portaria interministerial MS/MEC n. 1.802/2008.
Trata-se de uma estratégia vinculada ao Pró-Saúde, destinada a fomentar grupos de
aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família (Haddad et al., 2009). Cada grupo
PET-Saúde/Saúde da Família é formado por um tutor acadêmico, 30 estudantes – sendo
12 estudantes monitores, que efetivamente recebem bolsas – e seis preceptores (FRAGA,
et. al., 2012).
É perceptível que, nessas diferentes estratégias voltadas à formação para as
diferentes áreas da saúde, a Educação Física vem sendo contemplada, ainda que a
organização interna ainda seja tímida. Essas ações intersetoriais já produzem efeitos na
formação dos estudantes, especialmente dos que estão envolvidos com o PET-Saúde. Já
se percebe um tênue movimento de inserção de disciplinas e estágios que tratam do SUS
em alguns currículos da graduação (PASQUIM, 2010). Contudo, as fortes tradições
técnico-esportiva e médico-científica têm gerado resistências consideráveis ao processo
de reformulação de currículos e de práticas docentes em larga escala na formação superior
nessa área (FRAGA, et. al., 2012).
A Educação Física emergiu no decorrer do processo de higienização e
mecanização dos corpos no século XIX, e se escolarizou por meio dos métodos ginásticos
europeus no início do século XX. Mas só foi reconhecida formalmente no Brasil por meio
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da resolução nº 218 do Conselho Nacional da Saúde (CNS). A partir disso, ela foi centrada
na epidemiologia do risco, no modelo clínico/prescritivo e na visão biomédica do
processo saúde-doença, portanto, ainda distante dos princípios constantes dessa resolução
(FRAGA, et. al., 2012).
Nesse sentido, os cursos de formação profissional em Educação Física no Brasil
regressam ‘‘as primeiras décadas do século XX em cursos de curta duração voltados
prioritariamente para a formação dos militares’’ (BENITES, et. al, 2008, p. 346). Até
meados da década de 1960, a formação de instrutores de ginástica com ênfase em saberes
técnico-biológicos preponderava, mesmo nas escolas civis (AZEVEDO E MALINA,
2004). A partir da década de 1960, o movimento de ‘esportivização’ da Educação Física
ganha fôlego, insuflado pelo nacionalismo do regime militar, e sustenta a conformação
de um perfil profissional híbrido: professor de Educação Física/técnico desportivo
(FRAGA et. al., 2012).
O cenário se altera com a Resolução nº 3/1987, pelo Conselho Federal de
Educação, que institucionaliza cursos de bacharelado em Educação Física no Brasil,
surgindo dessa forma outro tipo de fragmentação no processo de formação, mesmo que
restrito a poucas universidades. Com a promulgação da Lei Nº 9696/1998, criou-se o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, e a homologação da
Resolução Nº 7/2004, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) institui as Diretrizes
Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física, os embates se tornam mais
intensos em torno da divisão da formação profissional e do campo de atuação de
licenciados e bacharéis (FRAGA et al., 2012).
Mesmo sem mencionar o termo bacharelado, a resolução n. 7/2004 (CNE) (Brasil,
2004) acaba reiterando na figura do ‘graduado’ as atribuições previstas para o bacharel
na resolução n. 3/1987 (CFE) (Brasil, 1987). Faz menção, breve, ao licenciado, remetendo
a maior parte das especificações às resoluções n. 1 e n. 2/2002 do CNE (Brasil 2002a;
2002b) que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica. Porém, percebe-se que um dos objetivos principais
daquela resolução é estabelecer as competências do profissional que atuará fora da escola
(Fraga et al., 2010). É curioso observar que o SUS não é sequer mencionado nas referidas
diretrizes, reafirmando a distância entre as políticas de formação em Educação Física e
as do campo da saúde.
Fraga e colaboradores (2012) destacam ainda que:
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‘‘É possível supor que o silêncio sobre o SUS nas diretrizes da
Educação Física esteja relacionado à baixa visibilidade dos
profissionais dessa área nas ações propostas pela gestão dos serviços,
como também (e talvez este seja o elemento mais significativo) pela
falta de compreensão das demandas do SUS para a área específica. A
inserção formal dos profissionais da Educação Física em ações
programáticas, como a Estratégia Saúde da Família (ESF), o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF) ou ainda os Caps, indica, tanto para
o campo da saúde quanto para a área da Educação Física, a
potencialidade deste profissional na articulação de práticas de cuidado
de caráter multiprofissional, inspiradas no princípio da integralidade da
atenção’’. (FRAGA et al., 2012).

A atuação do Profissional de Educação Física no SUS pode intervir tanto na
promoção quanto na prevenção da saúde, visto que com o desenvolvimento das ciências
da saúde, as causas de adoecimento passaram a ter como base os modos de vida, dos
indivíduos e coletividades, ou seja, a ideia de apenas um único causador de patologias
não é mais verdadeiro, tendo como causa uma rede completa de interrelações e
interdependências (FRAGA, et. al., 2013). Dessa forma, a Educação Física deve justificar
seus conteúdos voltados para a Promoção da Saúde; para a aquisição de estilos de vida
saudáveis, por parte da comunidade e não apenas de algumas pessoas, é mais do que a
adesão à prática regular de exercícios físicos, mas a aquisição de hábitos que otimizem o
seu status de saúde, assim como os de sua comunidade (DEVIDE, 1996).
Nesse sentido, entre as diversas formas que a Educação Física pode atuar para a
busca da qualidade de vida adequada dos usuários do SUS, as práticas corporais são as
que mais se destacam (FRAGA, et. al., 2012). Lazzarotti Filho et al. (2010, p. 25) apontam
que especificamente na Educação Física “o termo ‘práticas corporais’ vem sendo
valorizado pelos pesquisadores que estabelecem relação com as ciências humanas e
sociais, pois aqueles que dialogam com as ciências biológicas e exatas operam com o
conceito de atividade física”. Porém, é válido ressaltar que esse termo é polissêmico, ou
seja, não se classifica apenas como movimento, pois a cultural corporal de movimento
diz respeito também a gestualidade, modos de se expressar e de conjuntos de
manifestações corporais (CARVALHO, 2006).
Nesse sentido, Souza (2011) corrobora que:
[...] quando pensarmos em atividade física como meio de intervenção e
terapêutica na saúde lembremo-nos de Bracht (1989) quando mostra
que o tema da Educação Física é o movimento corporal, mas não
qualquer e todo movimento corporal, é o movimento que contenha no
movimentar-se um significado, um sentido, conferido num contexto
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histórico, cultural e social contribuindo assim para a formação da
emancipação do indivíduo, logo compreender somente o movimentarse não justifica a Educação Física para a saúde, onde temos ainda o
corpo/movimento objeto de profissões como a Fisioterapia e a Terapia
Ocupacional (SOUZA, 2011).

Portanto, a inserção das práticas corporais, como forma de Promoção da Saúde,
abrange essa nova visão sobre as condições de vida das pessoas, dessa forma, a procura
por estabelecer relações de corresponsabilidade entre profissionais é de fundamental
importância para olhar o indivíduo de forma total, dedicando-se a um cuidado integral do
usuário (DAHKLKE, 2014). Nesse sentido, nota-se, durante a graduação, que são poucas
as oportunidades de experiencias com as práticas corporais no contexto do serviço público
de saúde, sendo o PET-Saúde uma das poucas estratégias de aproximação dos acadêmicos
aos serviços públicos do SUS (FRAGA, et. al., 2012).
Alguns autores apontam que a compreensão da relação entre a Educação Física e
a saúde nos remete à uma discussão dos conteúdos da Educação Física. Gaya (1989)
aponta a necessidade de a Educação Física reconhecer a sua totalidade, não ocorrendo o
separatismo entre as ciências humanas e biológicas que constituem o seu corpus teórico.
Ele encerra contestando a prática pedagógica do professor de Educação Física, que
contradiz os pressupostos de Promoção da Saúde e de educação ao supervalorizar os bemdotados fisicamente em detrimento dos menos habilidosos; ao preocupar-se com a vitória
independentemente dos meios de alcançá-la; ao desconsiderar as individualidades, as
vivências e as expectativas dos alunos e ao hipertrofiar sinergias musculares com o intuito
de proporcionar maior rendimento (DEVIDE, 1996).
Em que pese ainda a tímida inserção de estudantes e profissionais da Educação
Física no SUS, se comparada às profissões ‘irmãs’ da área da saúde, atualmente já se
observa interesse de parte dos pesquisadores e grupos de estudo e pesquisa, isoladamente,
em participar dos debates no campo da saúde coletiva com o intuito de qualificar a
inserção nesses espaços, a formação fundamentada na saúde coletiva e a intervenção
orientada pelos princípios do SUS. Nesse sentido, as experiências acadêmicas no PróSaúde e no PET-Saúde e a atuação profissional na ESF e no NASF podem ser
interessantes para reorientar as ações em saúde (FRAGA, et. al., 2012).
Como visto anteriormente sobre as práticas da saúde dentro do contexto escolar,
fica evidente a discussão das políticas de saúde na educação física escolar, principalmente
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porque a escola é o espaço ideal para disseminar este conhecimento, pois as crianças e
adolescentes vivenciam parte relevante do seu tempo, nesse ambiente (SOARES, et. al.,
2020). Os espaços escolares são locais propícios para orientações e práticas que ativem a
relevância para a compreensão da saúde (ANDRADE, et. al., 2015).
Pensando nisso, Otte (2013) leciona que o ensino da saúde na escola deve ir além
da forma educativa, mas ser uma forma preventiva ao sedentarismo, como prevê a Base
Nacional

Comum

Curricular

(BNCC).

Apoiado

nos

PCNs,

correlacionado

principalmente a Educação Física, à saúde traz várias contribuições as aulas de Educação
Física, assim como para os escolares envolvidos (BRASIL, 1997). Dessa maneira,
adiante, abordar-se-á um pouco sobre esta temática.
A BNCC tenta configurar-se numa reconstrução do tema saúde, inserido na
educação, na busca pela superação do conceito sustentado, apenas na perspectiva
biológica e informativa. Dessa forma, são considerados os múltiplos enfoques e
influências que, conjuntamente, determinam, caracterizam, problematizam, enfim,
compõem o cenário da saúde, no caso os aspectos socioeconômicos, culturais, afetivos e
psicológicos. Todavia, diferente do que é visto nos PCNs, a BNCC se limita quando
aborda a concepção de saúde, da Saúde Renovada, em que nela se acredita que essa
condição, está atrelada a outros fatores, tais como: lazer, cultura, etc (BRASIL, 2016).
Na homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aponta que a
Educação Física deve estar relacionada com as práticas corporais de lazer e saúde.
Trazendo para análise a Educação Física na Base Nacional, a mesma se insere na área das
“Linguagens”, juntamente com os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Artes e
Língua Estrangeira Moderna. De acordo com o referido documento, esses conhecimentos
possibilitam mobilizar e ampliar “[...] recursos expressivos, para construir sentidos com
o outro em diferentes campos de atuação. Propiciam, ainda, compreender como o ser
humano se constitui como sujeito” (BRASIL, 2016).
Acredita-se que a Educação Física alocada na área de linguagem, deve-se ao fato
de a mesma possibilitar o enriquecimento cultural dos alunos, que engloba saberes
corporais, emotivas, experiências estéticas e lúdicas. Dessa forma, as práticas corporais
estão organizadas nas seguintes manifestações da cultura corporal de movimento:
brincadeiras e jogos, danças, esportes, ginásticas, (demonstração, condicionamento físico
e conscientização corporal), lutas e práticas corporais de aventura (BRASIL, 2016).
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Soares, et. al., (2014) propôs pensar na formação em Educação Física para o
ensino da saúde na escola de uma forma mais ampla, e para que isso ocorra é necessário
haver inicialmente uma implantação na matriz curricular de disciplinas que contemple os
princípios da Saúde Coletiva. Assim, espera-se que o entendimento de saúde passe a
mudar através de uma ampliação dos conhecimentos. Para isso, sugerem-se ainda novas
pesquisas sobre o tema e reforça-se a ideia de que o Professor de Educação Física exerce
um papel imprescindível na dispersão da Saúde na Escola.
Ao longo desta seção, procurou-se analisar parte da produção científica
relacionada às reflexões e ações da Educação Física, desenvolvidas no campo da saúde
pública e da saúde coletiva a partir da configuração dos modelos de atenção à saúde em
diferentes pesquisas. Deixando claro que há um aumento crescente de publicações
acadêmicas sobre a temática, as quais revelam situação muito complexa e diferenciada
em diversas cidades e regiões do país e em diferentes períodos históricos. Em
determinados contextos, a inserção se deu de forma muito precária do considerado ideal
tanto para os usuários, quanto para os próprios profissionais. Também podemos inferir
que, no geral, a inserção do professor de Educação Física tem dado sinais de tímida
ampliação da atuação formalizada através de políticas públicas, o que é um desafio e só
será possível a partir da demonstração que este profissional tem a capacidade e as
condições necessárias e legítimas para o desafio de (re) construção do sistema de saúde
brasileiro, seja ele aplicado no ambiente escolar ou não.
O objetivo de aproximação da área da saúde pública/saúde coletiva requer da
Educação Física pensar sobre dois grandes problemas a serem enfrentados: a quebra da
hegemonia instalada e fortalecida pela produção científica e pelas formas de atuação do
profissional de Educação Física; a reorientação do processo de formação acadêmica,
historicamente pouco preocupado com a consideração dos condicionantes globais da vida
humana, fatores intervenientes do processo saúde-doença e, ainda menos, com o sistema
público de saúde (NEVES, et. al., 2015).
CONCLUSÃO
Portanto, são emergentes os estudos em Educação Física que busquem pensar a
produção de conhecimento em interface com a saúde por meio de outro paradigma
científico. Nesse sentido, o campo da saúde pública, no diálogo com a Saúde Coletiva,
sugere uma nova perspectiva de avanço científico para a área, que potencializa o
surgimento de articulação entre os saberes biológicos, pedagógicos, políticos, culturais e
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sociais nos cursos de formação em Educação Física com vistas a uma intervenção
ampliada de prática pedagógica, também na saúde (COSTA, 2016).
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RESUMO
Este artigo tem como desígnio Síndrome de Burnout, são transtornos mentais que tem
afetado a vida psicossocial dos Profissionais que trabalha na área da Educação. Portanto
tem como objetivo descrever os fatores que levam ao adoecimento e identificar e seus
sintomas e suas consequências no ambiente de trabalho. Nesta analise buscam-se
informações da causa da Síndrome que tem como base bibliográfica por vários autores,
Filippi; Bom Fim, 2020 Batista, 2010, utilizando os conceitos de Mourão et al. 2017. Que
explana sobre a realidade vivenciada e a individualidade. A abordagem da pesquisa
corresponde a uma pesquisa qualitativa e quantitativa de caráter descritivo, exploratório
e transversal se refere na busca para se identificar novas evidências com um olhar firme
na realidade dos fatores, sob a causa do baixo rendimento no trabalho e o adoecimento
nos Profissionais de Educação. Através das análises e dos resultados foram observados
principalmente com cenário da pandemia causada pelo covid-19, que vários profissionais
estão acometidos com alguns sintomas causados pela Síndrome de Burnout. De acordo
com os resultados nas amostragens das pesquisas definitivamente o ambiente de trabalho
interfere significativamente, à causa da doença. Diante do problema que afeta
mundialmente, que prejudica a saúde e o bom desempenho profissional. Buscar
profissionais eficazes da área para levar o conhecimento sobre o assunto nas Instituições,
intervir nos geradores de desequilíbrio emocional no trabalho, e dá prioridade de
condições de melhorias no ambiente de trabalho ocupacional.
Palavras-chave: Síndrome Burnout; Profissionais; Educação; Adoecimento; Pandemia.
ABSTRACT
This article has the purpose of Burnout Syndrome, mental disorders that have affected the
psychosocial life of professionals working in the field of Education. Therefore, it aims to
describe the factors that lead to illness and identify their symptoms and their
consequences in the work environment. In this analysis, information on the cause of the
Syndrome is sought, which has as a bibliographic basis by several authors, Filippi; Bom
Fim, 2020 Batista, 2010, using the concepts of Mourão et al. 2017. This explains the
experienced reality and individuality. The research approach corresponds to a qualitative
and quantitative research of a descriptive, exploratory and transversal character, referring
to the search to identify new evidences with a firm look at the reality of the factors, under
the cause of low performance at work and illness in Health Professionals. Education.
Through the analyzes and results, they were observed mainly with the scenario of the
pandemic caused by covid-19, that several professionals are affected with some
symptoms caused by Burnout Syndrome. According to the results of the surveys, the work
environment definitely interferes significantly with the cause of the disease. Faced with
the problem that affects worldwide, which harms health and good professional
performance. Seek effective professionals in the area to bring knowledge on the subject
to the Institutions, intervene in the generators of emotional imbalance at work, and give
priority to improving conditions in the occupational work environment.
Keyword: Burnout Syndrome; Professionals; Education; Illness; Pandemic.
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RESUMEN
El objeto de este artículo es el Síndrome de Burnout, que son trastornos mentales que han
afectado la vida psicosocial de los profesionales que actúan en el campo de la Educación.
Por lo tanto, tiene como objetivo describir los factores que conducen a la enfermedad e
identificar sus síntomas y sus consecuencias en el ambiente de trabajo. En este análisis se
busca información sobre la causa del Síndrome, que tiene como base bibliográfica a
varios autores, Filippi; Bom Fim, 2020 Batista, 2010, utilizando los conceptos de Mourão
et al. 2017. Lo que explica la realidad vivida y la individualidad. El enfoque de
investigación corresponde a una investigación cualitativa y cuantitativa de carácter
descriptivo, exploratorio y transversal, referente a la búsqueda de identificar nuevas
evidencias con una mirada firme a la realidad de los factores, bajo la causa del bajo
desempeño en el trabajo y la enfermedad en Salud. Profesionales Educación. A través de
los análisis y resultados, se observaron principalmente con el escenario de la pandemia
provocada por el covid-19, que varios profesionales se ven afectados con algunos
síntomas provocados por el Síndrome de Burnout. Según los resultados de las encuestas,
definitivamente el ambiente de trabajo interfiere significativamente en la causa de la
enfermedad. Ante el problema que afecta a nivel mundial, que perjudica la salud y el buen
desempeño profesional. Buscar profesionales efectivos en el área para llevar el
conocimiento sobre el tema a las Instituciones, intervenir en los generadores de
desequilibrio emocional en el trabajo, y dar prioridad al mejoramiento de las condiciones
en el ambiente laboral laboral.
Palabras llave: Síndrome de Burnout; profesionales; Educación; enfermedad; Pandemia.
INTRODUÇÃO
A síndrome de Burnout apresenta seus índices como um dos grandes problemas
psicossociais que está a afetar mundialmente os profissionais de diversas áreas, que
possui o trabalho ocupacional em excesso, e consequentemente gerador de acúmulo de
estresse. Em evidência as pesquisas mostram que profissional de Educação
sucessivamente obtém o trabalho árduo, e diante do panorama pandêmico o trabalho
intensificou. Com as mudanças tecnológicas do mundo moderno e competitivo faz com
que as instituições e organizações mantêm excessiva carga horária de trabalho
prolongado, e tendo que lidar com os problemas causados pelo o corona-vírus, a incerteza,
medo, frustações perdas, desenvolvendo o desequilíbrio mental e ocasionando vários
sintomas, como cansaço, estresse, insônia, dores musculares, ansiedade e depressão,
marcados pela desestabilização econômica e a vida familiar.
A Síndrome de Burnout ou esgotamento profissional vem ocasionando grande
preocupação na comunidade, nas empresas nas instituições governamentais educacionais
sindicais.
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E o que estamos vendo é uma sociedade doentia, as pessoas adquirindo vários
problemas mentais em decorrência de um todo.
Contudo a problemática, se da à falta de rendimento no trabalho, refere-se à
quantidade de profissionais doentes, mas que continua em sua função, que com o medo
da crise econômica e da falta de condições de sobrevivência, o indivíduo se sobrepõe
às

exigências

destas

organizações capitalistas, isto tudo para assegurar a

sobrevivência familiar.
No entanto o adoecimento seja consequência dos avanços tecnológicos e
econômicos e afetam diretamente as pessoas está ligada a tipos de profissões que são mais
estressantes. Os locais de trabalho têm uma influência significativa na saúde dos
profissionais. O gerenciamento desequilibrado com os conflitos.
METODOLOGIA
A metodologia é descritiva, pois descreve as características de uma população e
suas variáveis, utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica para o embasamento cientifico.
Concentra-se em serem analisados, os documentos referentes ao adoecimento no
trabalho com a Síndrome do Burnout com objetivo de analisar os profissionais da
Educação.
A pesquisa compreende a análise em diversos materiais já elaborados, como
livros, periódicos, artigos científicos e outras fontes destinadas à coleta de informações,
as quais fornecerá embasamento teórico para a construção da revisão bibliográfica.
A pesquisa de campo, quantitativa e qualitativa “[...] é aquela utilizada com o
objetivo de conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema para o qual
atinge inúmeros profissionais, busca- se uma resposta, ou de uma hipótese que se queira
comprovar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou relações entre eles.” (MARCONI;
LAKATOS, 2002, p. 83).
REFERENCIAL TEÓRICO
Para Freudenberger (1970), o nome Burnout deve origem no verbo inglês “to
burnout” queimar-se por completo, consumir-se. Através de seu cansaço e frustração que
o trabalho lhe trazia conclui-se que esta síndrome é “um estado de esgotamento físico e
mental ligada à vida profissional”. Os primeiros estudos sobre a Síndrome de Burnout
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iniciaram na década de 70 com Freudenberger (1974), quando observou nos voluntários
com os quais trabalhava, um processo gradual de desgaste no humor e/ou desmotivação.
A mais conhecida como síndrome do esgotamento físico e mental, que se faz
presente na maioria dos profissionais que obtém a excessiva e prolongada carga de
trabalho. Afirma Meleiro (2007, p. 13), o estágio de exaustão desenvolve-se quando a
ação do estressor, ao qual o organismo se adaptou, permanece por um período longo,
esgotando a energia de adaptação. Porém tem prevalecido aos profissionais que tem seus
trabalhos laborais, sob constante estresse. Burnout surge quando o profissional sente que
seus recursos próprios são perdidos ou inadequados frente às exigências de seu trabalho
e que trazem um retorno insatisfatório para suas próprias demandas de autoestima e
reconhecimento profissional e social (CODO; VASQUES-MENEZES, 2000).
Esta situação é agravada quando os suportes social e afetivo do profissional se
apresentam enfraquecidos ou mesmo ausentes. É o que estamos vivendo com pandemia
causada pelo covid-19, profissionais que vão trabalhar com medo, com tristezas, e outros
se ficando em isolamento social.
Para Maslach (1982), as profissões em que o trabalhador convive diretamente com
pessoas em um período extenso, e de vária personalidade, absorvendo os problemas
pessoais de cada indivíduo, atitudes de frustações e sentimentos negativos, como os
profissionais da área da educação os professores, tem a maior facilidade de serem
afetadas. Com as inovações tecnológicas, e as situações problemática e desafiadora que
surge no dia a dia, e tendo que acompanhar o ritmo acelerado no trabalho e a preocupação
diante da chegada avassaladora da coronavírus, fez com que o índice do esgotamento
profissional apresentasse com facilidade nos indivíduos, causando danos e perdas
irreparáveis com Síndrome de Burnout. De acordo com (FILIPPI; BOMFIM, 2020), os
dados alarmantes divulgados no início de 2020, a Internacional Stress Management
Association no Brasil (ISMA-BR) demonstrou o atual panorama do esgotamento
profissional no país, descrevendo que grande parte dos trabalhadores brasileiros se sente
incapacitado para o trabalho. Ainda é evidenciado nesse relatório que 72% da população
economicamente ativa apresenta alto índice de estresse e, pelo menos 30% desses, podem
ser enquadrados com a Síndrome de Burnout.
Certamente a profissão docente se destaca por estar dentre aquelas que possuem
altos riscos de desenvolvimento da Síndrome de Burnout quando comparada às demais
profissões. Os principais fatores associados à síndrome são condições ruins de trabalho,
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carga horária excessiva, baixa remuneração, dificuldades na gestão de sala de aula e
condições desfavoráveis na organização do sistema educacional.
Cruz et al. (2010), definem carga de trabalho como sendo o conjunto dos esforços
físicos e psíquicos realizados pelo indivíduo em prol da organização na qual trabalha,
podendo influenciar na sua saúde mental. Surge uma tendência de racionalidade
produtiva, pois o docente é pressionado para rapidamente resolver os problemas que
emergem em seu ambiente de trabalho, envolvendo-se em situações que algumas vezes
não sabe como resolver, nas quais o sentido ético e epistemológico fica submetido ao
mercado econômico (PÉREZ GÓMEZ, 2001 apud TOZETTO, 2008).
Nos últimos anos, o trabalho vem sofrendo transformações e modificações,
acompanhadas pelo processo de inovação tecnológica e globalização, acarretando
mudanças na estruturação e organização do trabalho, podendo tornar-se um ambiente
insatisfatório para seus profissionais e elevar os níveis de desgaste psicológico e físico
(NEVES; OLIVEIRA; ALVES, 2014).
São vários fatores tanto extrínseco e intrínseco, que favorece o aparecimento da
doença. No entanto, caso da Síndrome de Burnout apresenta relação com o trabalho em
excesso, em decorrência da pandemia da Covid 19 aumentou os sintomas alguns como
cansaço dores de cabeça, dores musculares, estresse, ansiedade depressão, nos
professores que tiveram que acompanhar a inovação atual.
Atualmente, o desgaste físico e emocional tem atingido marcas preocupantes no
indivíduo. Entenda-se como desgaste físico emocional um processo gradual de perda de
energia, com maior probabilidade de ocorrer onde haja desequilíbrio entre as exigências
do trabalho desenvolvido as pessoas que realizam (CAMPOS, 2008).
Porém a preocupação com a Síndrome de Burnout nos professores avança, ao lidar
com as emoções do novo, do desconhecido, do medo, da incerteza, da insegurança, etc.
Todavia faz que muitos docentes venham adquirir sérios problemas mentais em certa
gravidade devido à situação que estão sendo vivenciadas. Somado às características
individuais e realidade de cada indivíduo (MOURÃO et al., 2017).
Diante disso Monteiro (2000) e Maslach e Leiter (1997: 186), ela envolve três
principais componentes:
• Exaustão emocional (EE) – situação em que os professores sentem que,
afetivamente, já não podem dar de si mesmos; percebem que a energia e os recursos
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emocionais próprios se esgotam, devido ao contato diário com os problemas no ambiente
escolar.
• Despersonalização (DP) – referida ao segundo nível da Síndrome de Burnout em
professores, ocorre quando estes não mais apresentam sentimentos positivos a respeito de
seus alunos e desenvolvem cinismo, sentimentos e atitudes negativas.
• Baixa realização pessoal (PA) – um sentimento de baixa realização pessoal do
trabalho, que é particularmente crucial para professores.
Observa-se um aumento na frequência desses comportamentos em profissionais
que levam atividades de trabalho adicional para casa, com sobrecarga de horas de
trabalho, remuneração incompatível com o trabalho, divisão não equitativa das tarefas e
dedicação excessiva as atividades que pouco acrescentam à carreira (CAMPOS, 2008).
São os profissionais que mais levam trabalhos para fazer em casa, ocupando-se
nos finais de semana e feriados, sem tempo para si ou familiares, que de certa forma eles
acabam cobrando atenção, e os profissionais sentindo culpados.
Para Carlotto (2011), atualmente, a atividade docente encontra-se diretamente
associada ao excesso de trabalho, inclusive o burocrático. Também há menos tempo para
executar o trabalho, menos tempo para atualização profissional, lazer, convívio social e
poucas oportunidades de trabalho criativo. Nessa perspectiva, os professores tornam-se
mais técnicos do que profissionais (CAMPOS, 2008).
Com o acúmulo de tarefas, as aulas se tornam vazias sem desafios e sem
expectativas, se tornando apenas mais um dia de aula no calendário, com pouca carga
horaria de planejamento para se inovar, ou criar, sem oportunidades de crescimento
profissional, e muitas das vezes deixando o convívio familiar meio esquecido, somente
para cumprir com suas obrigações no trabalho, com o passar dos anos, vão ficando
desmotivados acabam adoecendo psicologicamente com a Síndrome de Burnout. São
vários os fatores que causam essa síndrome, porém, destaca-se desprestígio da carreira,
os maus tratos constantes que prejudicam a atuação do professor, muito se cobram e
pouco se oferece para ajudá-lo em seu trabalho.
Porém, consequentemente a maioria dos profissionais mesmo doentes continuam
no seu oficio, por que é um meio de sobrevivência para a familiar, mas sem nenhuma
expectativa ou motivação e a realidade de alguns professores da educação embora ele
próprio esteja ali, com o sentimento por ser sustentado num trabalho gradualmente
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solitário marcado essencialmente pela ausência de apoio, de partilha de experiências
significativas e de um trabalho em equipe o indivíduo não o reconhece no meio, e nem a
si mesmo.
No entanto o indivíduo que chega a fase da desistência, e aquele indivíduo que já
esgotou todas as suas energias, de modo que precisa do trabalho para sobreviver.
O Burnout é uma desistência de quem ainda está lá, envolvido em uma
situação de trabalho que não pode suportar, mas que também não pode
desistir. O trabalhador arma, inconscientemente, uma retirada
psicológica, um modo de abandonar o trabalho, apesar de continuar no
posto. (CODÓ e VASQUES-MENEZES, 2000.p.369-801).

Nesta fase o indivíduo apresenta o cinismo - despersonalização o trabalho não é
algo primordial, se torna algo sem sentido, sente se desvalorizado profissionalmente, sem
importância, perde-se o interesse está presente na sala de aula, mas passa a considerar
cada aula, cada aluno, cada semestre, como números que vão se somando em uma folha
em branco. No entanto são vários profissionais que vivem assim, está lá para cumprir com
as obrigações, mas não sente prazer no que faz não se inova sem perspectivas um
profissional que vive no presenteísmo.
Cohen, Marques e Katsurayama (2013), mencionam que o profissional quando
possui a baixa realização profissional passa a ter sentimentos como a ineficiência, o que
faz com que ele passe a não acreditar em sua capacidade para executar suas tarefas,
perdendo sua confiança e consequentemente fazendo com que seus próprios colegas de
trabalho não acreditem em sua capacidade.
No entanto as doenças mentais se tornam mais vulneráveis nos professores que
são mais individualistas competitivos, e tentam se adequar com as exigências atuais. São
profissionais que cumprem seu papel com maior dedicação e compromisso, no entanto,
se deixam levar mais para o lado profissional, se exige mais de si mesmo (CRUZ et al.,
2010). São profissionais extremamente focados, disciplinados cheio de idéias inovadoras,
que com um certo tempo o excesso das atividades e as exigências acabam exaustivo.
Nesse sentido, o trabalho docente e a figura do professor são mais remotos que a
existência das instituições especificamente voltadas para o ensino. As mudanças são
notórias e contínuas, especificamente no que se refere à didática pedagógica é a forma
que os conteúdos chegam ao alunado (CRUZ et al. 2010; CODO, 1999).
É por essa elevada carga de trabalho atribuída à categoria profissional que boa
parte dos docentes não consegue desenvolver suas atividades com o nível de engajamento,
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comprometimento e dedicação exigidos. Com pouco tempo para planejamento, tendo que
fazer as atividades em casa e nos finais de semana. Deixando em si um desgaste físico e
mental.
Observa se que os professores são extremamente demandados no seu trabalho e
com frequência, pois depositaram toda a responsabilidade e compromisso pelo seu
desempenho ao aprendizado dos alunos e da escola (OLIVEIRA, 2006). Nota-se que a
sociedade tem colocado toda essa responsabilização do aprendizado aos professores,
aumentando a excessiva carga de trabalho nos profissionais de educação, e com a
pandemia evidentemente esse trabalho aumentou.
Ha sempre um desajuste por ambas as partes dentro do contexto escolar, mas, a
forma como é mencionando aos professores, eles sentem dificuldades em colocar em
prática o que preconizam as diretrizes das políticas educacionais.
A organização da proposta não fica clara aos docentes, que se sentem perdidos.
Não há exploração suficiente dos objetivos das propostas, pelo menos o suficiente para
que os docentes compreendam o que é necessário ser feito. Além disso, não há tempo
suficiente, para a discursão análise e compressão da proposta descontentem, sem
direcionamento na realização de seu trabalho, para posteriormente ser adotada na escola,
os professores ficam inseguros (TOZETTO, 2008).
Percebe-se essa desvalorização deste profissional por parte dos governantes e da
sociedade que impõem mudanças, que essas não estão inseridas com a realidade da escola,
que sem treinamento ou qualificação o profissional sente com muita dificuldade para
colocar em prática o exercício que lhe é concebido.
Com as mudanças nos partidos políticos, das trocas de dirigentes, a
modificação se torna relevante, e desanimadora devido de muitas das
vezes não está fazendo parte das necessidades e realidade do contexto
e ambiente escolar, são simplesmente inseridas. Ao invés de amenizar
os problemas já existentes, acabam que adquirindo outros novos e ainda
sobrecarregando, pois enfrentar no cotidiano da sala de aula as
inovações pedagógicas, em conjunto com os problemas já existentes,
não é uma situação simples nem fácil de ser superada. O discurso oficial
da escola vai ao encontro das propostas de mudanças, mas o discurso
real vai de encontro com as questões propostas pelas supostas
inovações. Em algumas situações isso se dá em relação à resistência dos
professores à mudança, entretanto é possível verificar que a falta de
convergência da nova proposta com as necessidades da escola, de
maneira geral, é o maior problema para a implantação das ações
(TOZETTO, 2008. p. 258).
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Com os problemas já existentes e outros que vão surgindo, há uma perda de
energia física e mental muito grande. Costa e Germano (2007), ressaltam que já há
evidências suficientes para enquadrar o docente como um profissional submetido a um
elevado grau de risco, quanto a ser acometido de esgotamento físico e mental, pelas
condições de precarização do seu trabalho, como mencionado antes. São fatores de um
desgaste físico e mental que vão acumulando dia após dia.
Como Aponta Gomes (2002):
O quadro da educação no país aponta para um estado já crônico de
incapacidade para dar conta do que exige a sociedade contemporânea.
Isto se revela não apenas pela insuficiência, como por um processo de
precarização da rede pública de ensino [...] surgindo nesse cenário um
conjunto de efeitos perversos, como um número importante de
professoras/es abandonando a profissão, assim como um conjunto de
mal-estares, em muitos casos desestabilizando a economia
psicossomática e gerando doenças diversas. (GOMES, 2002, p. 4).

Percebe-se que os transtornos mentais desestabilizam em várias dimensões, que
se torna agravante que o profissional sente insuficiente permanecer em sua profissão. E,
portanto, a Síndrome de Burnout em sua decorrência nos professores assim como
menciona.
Carlotto (2002), não se manifestam somente no campo pessoal-profissional, mas
também trazem repercussões sobre a organização da instituição e na relação com os
alunos. A forma de agir com os alunos, falta de autonomia a negatividade, a
desmotivação, falta de desempenho profissional, pouca produtividade, são fatores que
consequentemente atinge ao processo ensino a aprendizagem do aluno. As aulas se
tornam vazias sem desafios e sem expectativas, se tornando apenas mais um dia de aula
no calendário. Como temos percebido nas pesquisas a cada ano aumentam o número de
profissionais que afastam do trabalho por questão de sua saúde mental esta fragilizada em
ocorrência do trabalho.
Nas últimas décadas, os registros de licenças do trabalho por motivos de saúde na
categoria dos professores, em diferentes países, identificam a maior prevalência de
distúrbios mentais quando comparados com os outros grupos de doenças comunicadas
nas declarações médicas (ASSUNÇÃO, 2003; DIMITROV, 1991; ESTEVE, 1999).
Assim sendo, o fracasso desamina em sua atuação como qualquer outro profissional, não
é só impor para que o faça, mas dá as devidas condições para a qualificação do mesmo
diante das novas mudanças implantadas pelas políticas públicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a pesquisa sobre as doenças mentais é um dos assuntos relevantes por
pesquisadores, devido o número alarmante que cresce a cada ano. Com o cenário
pandêmico que estamos vivenciando nos últimos anos, a Síndrome de Burnout afeta
emocionalmente e economicamente a vida dos seres humanos, gerando sérios problemas
psicológicos, que tem como relevância a desestrutura familiar e social. Contudo é
importante ficar atento a nossa saúde mental, como baixa autoestima desanimo insônia,
irritabilidade, ansiedade depressão, alguns dos sintomas surgem no dia a dia que, é o com
passar dos dias vão agravando deixando marcas profundas em toda uma existência
familiar e psicológica.
Porém o trabalho excessivo tem contribuído, para o desenvolvimento da Síndrome
nos Profissionais da Educação. É sabido que a Síndrome de Burnout afeta não somente
no trabalho, mas interfere na vida familiar e social.
Nesta análise fica claro que o ambiente de trabalho interfere significativamente ao
desenvolvimento da Síndrome em consequência das atividades docente pertencer um
exercício permeado de desafios corporativos, anseios pessoais, expectativas, exigências
técnicas e administrativas tanto na produção de conhecimento quanto no desenvolvimento
humano em relação ao aluno e ao futuro profissional em formação.
Infelizmente estamos vivendo em um mundo em que a inversão de valores está
modificada, faz com que o trabalho se torna primícias, mas não dando a importância o
ambiente de trabalho e a forma que está trabalhando.
Neste contexto é importante relatar que estamos vivendo em uma sociedade
doentia, as pessoas adquirindo vários problemas mentais em decorrência de um todo.
O adoecimento mental tem sido um devastador com perdas irreparáveis de todo
um ciclo psicossocial.
Considera a necessidade de uma compreensão por ambas as partes das Instituições
e empresas e funcionários de refletir sobre a saúde mental, e a realidade de cada ser
humano, pois somente uma mente saudável entre todos os envolvidos é capaz de
contribuir para o crescimento econômico social intelectual e físico.
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RESUMO
A pandemia da Covid-19 mudou radicalmente as relações de trabalho dos educadores na
rede pública de ensino no Brasil. Estados e municípios suspenderam aulas presenciais e
passaram a estabelecer sistemas remotos através de televisão aberta, aplicativos de
celular, Youtube, Facebook e ambientes virtuais de aprendizagem. Neste artigo vamos
analisar o resultado do Relatório Técnico: Trabalho Docente em Tempos de Pandemia
realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e autores que
desenvolveram pesquisas científicas e relatos de experiências. Focado sobre os dados que
tratam das relações de trabalho, faremos um exercício de interpretar esses elementos a
partir de uma visão marxista do processo. Conclui-se que as medidas realizadas pelos
governos desconsideraram as limitações técnicas e financeiras de educandos e educadores
e que normatizou a marginalização no acesso à educação pública.
Palavras-chave: Trabalho docente; Pandemia; Covid-19.
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has radically changed the work relationships of educators in the
public education network in Brazil. States and municipalities suspended face-to-face
classes and started to establish remote systems through open television, cell phone
applications, Youtube, Facebook and virtual learning environments. In this article we will
analyze the result of the Technical Report: Teaching Work in Times of Pandemic carried
out by the National Confederation of Workers in Education and authors who developed
scientific research and experience reports. Focusing on the data that deal with labor
relations, we will make an exercise to interpret these elements from a Marxist view of the
process. It is concluded that the measures carried out by governments disregarded the
technical and financial limitations of students and educators and that it regulated the
marginalization of access to public education.
Keywords: Teaching work; Pandemic; Covid-19.
RESUMEN
La pandemia de Covid-19 cambió radicalmente las relaciones de trabajo de los
educadores en la red de educación pública en Brasil. Los estados y municipios
suspendieron las clases presenciales y comenzaron a establecer sistemas remotos a través
de televisión abierta, aplicaciones para celulares, Youtube, Facebook y entornos virtuales
de aprendizaje. En este artículo analizaremos el resultado del Informe Técnico: El Trabajo
Docente en Tiempos de Pandemia realizado por la Confederación Nacional de
Trabajadores de la Educación y autores que desarrollaron investigaciones científicas y
relatos de experiencia. Centrándonos en los datos que versan sobre las relaciones
laborales, haremos un ejercicio de interpretación de estos elementos desde una visión
marxista del proceso. Se concluye que las medidas llevadas a cabo por los gobiernos
desconocieron las limitaciones técnicas y financieras de estudiantes y educadores y
regularon la marginación del acceso a la educación pública.
Palabras clave: Trabajo docente; Pandemia; COVID-19.
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INTRODUÇÃO
Os últimos cinco anos têm sido extremamente desafiadores para a educação no
Brasil, sofrendo os impactos do desmonte do Plano Nacional de Educação - PNE, a lei n°
13.005/2014 que estabeleceu dez diretrizes e vinte metas para elevar a qualidade e o
acesso à educação no país. Somado a isso, o aprofundamento da crise econômica e a
chegada da pandemia de Covid-19 tornaram as desigualdades na educação básica
colossais.
De acordo com o “Monitor OIT: Covid-19 e o mundo do trabalho” (International
Labour Organization, 2020) estamos diante da pior crise global desde a Segunda Guerra
Mundial que afeta 3,3 bilhões de trabalhadores. Analisando esse fato a partir da economia,
esse quadro amplificou as desigualdades sociais impostas pelo capitalismo global. A
agência Bloomberg identificou que a soma das fortunas das 500 pessoas mais ricas do
mundo aumentou em mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,57 trilhões) em 2021, ultrapassando
US$ 8,4 trilhões (R$ 46,9 trilhões) em 2022.
A expansão do lucro, a partir da mais valia, ocorre a partir da ampliação do
trabalho precário e da exploração do trabalhador. Para Marx e Engels (2011), qualquer
nova força de produção tem por consequência um novo aperfeiçoamento da divisão do
trabalho. Simultaneamente, e devido a divisão do trabalho no interior dos diferentes
ramos, assiste-se ao desenvolvimento de diversas subdivisões entre os indivíduos que
cooperam em trabalhos determinados.
A propagação do coronavírus (Covid-19) foi declarada como pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e impôs medidas restritivas de circulação às
pessoas. Assim, em março de 2020, pouco tempo depois do primeiro caso identificado no
país, o ensino presencial nas escolas foi suspenso para conter a circulação do vírus.
Naquele momento ainda não se falava de vacinação e o assunto estava permeado de
posições negacionistas baseadas nas chamadas fake news.
A pandemia de Covid-19 mudou radicalmente as relações de trabalho dos
educadores no mundo inteiro. No Brasil, a suspensão das aulas presenciais e a adoção do
ensino remoto, além da complexidade da transição entre os modelos, acendeu o debate
acerca da infraestrutura das redes de ensino, das condições sociais e da saúde da
comunidade escolar. Oliveira; Pereira Junior (2020) ao analisarem o Relatório de 2019
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do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD,2019) apontam que o
Brasil ocupa a 7º posição entre os países mais desiguais do planeta. O relatório também
registra que o país caiu uma posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - que
mede o progresso de uma nação a partir das dimensões de renda, saúde e educaçãopassando de 78ª para a 79ª posição, no ranking com 189 países.
É importante registrar que no primeiro momento parte dos governos estaduais e
municipais foram resistentes à suspensão das aulas presenciais, mas, a partir dos dados
divulgados pelo SUS, optaram pela suspensão. Contudo, o governo federal apresentou
contradições, ao tempo que o presidente Bolsonaro fazia pronunciamento à nação
contrário ao isolamento social, o Conselho Nacional de Secretários de Educação emite
nota pública mantendo a suspensão das aulas presenciais. Desta forma, ocorreu um
agravamento da crise política já existente, aliado ao negacionismo influenciou no
comportamento da população durante a crise sanitária.
Este período tem sido marcado por cortes nos recursos destinados às políticas
sociais, ao mesmo tempo que ocorre o crescimento de movimentos de direita no país. Este
segmento tem se articulado a partir do conservadorismo, ressuscitando velhos
preconceitos e apostando no ódio social, como a homofobia, o machismo e o racismo. Na
educação esse fenômeno ficou visível em projetos como Escola sem partido e na suposta
“Ideologia de gênero” (Oliveira, 2020). Esses projetos convocam as famílias a
realizarem uma vigilância ideológica do trabalho escolar e atacam a autonomia docente.
Entre as várias mudanças provocadas pela pandemia temos um novo olhar sobre
as condições de trabalho docente, se antes os estudos giravam em torno da estrutura das
escolas, agora, abre-se espaço para avaliar as condições de moradia e o acesso e utilização
de recursos tecnológicos por professores e estudantes. Antes, as discussões acerca da
cidadania digital giravam em torno da construção de laboratórios de informática nas
escolas, agora avançamos para a disponibilidade de computadores e smartphones com
rede de internet adequada nas residências.
Ao analisar a organização da jornada de trabalho docente, ocorre uma mudança
substancial, se antes os professores levavam trabalho para casa, agora esta linha ficou
mais tênue, ao ponto de o limite entre o tempo dedicado ao trabalho e o dedicado à vida
privada se tornar difuso. Transformar o ambiente de doméstico no local de trabalho, em
tempo integral, trouxe questões ligadas à saúde dos trabalhadores da educação pouco
estudadas. (Oliveira; Pereira Junior, 2020).
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Assim surge nosso objeto de análise, buscar compreender as novas relações de
trabalho docente em tempo de pandemia. Essa relação está intimamente ligada às novas
dimensões da ordem mundial caracterizada pela expansão dos regimes neoliberais e
neoconservadores. Para isso, a análise de Gentili (1995) se torna fundamental, ao apontar
que o exercício do pesquisador com inclinações a setores da esquerda não pode se perder
em interpretações conspiratórias, pois, impede a compreensão das novas condições de
produção e reprodução dos discursos e das propostas que formulam o setor dominante.
As reflexões produzidas nesta experiência (entre professores da educação básica
e pesquisadores) decorrem do acúmulo de leitura e discussões da disciplina Trabalho e
Educação do Programa de Pós graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade
Federal de Rondônia. Em termos práticos, buscamos analisar as mudanças nas relações
de trabalho dos educadores da escola pública identificado na pesquisa “Trabalho docente
em tempos de pandemia” produzida pelo Grupo de Estudo sobre Política Educacional e
Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG) em
parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). A
pesquisa contou com a participação 15 654 professores (as) das redes públicas da
educação básica. Também buscamos referenciais teóricos na base de dados scielo onde
foi possível embasar cientificamente no assunto abordado.

DESENVOLVIMENTO
AULAS REMOTAS E SOBRECARGA DOCENTE
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) estabelece, no
art. 32, que o “ensino fundamental será presencial, sendo a modalidade de ensino a
distância utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais” (Brasil, 1996, p.11). Com a chegada da pandemia, e após muita pressão
social, o governo federal publica a medida provisória 934/2020 que libera os
estabelecimentos de ensino da educação básica, em caráter excepcional, da
obrigatoriedade no cumprimento ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que
cumprida a carga horária mínima estabelecida nos dispositivos legais (Brasil, 2020).
Acontece que esta regulamentação não estabelece medidas quanto a carga horária dos
trabalhadores da educação para o mesmo período.
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A implementação das aulas remotas ocorreu de maneira distinta nas unidades
federativas e gerou uma mudança radical no cotidiano dos docentes da educação básica
em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa “Trabalho docente em tempos de pandemia”
apenas 28,9% dos respondentes afirmam possuir facilidade para o uso de tecnologias
digitais. Essas dificuldades são maiores quando os docentes não recebem nenhuma
formação para a utilização de ferramentas tecnológicas. A pesquisa aponta que a
proporção de professores (as) das Redes Municipais de Ensino (53,6%) que não
receberam nenhum tipo de formação para o uso de tecnologias digitais é mais que o dobro
que a dos (as) professores (as) das Redes Estaduais de Ensino (24,6%).
Este quadro aponta para as dificuldades das novas relações de trabalho na
educação. As redes públicas da educação básica concentravam sua estrutura educacional
na relação: sala física, lousa, pincel/giz, caderno e livros. Contudo, com o novo contexto,
são obrigadas, por meio de decreto, a se adaptarem aos formatos remotos e híbridos. Esta
mudança, abrupta, tem forte impacto no cotidiano dos docentes, pois os cursos de
formação continuada não preparam os trabalhadores da educação para esse formato de
interação educacional. Vale destacar que ensino remoto é completamente diferente de
educação a distância. Essa realidade explica o fato de apenas 28,9% dos respondentes
afirmarem ter facilidade em utilizar ferramentas tecnológicas.
A pesquisa aponta que mais da metade dos entrevistados (as) (53,6%), embora
possuam recursos tecnológicos, não possui preparo para ministrar aulas não presenciais.
Apenas 3 a cada 10 professores (as) possuem recursos tecnológicos e preparo necessário
à realização das atividades de ensino à distância. Esse é um outro dado que aponta para
as contradições do atual momento da relação ensino aprendizagem no Brasil. Em janeiro
de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo
coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. O
objetivo desta declaração era fazer com que os governos planejassem medidas para a
contenção da transmissão da pandemia. Contudo, no que se refere a educação, o governo
federal só foi se posicionar oficialmente em abril de 2020 com a medida provisória 934.
Este longo período, com ausência da política de Estado levou os professores a levantarem
a bandeira da greve sanitária por todo o país.
Ao analisar a interação entre estudantes e professores a pesquisa aponta que um
em cada três estudantes não possuíam acesso aos recursos necessários para o
acompanhamento das aulas e realização das atividades. Aproximadamente 35% dos

141
participantes de todas as etapas da educação básica acreditam que as famílias não
conseguem colaborar para garantir a execução das atividades remotas. Esse quadro aponta
para o grau de deficiência na relação ensino aprendizagem e para o desafio a ser superado
pela docência.

IMPRESSÕES DOS DOCENTES SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO
O trabalho docente no Brasil já era antes mesmo da pandemia do Covid-19 um
assunto de grandes debates e polêmicas a nível nacional. Com a manifestação do vírus
instaurada no país e o fechamento das escolas das esferas estaduais, municipais, públicas
e privadas o agravamento piorou ainda mais. Em um momento de pânico que no início
foi ainda mais assustador do que no momento atual os professores ficaram ilhados e
perdidos sem saber como seria o futuro da educação no Brasil. O trabalho docente no
período de pandemia foi sem dúvida um momento muito tenso, que gerou angústias,
doenças psicológicas, acúmulo de serviço, gastos, congelamentos de salários e muitas
perdas, acarretando ainda mais sofrimento.
Segundo Nascimento et. al (2021) no que se refere ao trabalho docente no período
de pandemia:
A uberização do trabalho tem atingido o trabalho docente. O Relatório
Técnico sobre o trabalho docente em tempos de Pandemia, elaborado
pelo CNTE – Conselho Nacional de Trabalhadores em Educação
(2020), a partir de pesquisa com professores da educação básica das
redes públicas estaduais e municipais no Brasil, aponta que os/as
docentes foram convocados a realizar suas atividades em contexto
virtual. Destaca ainda que houve a necessidade do desenvolvimento de
novas competências e habilidades para lidar com novas metodologias e
ferramentas, com vistas a responder ao novo contexto. O Relatório
afirma, que tais adaptações exigiram esforços por parte dos/das
docentes, que, em sua maioria, não receberam qualquer formação para
o desenvolvimento dessas atividades. Por fim, enfatiza que a
experiência pode trazer, de um lado, crescimento e amadurecimento
profissional, mas, de outro, tem gerado tensões e angústias para essa
categoria profissional. (NASCIMENTO, et.al., 2021, p.83)

Com a condição imposta os professores e professoras tiveram que reinventar o
fazer pedagógico do dia para a noite. As angústias nesses momentos de reinvenção foram
frustrantes, na maioria das vezes os professores não estavam familiarizados com as
ferramentas tecnológicas necessárias para a continuação do fazer pedagógico além da
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preocupação das suas vidas, de familiares e amigos. Sobre a questão salarial, a única
certeza foi o congelamento dos salários, cortes por parte principalmente do setor público.
Além de mudar a forma pedagógica no processo ensino e aprendizagem os
professores, na sua grande maioria, tiveram de dar aulas remotas em suas casas, dividindo
o espaço pessoal, ou seja, seu íntimo com os alunos/as. A irresponsabilidade da maioria
dos governos nas esferas: federal, estaduais e municipais em relação ao apoio técnico e
financeiro no momento de pandemia foi um verdadeiro fracasso à nível nacional, ou seja,
mais uma vez os docentes tiveram que inventar formas pedagógicas para não parar o
trabalho.
Enquanto a modalidade de educação a distância (EaD), dispõe do decreto de
nº 9.057 de 25 de maio de 2017, que regulamenta o ensino a distância no país,
a mesma precisão não existe em relação ao ensino remoto. A EaD é uma
modalidade de ensino que já é pensada antes mesmo do início do curso, uma
vez que está no projeto pedagógico autorizado pelo MEC. Além disso, há uma
estrutura pensada como material didático, um ambiente virtual de
aprendizagem, com flexibilidade de tempo. O/A professor/a da disciplina –
além de contar com o suporte de um tutor/a, que também é quem dá o suporte
ao aluno no ambiente virtual – não participa, necessariamente, no mesmo
tempo que o aluno, do processo educacional. (NASCIMENTO, et.al., 2021,
p.83)

Mais uma vez a educação brasileira foi negligenciada por parte dos nossos
governantes e principalmente pelo governo Bolsonaro que não demonstrou preocupação
nenhuma com o momento vivido. As ferramentas tecnológicas foram sem dúvidas as
melhores alternativas para que os professores pudessem continuar trabalhando. A internet
foi uma aliada na transmissão do conhecimento, mas apesar da tecnologia ter ajudado no
trabalho docente, muitos professores não tinham ferramentas para o exercício do trabalho,
precisaram muitas vezes comprar com seu próprio dinheiro, investir em internet mais
potente além de ceder algum espaço de suas residências como espaço de salas de aulas.
No que se refere às tecnologias e o domínio destas, Oliveira e Alencar
(2021) sustentam em uma pesquisa feita no estado do Amazonas que:
O papel do professor frente às tecnologias digitais está ligado desde a
sua própria capacitação diante destas, pois a necessidade de utilização
das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, vem
consolidando-se cada vez mais e, no presente contexto amazonense,
adoção de regime especial de aulas não presenciais, torna-se condição
sine qua non para o enfrentamento e superação do novo coronavírus
sem prejudicar o desenvolvimento do calendário letivo 2020.
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É que as ferramentas tecnológicas sejam inseridas no trabalho docente,
mas que para isso, é necessária formação continuada por parte dos governos, ou seja,
investimento, suporte técnico para uma um fazer docente mais humano. Diante do
exposto, fica comprovado que os professores ficaram deixados de lado visto que em um
real cenário político brasileiro que o presidente não possui conhecimento político e muito
menos caráter humano para conduzir a educação no país.

TRABALHO DOCENTE E ADOECIMENTO NO PERÍODO DE PANDEMIA
O adoecimento docente é um tema bastante discutido antes mesmo do nosso real
cenário epidemiológico causado pela Covid-19 e que tudo indica que intensificou ainda
mais. Não queremos aqui idolatrar a classe de professores, mas sim contribuir
cientificamente para a saúde dos professores no período de pandemia. Por isso, o trabalho
docente assim como tantos outros foi e está sendo um tema bem importante para que
possamos discutir cientificamente.
Novas tarefas foram incluídas na rotina do profissional docente que
precisou aprender a lidar com as tecnologias em tempo recorde. Agora
suas aulas são síncronas e assíncronas, seu trabalho agora é em casa e o
docente precisou se adaptar para receber seus alunos de forma virtual.
São muitos acontecimentos que se sucederam nesses tempos de crise,
como as novas formas de trabalhar, o distanciamento social, um grande
número de mortes no mundo todo, o que levou a uma vulnerabilidade
emocional e psicológica do profissional docente (ANDRADE, 2020,
p.24)

Os desafios para que o trabalho docente não parasse foram muitos,
conforme afirma Andrade (2020) muitos obstáculos foram encontrados e os professores
mais uma vez tiveram que reinventar suas formas de trabalhar muitas vezes sem o apoio
necessário.
Contudo, o governo federal encontra-se em total descompasso
com seus ministros e apesar das evidências que estamos diante de
uma crise epidemiológica séria e o presidente Jair Messias
Bolsonaro, ignora alguns dos protocolos de segurança e sai pelas
ruas de Brasília cumprimentando apoiadores, mantendo contato
físico, descumprindo todas as orientações do ministério da saúde
e das autoridades internacionais de saúde. (ANDRADE, 2020, p.24)
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E se não bastasse o momento epidêmico temos ainda talvez o pior cenário político
onde o presidente que seria uma figura pública para apoiar a ciência e servir para
conscientizar as pessoas, fez tudo ao contrário, ou seja, desfez o que precisávamos para
controlar a circulação do vírus proporcionando com suas falas infundadas o aumento da
infecção e mortes causadas pela Covid-19.
A saúde dos professores no Brasil vem sendo cada vez mais tema de pesquisas e
debates para que haja políticas públicas no combate desse mal que só prejudica o sistema
educacional brasileiro e que precisa ser reparado a partir dos nossos governantes. Andrade
(2020) enfatiza que a questão do adoecimento no trabalho docente como sabemos, não é
algo desconhecido, porém na pandemia, só aumentou o que foi revelado por vários
profissionais da área.
O professor sente-se sobrecarregado e são muitos os fatores que
contribuem para o aumento das tarefas, pois a rotina do professor só
aumentou na pandemia, sua rotina consiste em gravação de vídeos,
slides, e material para serem distribuídos para alunos que não tem
acesso a internet e também as tecnologias como celulares,
computadores ou tablets. (ANDRADE, 2020, p.33)

Conforme a pesquisa de Andrade (2020) é notadamente perceptível que o trabalho
docente intensificou ainda mais e agora estes profissionais tiveram que mudar a forma de
trabalhar do dia para a noite com ou sem apoio o que acabou gerando frustrações,
angústias, sobrecargas, incertezas e sentimentos de incapacidades nos resultados do
processo de ensino e aprendizagem. ‘’ Com a intensificação do trabalho, a sobrecarga de
trabalho é um fator que deve ser observado, além do trabalho da escola, pois os
professores se desdobram nos trabalhos do lar.’’
A maioria dos professores brasileiros levaram a escola para dentro de suas casas,
tiveram que adaptar espaços e adquirir equipamentos tecnológicos na grande maioria sem
nenhuma ajuda de custo por parte dos governos. Esse e outros motivos com toda certeza
causaram ainda mais frustrações, desesperos, angústias e incerteza que além de dar
continuidade nos seus processos de trabalho ainda lutavam para sobreviver ao vírus da
Covid-19.
Em sua pesquisa, Andrade (2020) ainda menciona que ‘’ A preocupação dos
professores (as) inclui também a aprendizagem dos alunos, principalmente os que já
possuíam algum tipo de dificuldade, agora em casa contam com a ajuda dos familiares na
realização das atividades [...]
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Os professores não estavam preparados para trabalhar com o ensino
remoto, sua formação não os preparou para tal tarefa. A pandemia
causada pela COVID-19 pegou esses profissionais de surpresa. Poucos
tiveram a oportunidade ou conhecimento de trabalharem com EAD, em
tempos antigos. No entanto, atualmente, o uso das tecnologias tem se
mostrado necessário e indispensável. (ANDRADE, 2020, p.36)

Os profissionais da educação por mais que entendam a importância da
inserção das ferramentas tecnológicas no processo de ensino aprendizagem não estavam
preparados para tal momento de utilização do ensino à distância. Foram as secretarias de
educação que oportunizaram formações continuadas para o uso dessas ferramentas e com
isso o desespero emocional tomou conta de vários profissionais causando como por
exemplo, doenças psicológicas.
Antes da pandemia, os docentes trabalhavam de um jeito e após a
pandemia tudo mudou. Ninguém podia imaginar que tudo mudaria de
uma hora para outra. Foi observado que as professores (na maioria
mulheres) tiveram mais dificuldades, incertezas, adoeceram sobrecarga
de trabalho e preocupação com a aprendizagem dos alunos, sentindo-se
frustradas por achar que não vão dar conta da demanda de trabalho que
aumentou. (ANDRADE, 2020, p.37)

Com isso mais uma vez notamos que a educação é não vista com bons
olhos pelas maiorias dos nossos representantes políticos que nesse momento tão
frustrante, desgastante pouco se importaram com nossas crianças, funcionários e
principalmente os professores que não abandonaram seus postos de trabalho e encararam
com garra e determinismo.
Por mais que acreditamos que a fase pior da Covid-19 já passou ficamos
preocupados com as novas variantes e o retorno presencial das aulas em todo o território
brasileiro que pode causar uma disseminação ainda maior do vírus, acarretando medo,
angústias, incertezas e baixa qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Só nos
resta encarar os desafios e seguir a missão de ensinar e aprender para que possamos ainda
acreditar que a educação pode fazer a diferença nesse país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que os dados de adoecimento dos docentes em relação
aos seus trabalhos no momento de pandemia são alarmantes. Com base nas nossas
referências pesquisadas fica claro que nossos governantes e principalmente o atual
Presidente Jair Messias Bolsonaro não nos representa enquanto classe e que o mesmo não
contribuiu para as medidas de segurança para o enfrentamento da Covid-19.
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Também é notório que poucos foram os recursos disponibilizados para os
docentes exercerem os seus trabalhos no momento de pandemia, alguns lugares do Brasil
não tiveram nem formações continuadas. O descaso com a educação brasileira se agravou
ainda mais no período de pandemia pela Covid-19. E com todas as incertezas vividas pelo
momento os professores em sua grande maioria apresentaram problemas de saúde
causados pelo vírus e também pelas frustrações no exercício de sua profissão.
Ficou nítido que a figura feminina docente foi a que mais trabalhou, ou
seja, muitas vezes sem nenhum apoio teve seus trabalhos triplicados. O trabalho docente
sem dúvida foi e é um dos assuntos mais abordados em relação ao momento que estamos
vivendo causado pela doença que conseguiu mudar nossas vidas e a forma de trabalhar.
As tecnologias antes da pandemia já eram estratégias para as mudanças na educação
brasileira e com as aulas à distância, ficou comprovado que urgente a necessidade de
promover formações continuadas para os docentes e inseri-las no processo de ensino e
aprendizagem.
Em relação à saúde dos nossos profissionais docentes, fica claro a
necessidade de um olhar mais especial para verificar as sequelas emocionais causadas por
esses momentos assustadores que estamos vivendo causado pela Covid-19 e que políticas
públicas devem ser pensadas e aplicadas para reverter ou ao menos amenizar tal situação.
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RESUMO
Este estudo analisa a concepção de saúde presente no componente curricular educação
física no Ensino Fundamental da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Problematiza como o conhecimento saúde está relacionado à educação física no
documento, em sua localização e articulação. A pesquisa adotou a abordagem qualitativa
e configura-se como bibliográfica e documental, a partir da análise do Parecer CNE/CP
n. 15/2017, a Resolução CNE/CP n. 2/2017 e a BNCC. Consta que a BNCC, em alguns
trechos apresente a perspectiva da reflexão crítica sobre a saúde e dialogue com a
concepção de promoção da saúde e em outros trechos sustenta suas intenções pela
concepção biomédica, a partir de uma relação causa-efeito entre a ginástica/exercício
físico e saúde, esta última hegemônica no documento. Ao concluir, afirma a necessidade
de inserção da concepção de saúde ampliada, de forma pedagógica, nos currículos da
Educação Básica e na prática pedagógica do professor de educação física.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Saúde; BNCC; Ensino Fundamental.
ABSTRACT
This study analyze the health conception presents on the curricular component physical
education in Elementary and Middle School of the Common National Curriculum Base
(BNCC in Portuguese). Problematize how health knowledge is related to physical
education in the document, in its location and articulation. The research adopted the
qualitative approach and is configured as bibliographic and documentary, from the
analysis of the documents Notion CNE/CP n. 15/2017, the resolution CNE/CP n. 2/2017
and the BNCC. It verified that the BNCC, in some parts, presents the perspective of
critical reflection on health and dialogue with the conception of health promotion and in
other passages supports its intentions by the biomedical conception, from a cause-effect
relationship between gymnastics/physical exercise and health, the latter hegemonic in the
document. In conclusion, it affirms the need to insert the concept of expanded health, in
a pedagogical way, in the curricula of Basic Education and in the pedagogical practice of
physical education teachers.
Keywords: School Physical Education; Health; BNCC; Elementary School; Middle
School.

RESUMEN
Este estudio analiza la concepción de la salud presente en el componente curricular
educación física en la Educación Primaria de la Base Curricular Nacional Común
(BNCC). Problematiza cómo se relaciona el conocimiento de la salud con la educación
física en el documento, en su ubicación y articulación. La investigación adoptó un
enfoque cualitativo y se configura como bibliográfica y documental, a partir del análisis
del Dictamen CNE/CP n. 15/2017, la Resolución CNE/CP n. 2/2017 y el BNCC. Parece
que el BNCC, en algunos pasajes presenta la perspectiva de la reflexión crítica sobre la
salud y el diálogo con la concepción de la promoción de la salud y en otros pasajes
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sostiene sus intenciones por la concepción biomédica, a partir de una relación causaefecto entre la gimnasia/ejercicio físico y la salud, esta última hegemónica en el
documento. En conclusión, afirma la necesidad de inserción de la concepción ampliada
de salud, de forma pedagógica, en los planes de estudio de la Educación Básica y en la
práctica pedagógica del profesor de educación física.
Palabras clave: Educación física escolar. Salud. BNCC. Escuela primaria
INTRODUÇÃO
Após diversas alterações na Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatório da educação, tendo a sua inserção nos documentos
curriculares posteriores.
O componente curricular educação física está presente nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) que são referenciais elaborados para orientar o trabalho
pedagógico nas escolas, passando pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica (DCN), responsável por orientar a organização, o desenvolvimento e a avaliação
das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras chegando à Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), que define e normatiza o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica.
Os documentos curriculares sintetizam concepções de educação, sociedade e
formação humana a partir da orientação do processo pedagógico nas escolas e da
indicação e orientação do que ensinar (conteúdo), como ensinar (metodologia), como
avaliar (avaliação), para qual finalidade (objetivos). Essas indicações e imposições
quando relacionadas aos componentes curriculares sintetizam as contradições e princípios
hegemônicos que legitimam a sua inserção na Educação Básica, como é o caso da relação
histórica da educação física com saúde.
De acordo com Bracht (2013), a relação histórica da educação física e a saúde na
escola, se efetiva pela tutela da instituição médica, de modo que esse componente
curricular passou a ser assimilado como responsável pela saúde dos estudantes por meio
da promoção de hábitos higiênicos e atividade física. Entretanto, o autor pontua que a
concepção de saúde é reduzida a dimensão biológica herdada da medicina tradicional
positivista, estabelecendo-se uma relação mecânica e direta de causa e efeito, a partir da
compreensão de que a atividade física produz saúde, reduz o risco de doenças, obesidade,
entre outros aspectos.

151
Essa visão contraditória e limitada da educação física na escola, a partir da sua
relação com saúde, ao mesmo tempo em que foi importante para a legitimidade e
legalidade desse componente curricular, tem suas bases teóricas e metodológicas
questionadas desde a década de 1980, quando surgiu o Movimento Renovador da
Educação física (SOARES et al, 2009).
Os estudos e as pesquisas que criticam a relação da educação física com a saúde
com objetivo de ampliá-la e ressignificá-la a partir de uma dimensão pedagógica, crítica
e com base em práticas pedagógicas inovadoras (OLIVEIRA; GOMES; BRACHT,
2014). Para os autores, esse processo de crítica precisa ter impacto nas práticas cotidianas
no sentido de superação da representação hegemônica da concepção de saúde, construída
historicamente no interior da educação física.
Ao pontuar as características de concepção de saúde, Silva Júnior (2016) destaca
duas perspectivas, sendo uma biomédica que tem abordagens centradas na
individualidade, na ausência de doença e nos aspectos restritos à biologia humana, e a de
promoção à saúde. “A concepção da promoção da saúde surge, então, como contraposição
às limitações de cuidados à saúde impostas pela lógica do modelo biomédico” (SILVA
JÚNIOR, 2016, p. 69), essa concepção articula a saúde com a condição e qualidade de
vida coletiva e individual, diante dos determinantes sociais da saúde, como a economia,
cultura, etnias e comportamento social e psicológico (BUSS; PELLEGRINI FILHO,
2007).
Pensar a saúde como uma questão pedagógica a partir de uma possibilidade
ampliada com o objetivo de promover a saúde, não apenas em seu caráter biologista, são
características da abordagem saúde renovada com ideias da Aptidão Física Relacionada
à Saúde (AFRS), que é uma alternativa na elaboração do currículo para a educação física
escolar (SILVA; MARTINS; SILVA, 2013). De acordo com os autores:
A esta nova abordagem se percebe um novo direcionamento dos
objetivos educacionais, não mais justificando a aptidão física
relacionada à saúde por ela mesma, como apenas um estado biológico
frente às demandas externas de esforço, mas com um entendimento
maior, onde o indivíduo é parte integrante de todo um processo de
envolvimento com o meio. (SILVA; MARTINS; SILVA, 2013, p. 32).

Para Bisconsini, Rinaldi e Barbosa-Rinaldi (2011), a educação física, por meio de
seus professores, tem a possibilidade de promover o conhecimento acerca do sentido
amplo de saúde para que os estudantes reflitam e discutam os temas, a fim de ampliar
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seus conhecimentos sobre os conteúdos que tangem esse componente curricular da
educação básica.
Para além do debate e estudos críticos sobre a relação da educação física com a
saúde e as práticas hegemônicas e contra hegemônicas no interior da escola insere-se a
centralidade da BNCC como documento normatizador dos conhecimentos a serem
ensinados em todos os componentes curriculares da Educação Básica brasileira, entre
estes, a educação física.
Ao reconhecer a relação histórica entre a educação física escolar e a saúde a partir
de concepções em disputa, este estudo questiona: qual a concepção de saúde presente no
componente curricular da educação física da BNCC? Como o conhecimento saúde está
relacionado à componente educação física na BNCC?
Este trabalho tem como objetivo geral de analisar a concepção de saúde presente
no componente curricular educação física na BNCC e como objetivos específicos: a)
investigar os apontamentos históricos da relação da educação física escolar com a saúde
e suas concepções; b) identificar a localização e a articulação do conhecimento da saúde
no componente curricular educação física da BNCC.
O interesse em estudar a concepção e a relação da saúde com a educação física
escolar na BNCC parte na visão imediata e sincrética da realidade vivenciada nos estágios
curriculares supervisionados da Educação Básica quando identificamos que a concepção
de saúde presente nos espaços escolares aproximava-se das perspectivas biomédica e
biologista.
Este trabalho justifica-se e tem sua relevância devido a necessidade de desvelar a
concepção e a relação da saúde com a educação física no documento da BNCC, indicando
as tendências, as lacunas e perceptivas.
Informamos que este estudo se concentra no documento curricular do Ensino
Fundamental, que em referência ao artigo 32 da LDB (1996) tem o objetivo da formação
básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender e a
compreensão do ambiente natural e social. A escolha pelo Ensino Fundamental é
justificada pela BNCC não apresentar uma sistematização de conteúdo do componente
curricular educação física nas etapas da Educação Infantil e do Ensino Médio.
Metodologicamente, este estudo tem uma abordagem qualitativa que, segundo
Godoy (1995), tem várias possibilidades de estudar os fenômenos que envolvem os seres
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humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes,
partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação.
A pesquisa configura-se como bibliográfica que, segundo Gil (2008), é
desenvolvido a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos. E também consiste em uma pesquisa documental, categorizada como
uma fonte de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina
de fontes primárias, estas que podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno
ocorre, ou depois (LAKATOS; MARCONI, 1996). Godoy (1995) também pontua que o
uso da pesquisa documental é apropriado quando queremos estudar longos períodos de
tempo, buscando identificar uma ou mais tendências no comportamento de um fenômeno.
Nossos documentos de estudos são o Parecer n. 15/2017 do Conselho Nacional de
Educação (CNE) /Conselho Pleno (CP) que homologou a BNCC, a Resolução CNE/CP
n. 2/2017 que institui e orienta a implantação da BNCC, e a terceira versão da BNCC.
Nos documentos foram identificadas as informações sobre a saúde na educação física,
com a análise da concepção de saúde, adotada pela BNCC no componente curricular
educação física, sendo essa a principal discussão do trabalho.
Sobre a análise de documentos de política educacional, Evangelista (2012)
pondera que o pesquisador deve ter uma posição ativa na produção de conhecimento,
tendo em vista que os documentos oferecem indícios e vestígios, concernindo aos
pesquisadores compreender os significados históricos dos materiais encontrados.
Shiroma e Evangelista (2018, p. 97) ressaltam ainda que “[...] trabalhar com documentos
significa aceder à história, à consciência do homem e às suas possibilidades de
transformação”.
O artigo se utiliza da técnica de análise de conteúdo que é definida como: “uma
técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa
do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas
mesmas comunicações” (BERELSON, 1952, p.13 apud GIL, 2008, p.152). Essa técnica
é desenvolvida em três fases: (a) pré-análise; (b) exploração do material; e (c) tratamento
dos dados, inferência e interpretação (BARDIN, 1979).
Na qual a pré-análise é a fase de organização dos documentos e criação de
hipóteses para análise, seguido da longa exploração do material baseadas
sistematicamente em decisões da fase anterior, finalizando com o tratamento de dados
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que usam à inferência e a interpretação para tornar os dados válidos e significativos
(BARDIN, 1979).
O estudo está organizado em três seções. Na primeira, apresentamos os
apontamentos históricos no Brasil da educação física com a saúde; em seguida analisamos
a concepção de saúde no componente curricular educação física da BNCC e por fim,
apresentamos a conclusão do estudo e as Referências, onde consta o aporte teórico desta
pesquisa.
APONTAMENTOS HISTÓRICOS DA RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR COM A SAÚDE E SUAS CONCEPÇÕES
Para Ghiraldelli Júnior (1992), a educação física é uma atividade capaz de garantir
o alcance e a manutenção do estado de saúde. Nesse cenário, faz-se necessário investigar
sobre os antecedentes da educação física escolar com a saúde na história contemporânea
do Brasil e as concepções diante dos acontecimentos. Essa seção apresenta apontamentos
históricos da educação física escolar com a saúde a partir de três períodos, quais sejam:
1) Fim do século XIX até a Era Vargas; 2). De 1960 até a década de 1990; e 3) Anos 2000
até os dias atuais.
FIM DO SÉCULO XIX ATÉ A ERA VARGAS
O início da educação física escolar no Brasil, segundo Darido (2012), ocorreu
ainda durante o período Imperial, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, e em 1882, na
reforma de Rui Barbosa, houve a recomendação para que a ginástica fosse obrigatória
para todos, entretanto, essa implantação ocorreu apenas na então capital brasileira, Rio de
Janeiro, e em escolas militares.
Após a consolidação da República no país e com forte influência europeia, a
educação física confundiu-se em muitos momentos com as instituições médicas e
militares que, segundo Soares (1994), foram corporações que delinearam o espaço e
delimitaram o campo de conhecimento da educação física, transformando-a num valioso
instrumento de ação e de intervenção na realidade educacional e social.
Foulcaut (1994) afirma que, no desenvolvimento das discussões sobre corpo e
saúde na Europa em meio às revoluções industriais, houve intensos investimentos de
modo imperioso e urgente na figura do corpo, que era tido como a principal força de
trabalho da época, o que justificou tal necessidade de ser aperfeiçoado e disciplinado,
tornando o corpo apto à produção com o intuito principal de aumentar a produção.
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Com a construção do Corpo Social e o desenvolvimento do modelo de
organização europeu no Brasil (SOARES, 1994), em decorrência da influência dos
métodos ginásticos europeus, o higienismo fora a concepção de saúde dominante da
educação física nesse período, onde o principal cuidado era com os hábitos de higiene e
saúde, valorizando, a partir do exercício, o desenvolvimento do físico e da moral
(DARIDO, 2012). Essa intervenção da saúde brasileira pelos higienistas foi desde as
indústrias e comércios até, e principalmente, as instituições de ensino.
Proveniente da consolidação do movimento higienista no Brasil, a educação física
deixa de ser apenas uma forma de prevenção da saúde e passa a ser, também, um fator de
melhorar e aprimorar a população brasileira por meio da eugenia. Outra intervenção no
cenário da educação física nacional foi a militar, que via a educação física benéfica não
só para o desenvolvimento físico, mas também para o moral (ALBUQUERQUE, 2009;
SILVA, MARTINS, SILVA, 2013). Esses métodos concediam a educação física uma
concepção de saúde higienista, com características eugênicas e militares, por meio do
alcance e o cuidado da higiene física e moral, capacitando cidadãos aptos ao combate
militar e a industrialização (DARIDO; RANGEL, 2005; SOARES, 2012).
A Era Vargas (1930-1945) foi diretamente ligada à concepção de saúde higienista
da época, na busca e consolidação do modelo de industrialização nacionalista, segundo
Soares (2012, p. 1), essa concepção estava orientada em “[...] princípios anátomofisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à realidade
brasileira”. A educação física passou a exercer um papel mais relevante no quadro das
necessidades do ideal de sociedade da época, tendo sua obrigatoriedade como disciplina
escolar em âmbito federal e a criação de escolas para formação de profissionais de
educação física, na esfera militar e civil (ALBUQUERQUE, 2009).
DE 1960 ATÉ A DÉCADA DE 1990
No período posterior à Era Vargas e à 2ª Guerra Mundial, segundo Albuquerque
(2009), ocorreu a elaboração da primeira LDB, Lei n. 4024/61 Art. 22, que tornou
obrigatória a educação física, no Ensino Primário e Médio, e de acordo com Soares
(2012), as escolas mantinham o método ginástico e calistênico.
Todavia, em 1964, o Brasil passa a viver uma ditadura militarista após o golpe de
Estado sofrido por João Goulart e pela democracia brasileira e, com isso, de acordo com
Albuquerque (2009) algumas mudanças ocorreram como a substituição da LDB (1961)
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pela tendência tecnicista da Lei 5.692/71, que reformou o ensino de 1º e 2º grau, que fora
pensada de acordo com os interesses de um modelo econômico voltado para a entrada do
capital e das indústrias estrangeiras no Brasil, e a partir dessa lei, a educação física
caracterizou-se por ser uma atividade prática, voltada para o desempenho técnico e físico
do aluno, prevalecendo características de concepção de saúde biomédicas, esta, por sua
vez, já apontada por Silva Júnior (2016).
No âmbito da educação física escolar, o esporte passa a ser consolidado por meio
da glória do tricampeonato mundial pela seleção brasileira de futebol, o que incentivou
as iniciações esportivas, o treinamento corporal e a criação dos jogos estudantis, na
intenção de preparar futuras glórias e conquistas olímpicas para o país
(ALBUQUERQUE, 2009). Darido (2012, p. 12) afirma que a intenção dos militares de
investir no esporte era uma “[...] tentativa de fazer da Educação Física um sustentáculo
ideológico, na medida em que ela participaria na promoção do país por meio do êxito em
competições de alto nível”.
Após o fim da ditadura militar, e em decorrência da falha em fazer o Brasil uma
potência olímpica e os anos de repressão à liberdade, a identidade da educação física
passa a estar em crise com o predomínio dos conteúdos esportivos e da concepção médica
adotada, esse processo fez acontecer debates acadêmicos sobre novas tendências da área,
a fim de buscar trabalhar uma educação mais ampla, deixando para trás o modelo
tecnicista e esportivista.
Segundo Soares (2012), coexistem na educação física várias concepções
pedagógicas que tentam romper com o modelo esportivista. Darido e Rangel (2005)
apontam algumas delas como a psicomotricidade, a desenvolvimentista, a críticasuperadora e a perspectiva pedagógica saúde renovada, sendo esta última uma abordagem
que dá a importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados à aquisição
de uma boa saúde.
Essas características remetem à ideia de saúde pedagógica abordada por Silva,
Martins e Silva (2013) que se baseia na AFRS, desenvolvida nos anos 80 em países como
o Canadá, Estados Unidos e Austrália, onde Ferreira (2001, p. 44) pontua que com a
utilização da AFRS como possibilidade na construção do currículo escolar pode fazer
com que os alunos “[...] compreendessem os benefícios da prática regular do exercício
físico, e conhecessem as formas pelas quais esses benefícios podem ser alcançados e
mantidos”. Tanto a abordagem pedagógica saúde renovada quanto à AFRS têm
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características que são relacionadas com a Promoção à Saúde, que é uma concepção de
saúde proveniente dos ideais da reforma sanitária do Canadá em meados de 1980 (SILVA
JÚNIOR, 2016).
A crise da educação proporcionou grandes debates para a área, e em conformidade
ao resgate da democracia brasileira, a Lei n. 9394/96 restabeleceu as diretrizes e bases da
educação nacional, e no ano seguinte a criação dos PCN, que auxilia as equipes escolares
na execução dos trabalhos, inclusive para a criação e desenvolvimento de currículos, onde
fora ressaltada a importância da articulação da Educação Física entre o aprender a fazer,
o saber por que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber. A saúde era tida como
um dos temas transversais do documento, que eram processos que estavam sendo
intensamente vividos pela sociedade em sua época.
Ainda que os PCNs, grosso modo, possam ter alcançado algum
desenvolvimento, os temas transversais ficaram mesmo na década de 1990, e
de lá orientam, superficialmente, os PPPs e eventos das escolas. A proposta de
transversalidade é dispensada; os temas são reconhecidos sem serem
problematizados; não se discute a possibilidade de novas metodologias,
atividades, ou a incorporação de outros temas. (BOMFIM et al, 2013, p. 46,
grifo dos autores).

O fato de a saúde ter sido descrita nos PCN em um texto com grandes dificuldades
teóricas para a compreensão da relação saúde e educação, de modo ocioso e com
concepções de saúde contraditórias, ocasionaram o não prosseguimento dos temas
transversais aos anos 2000 (BOMFIM et al, 2013).
ANOS 2000 ATÉ OS DIAS ATUAIS
Frigotto (2011, p. 273), ao fazer o balanço da educação no Brasil, na primeira
década do século XXI, explica que esta é demarcada pela ascensão do Governo Luiz
Inácio Lula da Silva (2003-2011) do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da
República que, segundo o autor é possível evidenciar os avanços importantes nas políticas
assistenciais, a retomada dos concursos públicos e a criação de novas universidades
públicas e Institutos Federais de Educação Tecnológica, “[...] mas sublinha-se que o
governo não disputou a concepção pedagógica e, como consequência, o ideário
produtivista e mercantilista, paradoxalmente, foi dominante em todos os níveis do sistema
educativo”.
Um importante marco da educação nacional nesse período é a discussão e
aprovação das DCN para as etapas e as modalidades da educação, legitimando, por
exemplo, a educação especial, quilombola, indígena, ambiental, étnico-racial, direitos
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humanos e de jovens e adultos (EJA), além do atendimento e oferta a educação de
crianças, adolescentes e jovens em situação de intinerância e em estabelecimentos penais,
dando a orientação aos currículos escolares com o intuito de contribuir para a formulação
e definições de princípios, fundamentos e procedimentos para a educação nacional em
seus variados âmbitos (BRASIL, 2013).
Nas DCN para a Educação Básica, o tema da saúde foi integrado entorno do
paradigma curricular das escolas, com ideias características semelhantes à
transversalidade dos PCN, Monteiro e Bizzo (2015) destacam que:
A partir dessa definição, a saúde passou não mais a ser vista como um
“programa” a ser desenvolvido pelo conjunto das disciplinas e sim
como um componente do conjunto de conteúdos que deveriam ser
obrigatoriamente desenvolvidos em todas as escolas brasileiras.
(MONTEIRO; BIZZO, 2015, p. 417).

Além da orientação da integralização dos conhecimentos em saúde aos currículos
no início do século XXI foi criado o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo
Decreto n. 6.286/2007, com o objetivo de promover a saúde e a cultura de paz nas redes
públicas de ensino, articulando ações com o Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a
ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, sendo
que esse projeto permanece vigente mesmo após a troca de governos. O programa tem
características da concepção de saúde de promoção à saúde, que leva em consideração o
aspecto coletivo e social do indivíduo na manutenção da saúde (SILVA JÚNIOR, 2016).
Entretanto, Bomfim et al (2013) pontuam sobre o trabalho por meio de projetos na
educação.
A princípio não é um problema, mas logo se torna, quando os temas são
trabalhados exclusiva e eventualmente por projetos. Parece que a trans
e a interdisciplinaridade não estão nos planejamentos, nos currículos,
na interface com as disciplinas quando os temas são trabalhados
exclusiva e eventualmente por projetos. (BOMFIM et al, 2013, p. 44).

Com o fim dos mandatos do Presidente Lula, o Governo Dilma Rousseff
(2011-2016), pressionado pelas exigências legais de construção da uma Base Nacional
Comum para a normatização de currículos, convidou uma comissão de especialista de
área de conhecimento para a elaboração da primeira versão da BNCC, disponibilizada
para consulta pública de setembro de 2015 a março de 2016, a segunda versão foi
disponibilizada em maio de 2016 e submetida à discussão em seminários realizados pela
União de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e a Confederação Nacional dos
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Secretários Estaduais de Educação (CONSED) em todo o país, entre junho e agosto de
2016.
Entretanto, no fim de agosto de 2016, ocorreu o processo de impeachment da então
presidenta Dilma, sendo o cargo assumido pelo seu vice, Michel Temer (2016-2019), e
em seu governo foi desenvolvida a versão definitiva da BNCC, focado na Educação
Infantil no Ensino Fundamental, sendo enviada ao CNE em abril de 2017, e submetida a
audiência pública nas 05 regiões do país, entre julho e setembro de 2017. A versão
definitiva foi aprovada pelo CNE/CP no dia 22 de dezembro de 2017, sendo aprovado o
Parecer CNE/CP nº 15/2017 e a Resolução CNE/CP n. 2/2017, com 19 votos a favor e 03
contras.
Observando os períodos analisados foram constatadas as concepções de saúde
higienistas e biomédicas com uma predominância hegemônica no histórico da relação da
educação física escolar com a saúde. A concepção de saúde de promoção à saúde, nos
moldes canadenses, e a abordagem pedagógica saúde renovada, foram ideias de saúde
existentes nos períodos analisados, contudo de forma não hegemônica.
Nosso trabalho fará uma análise da concepção de saúde na educação física da
BNCC na seção posterior, mas diante das concepções de saúde observadas nos períodos,
defendemos que a saúde não pode ficar dependente de ser trabalhada nas escolas
periodicamente dentro de projetos como o PSE, nem de ser trabalhada transversalmente,
de forma implícita, como nos PCN. A saúde precisa ser sistematizada pedagogicamente
nos conhecimentos da educação física escolar, de forma clara e ampliada, não apenas em
seu caráter biologicista, mas proporcionando ao estudante o conhecimento do corpo e das
práticas corporais para promoção a saúde individual e coletiva em seu meio social
(BOMFIM et al, 2013; SILVA; MARTINS; SILVA, 2013).

ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE SAÚDE NO COMPONENTE CURRICULAR
EDUCAÇÃO FÍSICA DA BNCC
Essa seção apresenta inicialmente a organização do componente curricular da
educação física na BNCC e, por uma questão didática, a identificação e a discussão da
concepção de saúde que está sistematizada por ordem de presença no documento,
iniciando pela introdução geral da BNCC e com foco na parte que compreende a educação
física do Ensino Fundamental.

160
A presença da palavra saúde ocorreu por treze vezes, sendo: a) duas vezes na
introdução da BNCC; b) quatro vezes na introdução do componente curricular da
educação física; c) três vezes nas competências específicas do componente curricular da
educação física; d) uma vez na introdução da Educação Física no Ensino Fundamental
dos anos finais; e) três vezes nas habilidades dos objetos de conhecimentos dos anos
finais, sendo uma vez nos 6º e 7º anos e duas vezes no 8º e 9º ano, conforme evidenciado,
de forma segmentada e analisando a concepção de saúde presente, em cinco categorias.
Numa visão sincrética, a BNCC promove ao leitor um entendimento de que o
documento aborda a saúde na educação física de forma ampla, com debates, reflexões,
identificações sociais, culturais e críticas do contexto social em que o estudante vive e,
de forma progressista, promove a saúde e o cuidado com estereótipos e preconceitos do
corpo, o que impossibilita discordar de tais pensamentos. Entretanto, em um olhar mais
profundo, são encontradas as incoerências e as contradições que promovem a divergência
com o documento.

A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA BNCC-EF
O Parecer CNE/CP n. 15/2017 e a Resolução CNE/CP n. 2/2017a partir do art. 26
da LDB n. 9.394/96 situam a educação física como componente curricular da Educação
Básica, inserida na área das linguagens, como uma forma de se conhecer e explorar o uso
e fruição da linguagem corporal no processo de escolarização.
Na área de conhecimento das Linguagens estão inseridos os componentes
curriculares da Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e Educação Física. Segundo
Neira (2018) e Betti (2018) há ausência de argumentos no documento que justifiquem a
inserção da educação física na área das linguagens e o que isso significa em termos
didáticos, é algo inconsistente na fundamentação para o ensino da disciplina.
Segundo a BNCC, é responsabilidade da educação física abordar as práticas
corporais, expressas através de diversos códigos e significados, os quais possibilitam
experiências de socialização, emoções, manifestações corporais e ludicidade, fazendo-se
essencial nesta etapa da educação básica (BRASIL, 2018).
A BNCC estabelece o componente da educação física por meio de um conjunto
de 10 competências específicas, das quais devem ser garantidas aos alunos, por meio do
desenvolvimento e da correspondência nas unidades temáticas e segmentadas nos objetos
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de conhecimento, e por fim, contextualizadas nas habilidades específicas de cada objeto.
Vale ressaltar que a BNCC afiança que “[...] os agrupamentos propostos não devem ser
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos” (BRASIL, 2018, p.
222). Neira (2018, p. 222) pontua que “[...] a opção por um currículo baseado em
competências e habilidades prescritas reduz as possibilidades pedagógicas do professor e
ressoa na formação dos estudantes”.
Desse modo, a BNCC delimita as habilidades que devem ser atingidas durante as
aulas, apontando oito dimensões do conhecimento: (1) Experimentação; (2) Uso e
apropriação; (3) Fruição; (4) Reflexão sobre a ação; (5) Construção de valores; (6)
Análise; (7) Compreensão; e o (8) Protagonismo comunitário. Neira (2018, p. 221) reflete
que “[...] era de se esperar que cada objeto de conhecimento gerasse habilidades
correspondentes a todas as dimensões. Mas não foi isso o que aconteceu. Logo, aqui se
tem mais uma incoerência. ”
As unidades temáticas são: Brincadeiras e Jogos; Esportes; Ginásticas, Danças;
Lutas e Práticas Corporais de Aventura, que são desenvolvidas no Ensino Fundamental
entre os anos iniciais, que corresponde do 1º ano ao 5º ano, e os anos finais, do 6º ao 9º
ano. O documento ainda pontua três elementos fundamentais comuns às práticas
corporais em todas as unidades temáticas: (a) movimento corporal como elemento
essencial; (b) organização interna de movimento, pautada por uma lógica específica; e (c)
produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou cuidado com o corpo e a
saúde.
Ainda que o documento oriente a abordagem das práticas corporais nas aulas “[...]
como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e
contraditório” (BRASIL, 2018, p. 213), na lógica destes elementos supracitados, essa
orientação é desconsiderada ao delimitar apenas três elementos comuns às práticas
corporais. Quanto à dimensão de enquadrar estas como produto cultural associado ao
lazer/entretenimento e/ou cuidado com o corpo e a saúde ignora que práticas corporais
foram historicamente construídas pela humanidade a partir da diversidade de saberes,
práticas, territórios, modos de vida dos sujeitos, que estão para além da definição
apresentada (NEIRA, 2018).
Santos e Brandão (2018) levantam um questionamento importante sobre as
unidades temáticas e sua divisão nos objetos de conhecimento. Nos anos iniciais, há um
olhar mais amplo da Educação Física, possibilitando ao professor a elaboração de uma
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aula que vise o desenvolvimento humano integral. Já nos anos finais, essa possibilidade
de contextualização torna-se mais restrita, mostrando a fragilidade do documento que se
limita a discursos ideológicos, mas não se vale de discussões pedagógicas das
manifestações corporais significadas por meio do meio social, religiosidade, estética,
entre outros.
É possível perceber as contradições e as imprecisões da organização do
componente curricular educação física na BNCC que implica na compreensão e definição
da concepção de saúde, conforme será discutido a seguir. Iniciamos a análise aprofundada
da presença da saúde pela introdução do documento, por identificarmos a centralidade
dada a esta na Educação Básica e não apenas no componente curricular educação física.

INTRODUÇÃO DA BNCC
A introdução da BNCC da Educação Básica consiste em uma descrição dos
elementos norteadores da base curricular, entre esses as competências gerais da Educação
Básica, os fundamentos pedagógicos e o pacto interfederativo para efetivação da BNCC.
Nessa subdivisão, a palavra saúde foi encontrada em duas ocasiões, descritas na Tabela
1.
Tabela 1 – Introdução da BNCC
LOCALIZAÇÃO
NA BNCC
8ª competência geral
da Educação Básica

Base Nacional
Comum Curricular e
currículo

DESCRIÇÃO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com
elas.
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas,
em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar
aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre
esses temas, destacam-se: [....] bem como saúde, vida familiar e social,
educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho,
ciência e tecnologia e diversidade cultural.

PÁG.

p. 10

p. 19
e 20

Fonte: BNCC (2018, grifo nosso).

Na oitava competência geral da Educação Básica, similarmente descrito no
Parecer CNE/CP Nº 15/2017, garante o conhecimento crítico, pessoal e coletivo da saúde
por meio do desenvolvimento geral e pelo tratamento didático, proposto para as três
etapas da educação básica, se aproximando de características da concepção de saúde de
promoção à saúde pela ideia do conhecer e cuidar do corpo físico e mental (SILVA
JÚNIOR, 2016).
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Entretanto, a BNCC afirma que é de responsabilidade da escola, incorporar, de
forma autônoma e competente, nos currículos e nas propostas pedagógicas, a abordagem
de temas, como: a saúde, a educação financeira e a diversidade cultural. Neira e Souza
Júnior (2016) pontuam que as escolas podem utilizar a BNCC como o início de uma
elaboração de currículo, a partir de uma discussão mais ampla, todavia, os autores
destacam a atenção na criação dos currículos:
[...] os sujeitos da educação, em alguma medida, produzem e são produzidos
também pelos currículos que vivenciam, são subjetivados por tudo aquilo que
lhes é ensinado, pelos modos como é ensinado, mas também pela ausência de
determinadas experiências formativas. (NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016, p.
191).

A BNCC ainda aconselha trabalhar os temas “[...] preferencialmente de forma
transversal e integradora” (BRASIL, 2018, p. 10), algo semelhante aos temas transversais
proposto nos PCN e que não tiveram êxito, levando em conta as inúmeras diferenças
educacionais e sociais em cada região do país, e as direções implícitas, sem
sistematização, de trabalhar com a saúde no âmbito escolar (BOMFIM et al, 2013;
NEIRA, SOUZA JÚNIOR, 2016).

INTRODUÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA
A introdução da educação física na BNCC é representada com as descrições sobre
elementos fundamentais comuns às práticas corporais, as unidades temáticas e suas
definições, dimensões do conhecimento, competências específicas do componente. Nessa
segunda subdivisão, a palavra saúde foi encontrada em quatro ocasiões, conforme
representa a Tabela 2.
Tabela 2 – Introdução do componente educação física da BNCC
LOCALIZAÇÃO NA
BNCC
Introdução da
Educação Física
Elementos
fundamentais comuns
às práticas corporais

Seis unidades
temáticas: Esporte
Oito dimensões de
conhecimento: Uso e
apropriação

DESCRIÇÃO
Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais
oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de
lazer e saúde.
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais:
movimento corporal como elemento essencial; organização interna (de
maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto
cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o
corpo e a saúde.
No entanto, essas características não possuem um único sentido ou
somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente
quando o esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da
saúde. Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições
de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal.
Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação

PÁG.
p.
213

p.
213

p.
215

p.
220
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(saber fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a
competência necessária para potencializar o seu envolvimento com
práticas corporais no lazer ou para a saúde.

Fonte: BNCC (2018, grifo nosso).

Podemos inferir, a partir dessa tabela, a tendência de delimitar a vivência e a
experimentação das práticas corporais no processo de escolarização no ensino
fundamental no contexto do esporte, do lazer e do cuidado com o corporal, para que os
estudantes possam reconhecer a sua importância ao longo da sua vida.
A BNCC demarca que as práticas corporais são um produto cultural vinculado ao
lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde, incorrendo no equívoco de
delimitar uma produção externa à escola aos interesses que se pretende objetivar na etapa
do Ensino Fundamental e, com isso, restringe a compreensão de que as práticas corporais
são fruto da cultura corporal, em sua totalidade complexa e contraditória.
Na unidade temática do esporte, a BNCC pontua que a saúde pode ser um contexto
utilizado pela unidade a fim de dar outros sentidos da prática aos alunos, indicando a
possibilidade de recriação de características e regras das modalidades pelos professores e
os estudantes, o que possibilita trabalhar a saúde no esporte dentro e fora do viés esportista
e de competição.
Na oitava dimensão de conhecimento, sistematiza que o estudante deve adquirir
competências e domínio, mediante ao acesso conhecimento com as práticas corporais
para praticar e reitera a compreensão utilizar agir de forma autônoma e de saber fazer
determinada prática corporal, onde é destacada novamente a delimitação da BNCC
apenas ao contexto da saúde e do lazer.
A saúde está atrelada a ideia do saber fazer, remetente ao conhecimento prático,
entretanto, deixa de lado o conhecimento conceitual, onde os alunos têm condições de
estabelecerem sentido entre os saberes orgânicos e socioculturais, possibilitando uma
ideia mais ampla, além da prática, e observando a saúde nos diferentes campos de
conhecimento (ABIB; SILVA; DAMICO, 2019).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
A BNCC propõe a cada componente um conjunto de 10 competências específicas
que proporcionam, também, o cumprimento das competências gerais da BNCC. A
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competência do componente da educação física descreve sobre a saúde em três
oportunidades.
Tabela 3 – Competências específicas da componente educação física na BNCC
COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA
Nº 3

Nº 4

Nº 8

DESCRIÇÃO
Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza
e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados
na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar
o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de
sociabilidade e a promoção da saúde.

PÁG.
p.
223
p.
223
p.
223

Fonte: BNCC (2018, grifo nosso).

Na terceira competência, a reflexão crítica sobre a relação das práticas corporais
com a saúde/doença específica características da concepção de saúde de promoção à
saúde, e remetem a relação histórica da educação física e a saúde nos processos de
manutenção de saúde dos trabalhadores pela inclusão das atividades laborais
(ALBUQUERQUE, 2009; SILVA JÚNIOR, 2016).
A quarta competência tem características da concepção de saúde de promoção à
saúde quando afirma a necessidade de identificar e discutir as contradições relacionadas
ao processo de saúde e doença na atualidade. No entanto, a centralidade da vivência e
experimentação das práticas corporais não sustenta a possibilidade de realizar uma visão
crítica e emancipatória desse processo na etapa do Ensino Fundamental.
Já na oitava competência específica do componente, é retomada a ideia
demonstrada na oitava dimensão de conhecimento, e a inclusão da promoção da saúde
como contexto para potencialização por meio da utilização das práticas corporais, que são
características da concepção de saúde de promoção á saúde (SILVA JÚNIOR, 2016).

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
A BNCC não caracteriza descritivamente sobre a saúde na parte referente aos anos
iniciais do ensino fundamental dentro do componente da educação física. O documento
retoma a ideia de saúde na descrição sobre as unidades temáticas dos anos finais.
Tabela 4 – Introdução da Educação Física no Ensino Fundamental nos anos finais
LOCALIZAÇÃO NA BNCC

DESCRIÇÃO

PÁG.
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Anos finais: Unidades
temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades

Ressalte-se que, a partir do 6º ano, prevê-se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de
algumas das práticas corporais, como também sua realização
em contextos de lazer e saúde, dentro e fora da escola.

p.
231

Fonte: BNCC (2018, grifo nosso).

Mais uma vez, a BNCC concentra o conhecimento das práticas corporais em
contextos de saúde e do lazer, desta vez, para utilização em espaço escolar e não-escolar,
desconsiderando os demais contextos culturais e sociais existentes na sociedade
brasileira.
Ainda, assim, a BNCC ressalta que as práticas corporais devem ter maior
aprofundamento em contextos como a saúde a partir dos anos finais, excluindo, desse
modo, a possibilidade de ensino diretamente sobre a saúde nos anos iniciais.
O documento no geral consiste em um conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais, para todos os alunos em todas as três fases da Educação Básica,
por isso, não seria a saúde, que é um direito constituído a todos os brasileiros, uma
aprendizagem essencial necessária para ser desenvolvida com crianças do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental?
Neira (2018, p. 222) critica o documento nesse ponto, complementando que “[...]
salta aos olhos tanto a incompatibilidade entre o que anuncia e o que efetivamente propõe
quanto o distanciamento dos conhecimentos disponíveis sobre a produção curricular da
educação física”.

HABILIDADES DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO
Dentre todas as seis unidades temáticas do componente, a saúde se articula,
apenas, nas habilidades descritas da unidade temática da ginástica, e a BNCC assinala
que as aprendizagens das unidades temáticas são progressivas, entretanto, como
habilidade do objeto de conhecimento, a saúde é especificada apenas três vezes, entre as
68 habilidades em todo o componente curricular educação física da BNCC (BRASIL,
2018). Sobre as habilidades, Betti (2018) pontua que há problemas de redação, que
prejudicam a compreensão e facilitam ao leitor ter diversas interpretações.
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Tabela 5 – Habilidades dos objetos de conhecimentos dos anos finais
ANO

6º e
7º

8º e
9º

8º e
9º

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Ginástica

Ginástica de
Condicionamento Físico

Ginástica

Ginástica de
Condicionamento Físico e
Ginástica de
Conscientização Corporal.

Ginástica

Ginástica de
Condicionamento Físico e
Ginástica de
Conscientização Corporal.

HABILIDADES
(EF67EF09)
Construir,
coletivamente,
procedimentos e normas de convívio que
viabilizem a participação de todos na prática de
exercícios físicos, com o objetivo de promover a
saúde.
(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho, saúde e
beleza, considerando a forma como são
apresentados nos diferentes meios (científico,
midiático etc.).
(EF89EF11) Identificar as diferenças e
semelhanças entre a ginástica de conscientização
corporal e as de condicionamento físico e discutir
como a prática de cada uma dessas manifestações
pode contribuir para a melhoria das condições de
vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo
mesmo.

Fonte: BNCC (2018, grifo nosso).

Os objetos de conhecimento das ginásticas de condicionamento físico e de
conscientização corporal dão exemplo da ambiguidade da concepção de saúde, presente
na BNCC, com centralidade da experiência prática do exercício físico como uma forma
de promoção da saúde, desconhecendo articulação dessa com a condição e qualidade de
vida coletiva e individual, decorrente de múltiplos fatores, que são sociais, políticos,
econômicos, entre outros, trazendo ‘à tona’ uma concepção de saúde biomédica (SILVA
JÚNIOR, 2016).
A habilidade trabalhada no início dos anos finais do Ensino Fundamental tem
como principal meio o exercício físico, a fim de que seja construído coletivamente ideias
e normas que favoreçam a promoção a saúde de todos. Descritivamente, essa habilidade
tem características da concepção à saúde, entretanto, por ser uma construção coletiva, não
se tem controle de qual concepção de saúde será adotada, tanto pelo professor quanto aos
alunos, e a BNCC não orienta de qual modo o professor deve proceder para avaliar os
alunos mediante a construção de saúde no exercício físico apresentada.
Na segunda habilidade destacada, que tem atributos da concepção de saúde de
promoção à saúde, há uma indicação de debate cultural e histórico, sobre os padrões
estruturados nos meios científicos e midiáticos da sociedade. Debater a saúde nesse ponto
qualifica a quarta competência específica do componente e pode possibilitar o aluno a
conhecer e questionar sobre os padrões de saúde, beleza e desempenho.
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A última habilidade que trata descritivamente da saúde, promove a discussão
sobre a utilização das práticas de ginásticas de condicionamento físico e de
conscientização corporal para a melhoria e o desenvolvimento das condições pessoais,
onde são encontradas características da concepção de saúde biomédica.
O documento se contradiz quando afirma que conhecimentos, como a saúde são
aprofundados nos anos finais do Ensino Fundamental, pelo menos descritivamente, a
saúde é identificada apenas na unidade temática da ginástica, nas habilidades de ginástica
de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal, e ainda assim apenas
três vezes, pontuando mais uma inconsistência do documento (NEIRA, 2018).

CONCLUSÃO
Os apontamentos históricos da relação da educação física com a saúde, atrelada
aos fatos políticos, escolares, sanitários, econômicos e sociais do país, foram marcados
com a concepção de saúde do higienismo, de características eugênicas e militares, em
meio ao crescimento industrial e militarista no país, prevalecendo, sucessivamente, as
abordagens tecnicistas e esportistas concomitante a uma concepção biomédica de saúde
em meio à ditadura militar.
Após a consolidação da Lei n. 9394/96, a saúde passa a ser trabalhada em âmbito
escolar como um tema transversal, e nos anos 2000, desenvolvida em projetos com
parceria da rede pública de ensino e de saúde e integrada em torno do paradigma
curricular das escolas, e posteriormente à elaboração da base nacional da Educação
Básica.
O conhecimento da saúde na BNCC está localizado na oitava competência geral
da Educação Básica e também é identificada como um tema transversal e integrador. Já
na especificidade do componente curricular educação física, a saúde está presente no
componente nas competências específicas, elementos fundamentais comuns às práticas
corporais, dimensões de conhecimento, na unidade temática do esporte como
possibilidade de recriação das práticas esportivas, e nas habilidades da unidade temática
da ginástica, e do objeto conhecimento referente a ginástica de condicionamento físico e
de conscientização corporal.
É possível inferir que a BNCC em alguns trechos apresente a perspectiva da
reflexão crítica sobre a saúde e dialogue com a concepção de promoção da saúde; em
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outros sustenta suas intenções pela concepção biomédica, partir de uma relação causaefeito entre a ginástica/exercício físico e saúde, sendo está última hegemônica no
documento.
De outro modo, uma alternativa para a superação a hegemônica concepção de
saúde na BNCC é a elaboração e a sistematização da saúde ampliada, de forma
pedagógica, nos currículos de educação física da Educação Básica e na prática pedagógica
do professor de educação física, a fim de proporcionar aos alunos o entendimento do
corpo e das práticas corporais para promoção a saúde individual e coletiva, compreendida
a partir de múltiplos fatores, sendo eles: políticos, econômicos, sociais e culturais, entre
outros.
O estudo reforça a necessidade da continuação de pesquisas sobre a saúde na
educação física escolar e da subversão da concepção de saúde biomédica na BNCC pela
saúde ampliada, a fim sistematizar a saúde de forma pedagógica, nos conteúdos da
educação física escolar para, assim, abranger a saúde os alunos em suas diferentes
realidades culturais e sociais.
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RESUMO
A dissertação tem por objetivo entender a enfermagem de modo geral, fazendo um breve
apanhado histórico, após, compreender o papel do enfermeiro e as práticas do cuidado
dentro da enfermagem e o cenário em que se insere, por fim, a gestão da farmácia
hospitalar. Atuação do enfermeiro enquanto gestor da farmácia do Hospital Adventista
de Belém modificou a sua administração e otimizou as metas do hospital no setor
farmacêutico para o tratamento eficiente do paciente. Metodologia: a pesquisa se
configurou em um estudo exploratório, com caráter descritivo, qualitativo e para seu
desenvolvimento fez-se uso da revisão de literatura, na qual contribui para o
aprofundamento do conhecimento do objeto pesquisado. Conclusão: a atuação do
enfermeiro, gestor, no setor de farmácia do Hospital Adventista de Belém foi positiva e
que o trabalho, ainda, está sendo executado no molde deixado pelo mesmo.
Palavras-chave: Enfermeiro, Gestão, Farmácia Hospitalar.

ABSTRACT
The dissertation aims to understand nursing in general, making a brief historical
overview, after, understanding the role of nurses and care practices within nursing and
the scenario in which, finally, the management of the hospital pharmacy is inserted. The
nurse's role as managers of the pharmacy at Hospital Adventista de Belém modified its
administration and optimized the hospital's goals in the pharmaceutical sector for the
efficient treatment of the patient. Methodology: the research was configured in an
exploratory study, with a descriptive, qualitative character and for its development, a
literature review was used, which contributes to the deepening of the knowledge of the
researched object. Conclusion: the role of the nurse, manager, in the pharmacy sector of
the Hospital Adventista de Belém was positive and that the work is still being carried out
in the mold left by the same.
Keywords: Nurse, Management, Hospital Pharmacy.
RESUMEN
La disertación tiene como objetivo comprender la enfermería en general, haciendo una
breve reseña histórica, luego, comprender el papel de las enfermeras y las prácticas de
cuidado dentro de la enfermería y el escenario en el que, finalmente, se inserta la gestión
de la farmacia hospitalaria. El rol de la enfermera como gerente de farmacia del Hospital
Adventista de Belém modificó su gestión y optimizó las metas del hospital en el sector
farmacéutico para el tratamiento eficiente del paciente. Metodología: la investigación se
configuró en un estudio exploratorio, de carácter descriptivo, cualitativo y para su
desarrollo se utilizó la revisión bibliográfica, que contribuye a la profundización del
conocimiento del objeto investigado. Conclusión: el papel de la enfermera, gerente, en el
sector de farmacia del Hospital Adventista de Belém fue positivo y que el trabajo se sigue
realizando en el molde dejado por el mismo.
Palabras clave: Enfermera, Gestión, Farmacia Hospitalaria.
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INTRODUÇÃO
As constantes mudanças econômicas e políticas no país e as descobertas quase
que diárias de novas tecnologias afetam diretamente todas as instituições. Inclusive, as
hospitalares que precisam sobreviver em um mercado altamente competitivo, oferecendo
serviços com eficiência e qualidade as quais vão refletir na gestão.
Sendo que, hoje, a qualidade é uma exigência em qualquer profissão e na
administração hospitalar não poderia ser diferente, seja em hospitais públicos ou
privados. Pelo explicitado, entende-se o porquê de nas últimas décadas o lado
empreendedor dos profissionais da área hospitalar tem se manifestado.
Assim, nesse cenário a iniciativa individual ou em pequenos grupos fez surgir um
número expressivo de clínicas prestadoras de serviços orientadas para a especialidade dos
fundadores. Alguns desses núcleos cresceram e se transformaram em hospitais. Estes
cresceram, paralelamente, a nível de complexidade gerencial e de responsabilidade tanto
na área médica como no tocante a ‘clientes’, principalmente no quesito ‘farmácia
hospitalar’, responsável, grande parte, pela administração de medicamentos (Malik &
Schiesari, 2002).
Cabe aqui citar Drucker (2003, p. 23) “[...] ninguém conhece melhor um hospital
que seu fundador e, portanto, ninguém melhor do que ele para administrá-lo”. Porém, é
sabido que para dirigir um hospital faz-se necessário uma equipe multidisciplinar
eficiente, pois quando se fala em saúde, subentende-se precisão, competência e eficácia.
De acordo, com a definição da Organização Mundial de Saúde - OMS (2007) “[...]
saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a
ausência de perturbações, doenças ou enfermidades”. Nesse sentido, os desafios na área
da saúde no Brasil estão cada vez maiores. Isso porque, problemas como: falta de verbas,
incentivo, tecnologia cara e acessível, filas intermináveis, demora no atendimento e
profissionais não preparados fazem com que o setor fique sem credibilidade uma vez que
a priorização deveria ser a saúde dos pacientes.
Portanto, a necessidade de competência, eficácia e precisão são quesitos de
profissionais dedicados que estão prestes a servir. Esta serventia, quer seja na condição
de enfermeiro ou outro profissional é responsável pela preservação da vida do paciente.
E, se tratando da gestão de uma farmácia hospitalar, suponha-se que sua administração
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deve ser dirigida por uma pessoa competente, isto é, dedicado e disponível, além de ter
conhecimento profissional em farmácia.

DESENVOLVIMENTO
1. Enfermagem
De uma forma resumida, cumpre dizer que a Enfermagem realiza seu trabalho em
um contexto:
[...] mais amplo e coletivo de saúde, em parceria com outras categorias
profissionais representadas por áreas como Medicina, Serviço Social,
Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Nutrição, etc. O atendimento
integral à saúde pressupõe uma ação conjunta dessas diferentes
categorias, pois, apesar do saber específico de cada uma, existe uma
relação de interdependência e complementaridade. (Miranda, 2011, p.
4).

Em outras palavras, pode-se dizer que a enfermagem é,
[...] uma das profissões da área da saúde cuja essência e especificidade
é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na
comunidade, desenvolvendo atividades de promoção, prevenção de
doenças, recuperação e reabilitação da saúde, atuando em equipes. A
enfermagem se responsabiliza, através do cuidado, pelo conforto,
acolhimento e bem-estar dos pacientes, seja prestando o cuidado, seja
coordenando outros setores para a prestação da assistência e
promovendo a autonomia dos pacientes através da educação em saúde.
Há cinquenta anos aproximadamente a enfermagem vem revisando seu
conhecimento e prática, reconstruindo muitas teorias e modelos de
intervenção (Rocha & Almeida, 2000, p. 97).
Em diálogo com Maia (2015, p. 6), percebemos se configura como,
[...] uma das categorias da saúde mais mobilizadas para o
gerenciamento de serviços de saúde [...] para organizar e gerenciar o
trabalho da enfermagem, o enfermeiro adota ao longo da história,
princípios de gerência clássica, que busca disciplinar o comportamento
dos trabalhadores e a padronização de tarefas (Maia, 2015, p. 6).

Neste sentido, pode-se dizer, de acordo com as literaturas, que o trabalho de
enfermagem passou por várias fases antes da institucionalização da profissão. Na
antiguidade, a assistência às pessoas doentes era um trabalho executado por mulheres e
feiticeiros. Na Roma antiga, apenas os estrangeiros ou escravos o realizavam. Na Idade
Média esse trabalho passou a ser executado por religiosos, principalmente com a
organização das cruzadas, expedições militares a serviço da igreja. (Melo, 1986).
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Nesse período, a religião cristã foi o principal alicerce cultural, constituindo-se
em um dos fundamentos do feudalismo o que, consequentemente, influenciou as formas
de organização da enfermagem, como, de fato ocorreram em outras áreas (Silva, 1989).
O monopólio do conhecimento pertencia aos mosteiros, que foram os precursores
da educação, haja vista dominarem principalmente a gramática, retórica, lógica,
aritmética, geometria, astronomia e música. A princípio, nenhuma importância era dada
às ciências laboratoriais. O surgimento de hospitais no século XIII e das ordens seculares
religiosas introduziu a enfermagem nesses estabelecimentos, cujo trabalho era revestido
da filosofia religiosa de amor ao próximo. Nesse contexto, o trabalho de enfermagem era
simples e sem qualquer inovação em relação ao existente. Esse trabalho marcou o
nascimento da enfermagem pré-profissional (Silva, 1989).
Segundo esse autor, com o advento do período renascentista, a expansão do
conhecimento foi notória. Foram criadas escolas e bibliotecas e, posteriormente,
universidades.
O Cristianismo trouxe uma nova visão acerca da enfermidade, entendida como
castigo, instrumento para remissão dos pecados, para o fortalecimento da fé, a
aproximação ao Cristo e a salvação para a vida eterna. A tarefa de cuidar nessa fase da
história agregava maiores condições para alcançar a salvação da própria alma do que a
própria cura. No diaconato, o trabalho da enfermagem passou a ser exercido por monges
e mulheres em geral. A igreja exercia livremente a assistência aos enfermos,
encarregando-se dos asilos e das populações circunvizinhas. A história evidência prática
social que nasceu vinculada às atividades domésticas, a mercê, exclusivamente, do ato de
se doar pelas mães de família, dos monges, ou de servos, detentores somente de um saber
de senso comum e destituídos de quaisquer conhecimentos especializados de
enfermagem. O trabalho da enfermagem, portanto, está associado em sua origem, ao
pouco valor social a que era concedido a essa tarefa, e mais associado ao trabalho
feminino doméstico (Silva, 1989).
A enfermagem profissional e o trabalho dessa categoria surgiram como um
serviço organizado nos primórdios do cristianismo na França, no século XVII com a
ordem fundada por Luiza de Marilac, sob a inspiração de São Vicente de Paula,
considerado o verdadeiro precursor da enfermagem moderna. Nessa época,
estabeleceram-se as escolas de parteiras em várias cidades europeias e a escola de
enfermagem aberta a todos que quisessem se instruir a respeito do trabalho de cuidar dos
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doentes (Rosen, 1980).
O trabalho realizado por Florence Nightingale, uma enfermeira britânica do século
XIX, famosa por ser a pioneira no tratamento de feridos de guerra, mais precisamente na
guerra da Criméia (1854-1856), antecedeu a profissionalização da categoria. O conceito
de enfermagem moderna advém desse trabalho executado por Florence sendo marco
cronológico na Inglaterra (Rocha & Almeida, 2000).
Sintetizando, consagrada na Inglaterra como heroína, após excelentes trabalhos,
Nightingale participou da comissão real para averiguar as causas das desorganizações dos
hospitais militares ingleses. Seu nome ligou-se a enfermagem moderna, por ter sido a
principal responsável pela criação de uma escola destinada a formar pessoas para um
trabalho de enfermagem redimensionado para os novos tempos. (Melo, 1986).
Segundo esse autor, Nightingale conduziu o preparo das jovens sob uma série de
princípios rígidos, os perfis representados pelas concepções próprias da precursora da
enfermagem moderna, a exemplo de conduta pessoal, postura, hábitos comportamentais
e vestuários entre outros. Além disso, exigiu que a direção da escola fosse de
exclusividade das enfermeiras e que as escolas deveriam ter autonomia financeira e
pedagógica. Nessa escola, as estudantes recebiam um preparo direcionado a duas
categorias diferenciadas: as Nurses e Ladies nurses.
As primeiras tinham um preparo mais qualificado para o exercício da atividade de
supervisão, administração e ensino. Desta forma, o trabalho de enfermagem nasceu
dividido, caracterizado como a divisão do trabalho de enfermagem (Melo, 1986).
Com o advento da revolução industrial ampliaram-se os problemas de saúde. As
grandes epidemias, as péssimas condições de vida e de saúde que reduziam a
produtividade do trabalho, e os movimentos de revolta da classe operária contra suas
condições precárias de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) marcaram esse período
(Rocha & Almeida, 2000).
A administração dos hospitais foi assumida pelo Estado e reorganizada com novos
objetivos. A enfermagem foi então incorporada ao pessoal hospitalar. Nightingale
contribuiu para a reorganização dos hospitais principalmente os hospitais militares, em
que o padecimento das tropas era grande e poucas medidas eram tomadas com relação ao
atendimento dos feridos (Rocha & Almeida, 2000).
No Brasil, Colonial e Imperial, a enfermagem se apresentava como um conjunto
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de práticas rudimentares a cargo de escravos, mães de família, religiosos, mesclados com
feiticeiros. Isto evidenciava um predomínio da vinculação do trabalho de enfermagem
com os aspectos religiosos, repetindo, naturalmente o modelo europeu (Silva, 1989). Até
então, o trabalho da enfermagem, caracterizou-se como religiosidade transubstanciada em
princípios éticos, disciplina normativa e como um saber expressivo. Nesse contexto, o
trabalho da enfermagem imitava primariamente o modelo europeu e, portanto, dividida e
hierarquizada internamente, com predomínio de trabalhadores com pouco saber, o que a
tornava uma profissão menos onerosa e de pouco valor social.
Os princípios nightingalianos de formação para o trabalho de enfermagem foram
difundidos pelo mundo, alcançando outros países, dentre eles os Estados Unidos da
América (EUA), entre os anos de 1873 a 1875. Para o Brasil, foram trazidas enfermeiras
americanas, com a finalidade de organizar e instalar a primeira Escola de Enfermagem.
Este fato determinou uma nova fase de enfermagem no País (Melo, 1986).
As transformações sociais, econômicas e políticas do país traduziram se em
reformas no campo da saúde e, consequentemente, na enfermagem. No entanto, políticas
de saúde preventiva e curativa se desenvolveram com maior e menor ênfase, conforme a
condução dos políticos de cada momento histórico. Não obstante os grandes avanços
tecnológicos e organizacionais há, hoje, muitos pontos que merecem reflexão, no que se
refere ao trabalho do enfermeiro. Por exemplo: valorização do trabalho e seu
reconhecimento, condição de trabalho, remuneração adequada e a própria organização
política da profissão (Melo, 1986). Posteriormente, em 1923, fundou-se a primeira escola
de enfermagem brasileira, hoje Escola Ana Neri, organizada e dirigida somente por
enfermeiras, nos moldes do modelo nightingaliano. A partir desse momento, é priorizado
o ensino das técnicas, com base no rigor científico / tecnológico (Oguisso, 2000).
Cabe ressaltar que a enfermagem no Brasil:
[...] desde a implantação da enfermagem moderna, na década de 20 e
até os dias atuais, a história da enfermagem vem sendo objeto de estudo
dado sua importância como profissão. A enfermagem, desde suas
origens religiosas e militares, é um saber dominado pelas mulheres e
dirigido ao ato do cuidar, e tendo os mais pobres como alvos. Como
serviço, foi organizado para dar sustentação aos serviços de saúde e
para garantir a produção da força de trabalho. [...] O modo de inserção
do enfermeiro na sociedade atual tem ainda implicações sociais e indica
seu lugar na hierarquia de prestígio das profissões. [...] Hoje, ainda
mantendo alguns princípios nightingalianos: cuidar, educar e pesquisar,
o enfermeiro se encontra mais envolvido nas ações educativas,
executando a arte do cuidar de forma diferenciada, resgatando o modelo
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assistencial existente no país através da estratégia saúde da família, e
preservando a história da enfermagem brasileira. Além disso, a autopercepção, o controle de emoções, a auto-motivação, a empatia e as
habilidades sociais são fatores essenciais para atingir a excelência na
assistência da enfermagem (Santos et al., 2010, p. 1).

Assim, conclui-se dizendo, pelo pesquisado e evidenciado, que a enfermagem no
Brasil está em constante busca de estudos e práticas para melhorar sua assistência em prol
de uma população carente de atenção.

1.2. O papel do enfermeiro
As práticas de cuidado dentro da enfermagem tiveram uma boa contribuição de
áreas correlatas das ciências humanas, como a filosofia, a antropologia, a psicologia e a
sociologia. A enfermagem seguiu nessa linha de formação até mesmo como forma de
tornar independente, do saber médico tecnicista, as suas ações de cuidado (Kohlrausch,
1999).
A formação de todos os profissionais de saúde gira em torno do respeito à ciência,
do rigor metodológico, das práticas diagnósticas e das possibilidades terapêuticas,
individualizadas para cada pessoa. Também se incorporam conhecimentos psicológicos,
antropológicos e filosóficos, que salientam a complexidade do ser humano, que sofre, tem
solicitações, demandas psicoemocionais. Adotar vínculo, relacionamento terapêutico e
cuidado à saúde ajuda na construção de uma visão integralizada, considerando
subjetividades intrínsecas, cultura e formas de organização / relacionamento na
coletividade. É uma alternativa de redimensionar o processo saúde-doença, respeitando
as adversidades e as individualidades do modo de viver do ser humano. Admitir que o
saber científico / tecnológico e o saber solidário não podem compartilhar experiências
pode remeter a um passado recente, em que as práticas de saúde relativamente se
distanciaram do significado da vida, da compreensão do processo de viver e de adoecer
(Kohlrausch, 1999).
Segundo esse autor, o processo de enfermagem possui cinco etapas distintas,
porém inter-relacionadas, que são: investigação, diagnóstico, planejamento, implantação
e avaliação. Essa inter-relação deve ocorrer, pois uma coleta inadequada de dados leva a
uma determinação errônea dos problemas apresentados, chamados de diagnósticos de
enfermagem e consequentemente um planejamento de ação inapropriado (Kohlrausch,
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1999).
A utilização do processo de enfermagem traz muitos benefícios tais como:
redução da incidência e tempo das internações hospitalares à medida que reduz o tempo
de elaboração do diagnóstico e o tratamento de problemas de saúde; cria um plano de
eficácia de custos; melhora a comunicação entre a equipe, prevenindo erros e repetições
desnecessárias; elabora cuidados ao indivíduo e não apenas para a doença (Kohlrausch,
1999).
A equipe de enfermagem deve ter base de conhecimentos que facilite a capacidade
de perceber uma grande variedade de questões, bem como informações altamente
definidas e específicas, pois o profissional atual deve ser o mais auto realizado possível:
físico, emocional e espiritual a fim de atender os desafios de cuidar daqueles gravemente
enfermos (Kohlrausch, 1999).
Devem ter preparo e estarem aptos para manuseios e funcionamento de
equipamentos e qualificados cientificamente sob o ponto de vista cognitivo e de
habilidades para atender a um cliente crítico. Não há como prever quando e como irá
acontecer o agravamento de uma condição clínica de um paciente e esta necessidade de
atendimento deverá ser prestada de imediato evitando disfunção do órgão vital,
iatrogenias e até mesmo a morte. O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) normatiza
em âmbito nacional, a obrigatoriedade de haver enfermeiros em todas as unidades de
serviços que desenvolvam ações de enfermagem que envolva procedimentos de alta
complexidade, comum na assistência a pacientes críticos / potencialmente críticos
(Kohlrausch, 1999).
Esta realidade vivenciada pelos enfermeiros vem ao encontro da literatura que
analisa a função administrativa do enfermeiro no contexto hospitalar e ressalta que esse
profissional tem se limitado a solucionar problemas de outros profissionais e atender
expectativas da instituição hospitalar, relegando a plano secundário a concretização dos
objetivos do seu próprio serviço (Galvão et al., 1998).
Enfim, o papel do enfermeiro é se preocupar prioritariamente com o cuidado ao
paciente. Nessa direção, de acordo com Smeltzer & Bare (2011, p. 44), “[...] o cuidado,
em inglês, significa preocupação, consideração, interesse, afeição, importar-se, proteger,
gostar; em português, significa atenção, cautela, zelo, responsabilidade”. Para os mesmos
autores, o cuidado deve ser individualizado a fim de proporcionar um bom
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relacionamento com o paciente, desenvolvendo a capacidade de detectar e satisfazer as
suas necessidades, incluindo os psicólogos, onde os enfermeiros devem permanecer
grande parte do tempo junto do paciente orientando-o e informando-o acerca da doença
de forma integral e humanizada. Eis aqui a grande missão do ser enfermeiro; estar ao lado
do paciente atendendo-o holisticamente, tentando satisfazer suas necessidades
psicosocioespirituais.
No Brasil, cumpre informar, além da função assistencial, o enfermeiro também, é
formada na função gerencial, ou seja, cuidar da parte administrativa ou ser um
administrador. Em diálogo com Malagutti et al. (2009, p. 15), se a enfermagem é uma
ciência do cuidar ao paciente, seus profissionais podem atuarem tanto no ensino quanto
na gerencia e na pesquisa fazendo do enfermeiro, um agente de mudanças, ou seja, um
“responsável legal da atividade gerencial, competindo a ele coordenar a equipe de
técnicos e auxiliares, conduzir e viabilizar o processo de cuidado”. (Malagutti et al., 2009,
p. 20), ou seja, se torna um administrador.
Assim, para que a atuação do enfermeiro seja efetiva, ele tem que combinar, suas
capacidades assistencial e gerencial, isto é, ele deve se envolver tanto no cuidar ao
paciente quanto no planejamento geral do hospital no intuito de saber adequar as
necessidades reais dos pacientes com a disponibilidade dos insumos utilizados no
hospital. Neste sentido, pode-se dizer, a enfermagem, a enfermagem tem duas dimensões:
a dimensão assistencial e a dimensão gerencial. Na primeira dimensão,

[...] o enfermeiro tem como objeto de intervenção as necessidades de
cuidado de enfermagem e por finalidade o cuidado integral; na segunda,
o objeto de trabalho é a organização do trabalho e os recursos humanos
em enfermagem, os meios e instrumentos são os diferentes saberes
administrativos, materiais, equipamentos e instalações, além dos
instrumentos técnicos da gerência, como: dimensionamento de pessoal,
planejamento, educação continuada/permanente, [...] os quais são
empregados com a finalidade de criar e implementar condições
adequadas à produção do cuidado e de desempenho da equipe de
enfermagem (Santos & Lima, 2011, p. 696).

Assim, para obter-se, no contexto contemporâneo, eficiência no trabalho, o
enfermeiro deve combinar na sua prática profissional, tanto a dimensão gerencial quanto
a dimensão assistencial. Em certa medida, foi, no contexto desta dissertação, o que fez o
então, administrador da farmácia do Hospital Adventista de Belém. Sendo enfermeiro,
ele assumiu a gestão da tal farmácia o que legalmente faz parte das atribuições de um
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farmacêutico de profissão.
Combinar a dimensão assistencial com a função gerencial da enfermagem se
configura atualmente como uma abordagem que visa melhor o atendimento do paciente
implicando a restauração rápida da sua saúde. Assim, acabar logo com a sua dependência
tanto no meio familiar ou hospitalar. Esta combinação visa também, a redução do custo
no tratamento do paciente sem alterar a sua eficiência. O que seria benéfico tanto para o
paciente tanto para a administração do hospital que é uma organização, devidamente
aparelhada em pessoal e material, destinada ao diagnóstico e tratamento de pessoas que
por algum motivo se acidentam ou adoecem e, assim, necessitam de assistência médica
diária e cuidados permanentes em regime de internação.

1.3 A Instituição Hospital
Conforme a literatura, entre diversas organizações cuja presença caracteriza a
sociedade moderna, uma se sobressai pela complexidade das tarefas que a comunidade
lhe impôs, o hospital que, no contexto moderno,

[...] é uma organização quase completa, em termos da área da saúde.
Sua equipe congrega profissionais médicos, paramédicos e
administradores qualificados e incorpora o avanço constante dos
conhecimentos, das aptidões, das tecnologias da medicina e dos
aspectos finais dessas tecnologias representados pelas instalações e
equipamentos (Leoncinea, Borniab & Abbasc, 2013, p. 595).

Sua estrutura é organizada sob uma série de unidades, entrosadas
harmoniosamente entre si, para poder, dessa maneira, oferecer o conforto e bem-estar aos
pacientes, como também um ambiente agradável e adequado ao pessoal que nele trabalha.
O pessoal com atribuições comuns se reúne, se associa formando assim divisões serviços,
setores, entrosando entre si, constituindo assim uma grande organização, constituída pela
administração, médicos, enfermeiros e o pessoal da manutenção e higiene.
Há divergências quanto à origem da palavra hospital. Para alguns ela deriva da
palavra latina Hospes que significa hóspede. No caso, o hospital seria uma instituição que
acolhe alguém. Cabe mencionar que hospital é palavra derivada de Hospitium, local onde
se mantém alguém hospedado (Barquim, 1992).
Os hospitais são sistemas complexos formados por diversos setores onde atuam
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constantemente expostas a situações emocionalmente intensas, tais como vida, doença e
morte, troca de turno (dia/noite), ruídos, situações estas que levam as pessoas a ficarem
ansiosas e tensas física e emocionalmente (Novaes, Romano & Lage, 1996).
De acordo, com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a OMS (2007)
o hospital é parte de uma organização médico-social, cuja função básica consiste em
proporcionar à população assistência médica - integral, curativa e preventiva, sob
quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar. Trata-se, também, de um
centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde a eles
vinculados tecnicamente.
Hospital também é assim definido assim pela OMS (2007, p. 122), como:
[...] parte integrante de um sistema coordenado de saúde cuja função é
dispensar à comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa
quanto preventiva, incluindo serviços extensivos à família em seu
domicílio e ainda um centro de informação para os que trabalham no
campo da saúde e para as pesquisas biossociais.

Outra definição procede de Cerqueira (2003, p. 51) que o considera como “Uma
parte integrante de uma organização médica e social cuja função é prover uma completa
assistência de saúde à população de caráter curativo e preventivo cujo serviço atinge a
família e seu meio ambiente”.
Os hospitais também podem ser considerados como:
[..] todos os estabelecimentos com pelo menos cinco leitos, para
internação de pacientes, que garantem um atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova
de admissão e assistência permanente prestada por médicos. Além
disso, considera-se a existência de serviço de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com a
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviço de
cirurgia e ou parto, bem como registros médicos organizados para a
rápida observação e acompanhamento dos casos. (Quinto & Bittar,
2004, p. 13).

Respectivamente, a seguir, de uma forma resumida, apresenta-se, as funções,
classificação e finalidades da instituição hospital. Um hospital tem as seguintes funções:
Restaurativa: compreendendo a emergência (acidentes, complicações
físicas), o diagnóstico; o tratamento da doença, a reabilitação física,
mental e social do paciente; Preventiva: cuidados pertinentes à prénatal, pós-natal; desenvolvimento da criança e do adolescente; controle
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de doenças contagiosas; prevenção de doenças; educação sanitária;
saúde ocupacional e higiene do trabalho; Educativa: relacionada à
formação técnica de médicos, especialistas, enfermeiros,
administradores e profissionais de saúde, além do trabalho de
orientação, conscientização e educação, relativos à medicina
preventiva, higiene, saneamento e desenvolvimento social de todo e
qualquer indivíduo pertencente à sociedade dos homens; Pesquisa: diz
respeito à realização de investigações relacionadas às pesquisas básicas,
operacionais, médicas, clínicas e administrativas, relativas a atividade
hospitalar (Borba, 1996, pp. 47-48).

Os hospitais são classificados sob os mais diferentes aspectos:
Quanto à natureza da assistência, os hospitais assim se classificam:
gerais: atendimento de vários tipos de especialidades médicas;
especializados: reservados ao atendimento de doenças específicas, tais
como: câncer, coração, tuberculose; quanto à propriedade, manutenção
e controle: governamentais: federais, estaduais, municipais e
paraestatais; particulares: filantrópicos e com finalidade lucrativa.
Quanto à capacidade ocupacional, classificam-se em: pequeno: de 25 a
49 leitos; médio: de 50 a 149 leitos; grande: de 150 a 500 leitos; especial
ou extra: acima de 500 leitos (Borba, 1996, pp. 85-53).

Quanto à sua finalidade, o hospital:
[...] é parte integrante de uma organização médica e social, cuja função
básica consiste em proporcionar à população assistência médica
integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de atendimento,
inclusive o domiciliar, constituindo-se também em centro de educação,
capacitação de recursos humanos e de pesquisa em saúde, bem como de
encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os
estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente (Borba, 1996,
p. 32).

No contexto atual, conforme Fernandes, Fernandes & Ribeiro (2000), um novo
modelo de assistência em serviços de saúde vem substituindo, desde o início da década
de 80, o padrão então vigente, caracterizado pela valorização crescente do cliente, com
vistas a oferecer-lhe qualidade em atendimento, satisfação de suas necessidades,
abrangendo para tanto a organização como um todo. As funções de assistência médica
preventiva e curativa, estendidas até mesmo aos domicílios, além de centros de formação
no campo da saúde e em pesquisas biossociais, objetivos estes propostos pela OMS para
conceituar o hospital, parecem estar discordados do contexto hospitalar atual. O hospital
atualmente encontra-se completamente desinserido da realidade assistencial proposta, ou
seja, vive dentro de um modelo assistencial nosocomiocêntrico em uma sociedade
evidentemente medicalizada.
Segundo esses autores, o modelo assistencial em vigor não está, portanto,
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oferecendo as respostas esperadas pela sociedade, além de inviabilizar e onerar os custos
dos atendimentos, haja vista os procedimentos e internações realizados sem premente
necessidade, submetendo os pacientes a riscos, infecções, complicações e insatisfações
no ambiente hospitalar. Os hospitais estão sendo obrigados a repensarem acerca de
objetivo e tática para se adaptarem às mudanças do ambiente externo, cuja dinâmica e
inconstância têm exigido bastante flexibilidade, além de respostas adequadas e rápidas
aos problemas que prejudicam direta ou indiretamente aos seus clientes internos e
externos.
Assim, para Mezzomo (2005), há uma necessidade na atualidade, determina as
condições fundamentais para caracterizar um hospital segundo o novo padrão exigido
pelo mercado. Dentre elas, destacam-se:
a) Ter missão definida, ou seja, ter identidade própria com objetivos claros do que
faz, com que qualidade, para quem, quando e por meio de quem realiza suas
atividades;
b) Preservar os valores fundamentais da vida, da saúde, da honestidade, da lealdade,
da ética;
c) Utilizar adequadamente os recursos físicos, humanos, científicos e tecnológicos
de que dispõem;
d) Conhecer seus clientes internos e externos.
Isso tudo, segundo o mesmo autor, no intuito de possibilitar melhor orientação aos
processos organizacionais, objetivando o efetivo atendimento às suas necessidades para:
a) Fortalecer seus funcionários, ou seja, educá-los e envolvê-los continuamente no
processo de melhoria dos serviços prestados, capacitando-os na análise de
problemas e de tomada de decisões;
b) Estar comprometido com a qualidade, avaliando constantemente seu progresso e
redesenhando em caso de necessidade os seus processos;
c) Eliminar seus desperdícios de tempo, material e dinheiro e de sofrimento
desnecessário;
d) Ser ético na organização e trabalho, no atendimento aos clientes e no cumprimento
à missão e valores;
e) Monitorar estatisticamente processos e resultados, objetivando acompanhar
tendências e fixar metas;
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f) Criar indicadores que possibilite acompanhar e alinhar o hospital com os melhores
em sua categoria, estimulando a todos no caminho de uma ação solidária e
responsável;
g) Apoiar e provocar mudanças, objetivando o alinhamento do processo
organizacional, com vistas ao cumprimento da missão do hospital.

A valorização da qualidade nos produtos e serviços hospitalares, ante a alta
competitividade no mercado e do progressivo nível de exigência dos consumidores, tem
sido uma condição necessária para a sobrevivência das organizações que operam nesse
segmento, bem como o abandono do antigo modelo de centralização nas necessidades
funcionais para a centralização na satisfação dos clientes internos e externos,
simultaneamente. O atendimento às necessidades e satisfação dos clientes exige que a
organização tenha um controle real de seus recursos físicos, humanos e tecnológicos, para
alcançar custos compatíveis com o mercado (Mezzomo, 2005).
Assim, para Moacir (2008, p. 23) que cita Torres e Lisboa, o hospital

[...] é uma organização humanitária, e tem sua face burocrática. Possui
uma complexa divisão de trabalho e emprega profissionais altamente
especializados nas áreas técnicas (saúde) e outros nem tanto par as
atividades de apoio. Assim, essas equipes, embora sejam diferenciadas
quanto ao trabalho específico que exercem, necessitam trabalhar de
forma coordenada e harmônica para que o hospital atinja seu maior
objetivo: o bem-estar e a recuperação dos pacientes internados. [...] o
fluxo de trabalho de um hospital tem características próprias que
diferem em relação a empresas de outros setores, seja pela variação no
volume de serviços prestados e, em especial, por lidar com vidas
humanas e ter responsabilidade nesse trato.

O hospital enquanto sistema complexo, como visto, tem vários serviços ou
departamentos dentro dele que, em conjunto, funcionam para oferecer um produto de
qualidade, isto é, o cuidado ao paciente com eficiência ou com qualidade. De acordo com
o objetivo desta dissertação, abordaremos a seguir, a administração da farmácia
hospitalar.
Saber da administração de uma farmácia hospitalar é capital neste trabalho pelo
fato que, hoje, o medicamento adquire hoje uma dimensão especial no contexto global da
medicina e o farmacêutico hospitalar é o profissional que, habilitado com o grau de
especialista, é responsável pela problemática do medicamento a nível hospitalar. Assim,
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o medicamento, constitui um elo entre o serviço de farmácia e o serviço de enfermagem.
Juntos, tais serviços devem atingir um resultado que atenda aos anseios da comunidade
hospitalar, no que se refere aos propósitos assistenciais, tecnológicos e financeiros
(Regonha, 1999).
Quase toda instituição hospitalar abriga a farmácia hospitalar, cujo objetivo é
garantir o uso seguro e racional dos remédios prescritos pelo profissional médico, além
de responder à demanda das necessidades de medicamentos dos pacientes hospitalizados.
Para tanto, essa farmácia mantém sob sua guarda os estoques desses produtos que são
caracterizados por ciclos de demandas e de ressuprimentos, com flutuações significativas
e altos graus de incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter medicamentos
em disponibilidade na mesma proporção da sua utilização (Regonha, 1999).
Dentro de um hospital, as questões referentes ao gerenciamento dos
medicamentos e à forma como estes são distribuídos entre seus vários setores (postos de
enfermagem, centro de tratamento intensivo, centro cirúrgico) significam muito em
relação à qualidade da prestação deste serviço pela farmácia. Por outro lado, o manual de
material médico-hospitalar é um instrumento de fundamental importância no processo de
gestão da farmácia hospitalar, uma vez que contêm as informações fundamentais sobre
os artigos hospitalares padronizados, de forma ordenada, permitindo consultas por parte
de toda equipe técnica. (Regonha, 1999).
Assim, ao farmacêutico hospitalar com responsabilidades de direção e
coordenação de serviços, passa a ser exigida uma formação mais diferenciada ao nível da
organização e gestão serviços, que lhe permita gerir eficazmente os recursos humanos e
econômicos de que dispõe. Também ao nível da distribuição de medicamentos, tem
surgido a necessidade de adaptação a novos conceitos de trabalho (Regonha, 1999).

1.4. Gestão da farmácia hospitalar
Antes de falar da gestão da farmácia, acha-se necessário, retraçar uma breve
histórica da gestão hospitalar como tudo. Assim, a história recente tem inúmeros registros
de empresas que obtiveram sucesso por meio da busca decidida da melhoria continuada
da qualidade de seus produtos e serviços. Foi meio da qualidade que os novos mercados
foram conquistados, os custos foram reduzidos e os clientes focaram mais satisfeitos e
solidários com as organizações (MEZZOMO, 2005).
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Segundo esse autor, foi por meio da qualidade, também, que uma nova relação de
parceria surgiu entre fornecedores e consumidores. Esta qualidade provocou um
pensamento global da própria ciência da Administração e priorizou a pessoa, na figura do
cliente como fundamento e razão de ser de todo o esforço empresarial. Mostrou que o
cliente não é uma presa a ser dominada, mas um colaborador e um parceiro na obtenção
dos objetivos maiores da organização. A qualidade é a reversão do conhecido e malfadado
aforismo que diz que ‘errar é humano’, porém, acertar, é mais humano ainda. E o que tem
a haver o isto com o hospital?
Tem-se afirmado, e com muita propriedade, que o hospital, além de ser uma
empresa é a mais complexa entre todas. Isto exige que ela seja dotada de uma estrutura
sólida e racional que, porém, não pode mecanizar ou despersonalizar os serviços que ela
presta ao seu usuário - o paciente. Por conseguinte, justifica-se a necessidade da
excelência da qualidade na gestão hospitalar (MEZZOMO, 2005). Assim sendo, como
visto, no trabalho do profissional de enfermagem é preciso haver o aspecto assistencial,
educacional e gerencial.
Para Oliva e Borba (2004, p. 29), “A gestão hospitalar, portanto, é imprescindível,
mas a economia tem um convívio difícil na área da saúde, pois existe um antagonismo
entre as visões a respeito da assistência à saúde”. Assim, para Zanon (2001, p. 43) entende
que: “A administração hospitalar é uma especialização peculiar da administração de
empresas, porque envolve uma complexa associação de recursos humanos e
equipamentos muito diversificados”. Neste cenário, o hospital há dois tipos de farmácia,
a hospitalar que é a destinada à manipulação de fórmulas magistrais e oficiais e a
recepção, guarda, controle e distribuição de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos para uso do hospital e seus pacientes, e a semi-industrial, que
além das atividades próprias da hospitalar, produz medicamentos em grande escala para
uso do hospital e de seus pacientes e / ou para fornecer a outros hospitais (Borba, 1996).
Como visto, aqui, explana-se sobre a farmácia hospitalar.
A farmácia hospitalar tem por objetivo, garantir o uso seguro e racional dos
remédios prescritos pelo profissional médico, além de responder à demanda das
necessidades de medicamentos dos pacientes hospitalizados. Para tanto, a farmácia
hospitalar mantém sob sua guarda os estoques desses produtos. Os estoques da farmácia
hospitalar são caracterizados por ciclos de demandas e de ressuprimentos, com flutuações
significativas e altos graus de incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter
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medicamentos em disponibilidade na mesma proporção da sua utilização. Estes remédios
significam custos, e medicamentos/materiais são itens que chegam a representar,
financeiramente, até 75% do que se consome em um hospital geral. (CAVALLINI &
BISSON, 2010).
Sendo insumos hospitalares que apresenta 3/4 dos financiamentos do hospital, seu
gerenciamento apresenta-se capital para que o hospital atingisse suas metas enquanto
organização. Assim, Moacir (2008, p. 27), nos lembra, “na gestão hospitalar atual, o
impacto dos preços dos medicamentos nos gastos assistenciais é alto, impondo uma
gestão de estoques e controle rígidos”.
Segundo Ballou (2006), um ponto importante na gestão de estoques é o
relacionamento com fornecedores. Toda a cadeia de suprimentos deve trabalhar em
harmonia, é necessário criar esta conscientização. Ao ponto que uma empresa ‘empurra’
seus estoques para o processo seguinte, vai apenas gerar problemas para a cadeia de
suprimentos, e consequentemente prejudicar a si própria. Quando a empresa trabalha com
produtos que possuem validade estabelecida, esse relacionamento se faz mais importante,
ao ponto que toda cadeia de suprimento possua canais de comunicação rápida para
suprimir qualquer problema.
Em diálogo com Moacir (2008, 27), percebe-se que “a administração de estoques
de medicamentos compreende gerir unidades essenciais e padronizadas, exigindo a
atuação de profissionais qualificados”, isto é, com seguintes conhecimentos,
Bases farmacológicas de medicamentos e de estoques: Forma como o
medicamento vai agir no organismo da pessoa quando administrado;
condições ideais e exigências de conservação de medicamentos e
materiais; controle do prazo de validade dos medicamentos estocados
de modo que se dispense, mais rapidamente, o estoque mais antigo e
cujos prazos de validade estão mais próximos do vencimento;
similaridade (medicamentos): de acordo com o Conselho Federal de
Farmácia, existem três tipos de designação de medicamentos: Inovador
ou Ético, Genérico e Similar (Moacir, 2008, p. 7).

Assim, percebe-se que a atuação do farmacêutico hospitalar é muito abrangente e
de acordo com Andrade
[...] através de conhecimentos especializados, ele tem habilidade para
assumir inúmeras responsabilidades, tanto na administração pública
quanto na fabricação e no abastecimento de medicamentos; atuando em
várias áreas como: na direção e administração da assistência
farmacêutica; na regulamentação e no controle dos medicamentos; na
formulação e no controle de qualidade dos produtos farmacêuticos; na
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inspeção e avaliação das instalações para fabricação de medicamentos;
na garantia da qualidade dos produtos ao longo da cadeia de
distribuição; nas agências de aquisição de medicamentos; e nos comitês
nacionais e institucionais de seleção de medicamentos (Andrade, 2015,
p. 20).

Em relação aos aspectos administrativos da farmácia hospitalar, focando,
especificamente, a competência do farmacêutico - toda sua gestão deve ser pensada com
visão sistêmica. Implantar processos e sistemas que a melhore e diminuam os gastos,
mantendo-se a garantia de assistência farmacêutica e utilização racional de verbas
orçamentárias, promovendo o acesso da população ao medicamento são algumas das
responsabilidades básicas (SABONARO, 2007).
Assim sendo, o farmacêutico hospitalar representa atualmente um papel de
destaque fundamental na equipe de saúde hospitalar. Esse profissional pode proporcionar
redução de custos à administração hospitalar, além de visar qualidade no que diz respeito
à atenção farmacêutica, na qual assume um papel importante para a saúde do paciente
hospitalizado assegurando medicamento condizente, além das ações de manipulação e
atividades clínicas. O farmacêutico hospitalar tem sido o responsável pelo
reconhecimento da importância da categoria dentro das equipes multidisciplinares de
saúde por meio de sua habilidade em revelar os melhores caminhos a serem trilhados no
universo dos medicamentos (SABONARO, 2007).
Segundo esse autor, o medicamento requer o farmacêutico na dispensação. O
medicamento nasce na indústria, mas não morre na indústria. Ao se fazer um uma ideia
de parâmetro de tempo, metade da vida do medicamento seria na indústria e a outra
metade se daria na farmácia, hospitalar ou não.
Além do vasto e desafiador campo de criação e manipulação que o ambiente da
farmácia hospitalar oferece, até pela necessidade de garantir o acesso da população aos
medicamentos, a atuação do farmacêutico hospitalar não para por aí. A prática da
assistência e atenção farmacêutica, já padrões em países referenciais, comprova sistemas
de trabalho, como a dose unitária, que são definitivos quanto à importância do profissional
no hospital. Dentro desse cenário, abre-se um leque de opção de trabalho revelando um
campo intacto e pronto para ser arado (SABONARO, 2007).
Assim, para CRF SP (2010, p. 9),
O farmacêutico que deseja atuar em instituições hospitalares deve
possuir formação em farmácia hospitalar, conhecimentos básicos de
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contabilidade e administração, habilidade para comandar e liderança,
além de conhecer as ferramentas da qualidade total e possuir capacidade
de atuar em Assistência Farmacêutica e Atenção Farmacêutica.

De acordo com a Resolução n° 308 de 2 de maio de 1997, no seu art. 2°, cabe ao
farmacêutico responsável técnico, responsabilizar-se pelos princípios de gestão e
administração da farmácia. Evocando a mesma resolução, Moacir (2008), ao citar Gomes
e Reis, destaca que a farmácia hospitalar tem seguintes competências:
Distribuir medicamentos por dose unitária e/ou individualizada para
todas as unidades de internação e unidades de apoio [...]; manter e
controlar estoques adequados de medicamentos e produtos
farmacêuticos utilizados nas unidades de emergência, pronto
atendimento e outras áreas; manter central de abastecimento
farmacêutico e executar as atribuições e tarefas inerentes ao controle
financeiro e contábil necessários à prestação de contas do hospital
(Moacir, 2008, p. 26).

Diante das atribuições da farmácia hospitalar, pensa-se em diálogo com Moacir
(2008, p. 26) que cita Gomes e Reis, “que o planejamento adequados, controles eficientes,
recursos humanos capacitados e uma política de gestão de qualidade de materiais são
requisitos essenciais para que a administração de um serviço de farmácia hospitalar
atinja” resultados positivos.
Se a farmácia é considerada como órgão hospitalar que adquire, armazena,
controle e distribui todos os medicamentos que se utilizam na farmácia e como visto, de
acordo com as normas legais, ela deve ser administrada pelo farmacêutico de formação,
no contexto desta dissertação, considerando que administrar é visar resultado, parte-se de
uma experiência profissional de um enfermeiro, o autor desta dissertação, que foi
convidado em assumir a direção da Farmácia do Hospital Adventista de Belém de 2015
a 2016, para saber se, a sua formação profissional lhe possibilitava em realizar tal tarefa.
Contudo, no final da formação profissional do enfermeiro, ele será apto de
realizar,

[a] análise crítica para tomada de decisão gerencial e o desenvolvimento
do pensamento autônomo; organização de redes de serviços de saúde;
desenvolvimento de instrumento para análise da situação de saúde e
provisão de serviços e elaborar estratégias de intervenção; identificação
de potencialidades e limitações institucionais que diminuam ou
impeçam a efetividade das ações de saúde; realização de planejamento
e programação, fundamental à análise de situação e elaboração de
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propostas de intervenção; utilização do sistema de informação,
avaliando suas potencialidades e limitações; desenvolvimento dos
conhecimentos gerenciais a partir de novos enfoques e modernas
técnicas de gestão, entre outras (Correa, 2015, p. 33).

Assim, partindo-se da ideia segunda a qual administrar é organizar determinadas
atividades de uma empresa, considerando a formação gerencial do enfermeiro, quer dizer
este, em certa medida, é capaz, se conflito de competência, administrar tecnicamente a
farmácia. Tecnicamente quer dizer, administrar enquanto administrador e não como
farmacêutico a instituição. Isto é, sabe-se que a farmácia hospitalar se compõe de uma
parte administrativa, de uma parte de atenção ao paciente e de uma parte de faturamento.
Contudo, sendo formado também na área gerencial, logo que assumiu, começou a
organização do setor. Pois, infelizmente, o pesquisador se tornou o gestor da
administração

da

farmácia

que

estava

completamente

desorganizada.

Esta

desorganização refletiu no controle de estoque que estava completamente sem controle,
outro problema encontrado pelo pesquisador foi que não tinha linha de produção bem
definida. Isto é, se fazia fita para o paciente a cada 24 horas. Outra, os enfermeiros
perdiam o controle da fita, que muitas vezes ficava no bolso as prescrições das
medicações do paciente.
Então, assumir a administração da farmácia era um desafio já que tudo era
desorganizado. O autor Newman (1976, p.18) define administração como orientação,
direção e controle de esforço grupal ou individual visando um objetivo. E, segundo o
autor, analisar administração é pensar em termos o que faz um administrador. Ou seja,
como aborda o assunto, tarefa em como: planejar, organizar, reunir recursos,
supervisionar e controlar.
E, assim se fez, com 6 (seis) meses de gestão, tudo mudou com a implementação
do planejamento. Este planejamento que permitiu descobrir, por exemplo, o descontrole
com as fitas impressas, as vezes com que, os enfermeiros ou técnicos de enfermagem
buscavam mais de uma vez as medicações, implicando um prejuízo para o hospital.
Contudo, este processo foi solucionado com o tempo.
A partir do conhecimento gerencial, o enfermeiro descobriu um problema de
planejamento, entretanto, para que uma gestão de uma determinada organização tenha
êxito, precisa-se ter um planejamento das atividades cotidianas de seu funcionamento. No
caso da farmácia, por exemplo, planejar uma atividade de identificação de medicamento.
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Assim, com a gestão da farmácia do HAB, começou-se a ser identificadas as
medicações, as que tinham problema de vencimento. Neste sentido, foi identificado que
farmácia perdia muito. Com a identificação, começou-se a comprar, no primeiro edital,
as medicações de Tarja vermelha. No final da atividade de identificação, percebeu-se que
a farmácia, no final do inventário de estoque, teve uma perda mínima do permitido.
Assim, através do Princípio da Administração, isto é, dos processos
administrativos, por exemplo, o planejamento, organização, direção e controle, começouse a trabalhar com prazo e cronogramas de atividades no intuito de resolver problemas
encontrados no setor. Por exemplo, a questão de demora de fita do paciente. Sendo assim,
começou-se a se entregar as fitas na unidade de enfermagem pelo atendente de farmácia
junto ao técnico de enfermagem. Deste fato, obteve-se o controle de saída dos remédios.
A partir do exposto, a experiência do enfermeiro, autor da pesquisa, que através
do estudo de caso e pesquisa-ação, busca mostrar, como através da sua formação
profissional, o enfermeiro também, pode atuar, sem ferir a legislação vigente, na
administração de uma farmácia hospitalar se isso implica, como lembra Ribeiro (1993),
na mudança na cultura dos erros; simplificação e padronização dos processos e as
atividades neles desenvolvidos e introdução de avaliações imediatas sobre as ações
executadas.
Mudar a cultura do erro é tão capital em uma farmácia ou hospital como tudo já
que, em diálogo com Padilha e Secoli (2002), o uso de medicamentos, os procedimentos
envolvidos e as próprias respostas orgânicas decorrentes do tratamento envolvem riscos
potenciais de provocar danos ao paciente.
Se a farmácia hospitalar, como visto, é mais importante para o hospital na
atualidade, para cumprir a sua missão deve ser bem administrada que leva ao controle de
estoque de medicamentos. Ou seja, evitar erros, diminuir a perda de medicamentos e
materiais e por fim, controlar o prazo de validade de medicamentos.
Contudo, a partir da experiência do autor deste trabalho na gestão na farmácia do
HAB, provoca-se um debate que não se tenta concluir nesta dissertação de que, a partir
da formação profissional, principalmente, da dimensão gerencial da enfermagem, o
enfermeiro pode, em certas condições, administrar tecnicamente o setor hospitalar.
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CONCLUSÃO
Se a farmácia é considerada como órgão hospitalar que adquire, armazena,
controle e distribui todos os medicamentos que se utilizam na farmácia e como visto, de
acordo com as normas legais, ela deve ser administrada pelo farmacêutico de formação,
no contexto desta dissertação, considerando que administrar é visar resultado.
Novaes, Romano & Lage (1996) corrobora que os hospitais são sistemas
complexos formados por diversos setores onde atuam diversos profissionais, tornandoos, sobretudo uma organização de pessoas constantemente expostas a situações
emocionalmente intensas, tais como vida, doença e morte, troca de turno (dia/noite),
ruídos, situações estas que levam as pessoas a ficarem ansiosas e tensas física e
emocionalmente.
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RESUMO
O estilo de vida como influenciador da qualidade de vida permeia por toda a vida e reflete
na saúde e demais áreas da nossa vida, com aspectos, físicos, psicológicos, sociais e
ambientais. A cada dia que se passa no planeta Terra acontece uma evolução científica e
existe a necessidade de se adaptar para não ficar forra da corrida profissional, mas será
que esse desenvolvimento e esse pensamento competitivo está levando em consideração
a percepção de vida, ou do bem-estar nas diferentes áreas de escolha profissional,
influenciam. A presente proposta de pesquisa pretende, através de uma análise de corte
transversal de caráter quali-quantitativa, verificar o estilo da vida e sua influência na
percepção da qualidade de vida dos acadêmicos dos diferentes cursos superiores ofertados
pelo Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista a fim de buscar estratégias que
impulsionem a melhoria do bem-estar e o incentivo da vida acadêmica na conquista de
mais uma etapa da vida que é o ensino superior.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Ensino superior e Estilo de vida.
ABSTRACT
Lifestyle as an influencer of quality of life permeates throughout life and reflects on health
and other areas of our life, with physical, psychological, social and environmental aspects.
Every day that goes by on planet Earth, scientific evolution takes place and there is a need
to adapt so as not to be left out of the professional race, but is this development and this
competitive thinking taking into account the perception of life, or of the well-being?
Being in the different areas of professional choice, influence. The present research
proposal intends, through a qualitative-quantitative cross-sectional analysis, to verify the
lifestyle and its influence on the perception of the quality of life of academics of the
different higher courses offered by the Federal Institute of Roraima - Campus Boa Vista
in order to seek strategies that promote the improvement of well-being and the
encouragement of academic life in the achievement of another stage of life, which is
higher education.
Keywords: Quality of life, Higher education and Lifestyle.
RESUMEN
El estilo de vida como influenciador de la calidad de vida impregna toda la vida y se
refleja en la salud y otras áreas de nuestra vida, con aspectos físicos, psicológicos, sociales
y ambientales. Cada día que pasa en el planeta Tierra se produce una evolución científica
y hay que adaptarse para no quedar fuera de la carrera profesional, pero es ese desarrollo
y ese pensamiento competitivo teniendo en cuenta la percepción de la vida, o de el
bienestar estar en las diferentes áreas de elección profesional, influencia. La presente
propuesta de investigación pretende, a través de un análisis transversal cualitativocuantitativo, verificar el estilo deviday su influencia en la percepción de la calidad de vida
de los académicos de los diferentes cursos superiores que ofrece el Instituto Federal de
Roraima - Campus Boa Vista en con el fin de buscar estrategias que promuevan la mejora
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del bienestar y el estímulo de la vida académica en el logro de otra etapa de la vida, que
es la educación superior.
Palabras clave: Calidad de vida, Educación superior y Estilo de vida.
INTRODUÇÃO
O sonhado ensino superior é uma etapa da vida que se tornou acessível a grande
parte da população e hoje consegue reunir em uma sala de aula diferentes pessoas, com
idades distintas, núcleos familiares diversos, culturas próprias, ou seja, vidas que tem suas
próprias características e que agora se encontram e passam a conviver por alguns anos.
Como é percebida a qualidade de vida desses acadêmicos, não apenas pelo olhar da
instituição, mas como eles avaliam a sua qualidade de vida.
Quais aspectos subjetivos são mais valorosos para ser considerado uma pessoa
com a vida boa, quais aspectos pessoais são importantes para eles e será que eles já se
veem conquistando algum deles. Além de tratar de aspectos corporais, como anda o
psicológico deles, qual o seu nível de ansiedade e de depressão, será que eles têm
pensamentos negativos com frequência. E os amigos, será que os que são rodeados de
amigos se sentem realmente acolhidos, não será o verdadeiro ambiente fraterno que ele
se sente confortável.
E em relação ao local, sua casa é o seu abrigo, ou é quando está no Campus Boa
Vista, quanto cada um se sacrifica para atingir seus objetivos, ou será que a faculdade é
um local prazeroso e por último existe diferença na percepção de qualidade de vida entre
os diferentes cursos superiores do Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista.
Essa pesquisa procurou verificar quais os índices são mais positivos e quais os
mais negativos, tanta qualidade de vida quanto no estilo de vida. Utilizou-se para isso
protocolos conhecidos como o WHOQOL-Bref da Organização Mundial de Saúde –
OMS e o Estilo de Vida Fantástico da Universidade de McMaster, no Canadá,
desenvolvido pelo Departamento de Medicina Familiar. A pesquisa também levou em
consideração que foi realizada no período da pandemia de Covid-19.

REFERENCIAL TEÓRICO
ESTILO DE VIDA
Nas últimas décadas, os efeitos do comportamento individual sobre a saúde têm
sido estabelecidos (USDHHS - U.S., et al, 1996 & U. S. DEPARTMENT OF HEALTH
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ANDHUMAN SERVICES,1998). Embora existam evidências positivas para a saúde com
relação ao estilo de vida e à atividade física, observa-se que uma grande parcela da
população não segue um estilo de vida adequado. Os índices de inatividade física são
elevados, e as doenças crônicas degenerativas constituem ainda a principal causa de morte
(CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY, 2003). O estilo de vida é
caracterizado por padrões de comportamento identificáveis que podem ter um efeito
profundo na saúde da população e está relacionado com diversos aspectos que refletem
as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1998).
A atividade física e os hábitos alimentares são dois elementos do estilo de vida
que desempenham um papel significativo na promoção da saúde e na prevenção de
doenças (BLAIR SN, et al, 1996). Além disso, outros elementos do estilo de vida são
também importantes para a saúde e o bem-estar, tais como evitar o uso de cigarros, possuir
um bom relacionamento com a família e amigos, evitar o consumo de álcool, prática de
sexo seguro, controle do estresse, além da necessidade de se ter uma visão otimista e
positiva da vida1(CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY, 2003).
De maneira geral, os instrumentos que utilizam informações fornecidas pelos
indivíduos (questionários, entrevistas e diários) são de baixo custo, fáceis de aplicar e
permitem avaliar um grande número de pessoas, o que os torna muito convenientes para
estudos epidemiológicos, pois fornecem respostas rápidas para algo que demandaria
muito tempo para ser avaliado de outra forma. O questionário denominado “Estilo de vida
fantástico” tem por objetivo mensurar os principais elementos que caracterizam o estilo
de vida adequado para a saúde (CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE
PHYSIOLOGY, 2003). Trata se de uma ferramenta auxiliar que é utilizada por médicos,
com o propósito de conhecer e medir o estilo de vida dos seus pacientes na atenção
primária (BLAIR SN, et al.,1996). O instrumento consiste em um questionário
padronizado com 25 questões fechadas que exploram nove domínios sobre os
componentes físicos, psicológicos e sociais do estilo de vida. Existem várias versões do
instrumento em inglês e espanhol, e com aplicação em estudantes, trabalhadores,
pacientes de clínica familiar, pacientes hipertensos e pacientes com diabetes tipo 2.
(FLECK, et al., 1999 & RODRIGUEZ et al., 2003).
QUALIDADE DE VIDA
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As questões relacionadas à qualidade de vida ganharam notoriedade por volta de
1950. Porém sua intensificação se deu no período da Revolução Industrial, devido às
constantes reivindicações dos operários por melhores condições de trabalho, menores
jornadas e salários mais justos. A partir de então, o estado emocional dos trabalhares
passou a ser visto com mais atenção, pois a ausência de condições dignas de trabalho
pode acarretar sérios agravantes, o que fez com que o trabalho se tornasse mais
humanizado e os olhares fossem voltados também para a melhoria na qualidade de vida
dentro e fora do ambiente de trabalho (GOMES et al., 2017).
Nos dias atuais, a rotina de trabalho levada por muitas pessoas desencadeia
diversos efeitos negativos que comprometem a qualidade de vida. A perda de sono, má
alimentação, exposição ao estresse contínuo e o sedentarismo podem exercer forte
influência na redução da produtividade no ambiente de trabalho e na visão social.
Considerando os efeitos negativos que a rotina sedentária, aliada aos fatores relacionados
acima podem ocasionar, é importante que sejam incluídas na rotina diária a adoção de
práticas esportivas de modo que atuem na promoção do bem-estar e melhoria da saúde
(SOARES et al., 2017).
Após a Segunda Guerra Mundial, a Qualidade de Vida tornou-se uma questão
muito estudada no mundo e de suma importância, significando melhoria do padrão de
qualidade de vida da sociedade. Consequentemente os conceitos foram crescendo,
englobando o desenvolvimento socioeconômico e humano e a percepção das pessoas a
respeito de suas vidas. Há vários consensos sobre seu significado, existindo várias
correntes de pensamento e várias tendências de pesquisa, todas complementando uma a
outra. Além disso, ao longo do tempo, a forma de avaliação se alterou, passando de uma
avaliação baseada em parâmetros objetivos conforme a população investigada, ou
idealizados pelos pesquisadores, para outra que valoriza a percepção subjetiva das
pessoas. (CHIAVENATO, 2004).
A qualidade de vida foi definida pela Organização Mundial de Saúde como: “a
percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores
nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
(THE WHOQOL GROUP, 1995). Essa definição leva em consideração que a saúde é “o
completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de
enfermidade” (WHO, 2002).
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A qualidade de vida é definida como o nível de satisfação com a vida, a qual
depende da inter-relação de múltiplos fatores, visto que há fortes influências dos hábitos
de vida de cada pessoa, da atividade física, da dieta, do comportamento preventivo, da
percepção de bem-estar, das condições físicas e ambientais, da renda, da percepção
subjetiva de saúde, do relacionamento familiar, das amizades e dos aspectos espirituais e
religiosos (LAWTON, 1991, NAHAS, 2001; NERI, 2001 & SILVA, 1999).
A qualidade de vida também é caracterizada com o grau de consciência entre a
vida real e as expectativas do indivíduo, refletindo a satisfação de objetivos e sonhos do
próprio (CALMEIRO & MATOS, 2004, p. 50).

MATERIAL E MÉTODO
CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO
Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo descritivo, a pesquisa seguirá uma
abordagem quali-quantitativa, de modo que possibilite tanto uma análise estrutural com
métodos quantitativos, quanto uma análise processual apoiada em métodos qualitativos
(SCHNEIDER et al., 2017). Para um melhor delineamento experimental, será realizada
uma pesquisa exploratória, através de um levantamento bibliográfico com consultas a
acervos, periódicos e livros especializados para melhor exposição da questão de estudo
(GIL, 2008). Uma abordagem qualitativa foi aplicada para analisar os efeitos sentidos
pelos acadêmicos, tanto na qualidade de vida quanto nas relações do estilo de vida. Já os
aspectos quantitativos serão utilizados para quantificar as respostas escolhidas.
(GRESSLER, 2004).
A pesquisa será realizada através do aplicativo GOOGLE FORMS, trabalhando o
questionário em quatro divisões chamadas seções, a primeira será a apresentação do
Termo de Consentimento e Livre Esclarecido -TCLE, a segunda com o questionário de
qualidade de vida do WHOQOL-BREF, o terceiro o questionário de estilo de vida,
denominado de estilo de vida Fantástico e por último um questionário socioeconômico e
identificação de qual curso, permanecendo os alunos no anonimato.

POPULAÇÃO E AMOSTRA
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O universo foi constituído da população de acadêmicos dos cursos superiores do
Instituto Federal de Roraima, campus Boa Vista – RR. Todos os participantes assinaram
o TCLE, antes da aplicação dos questionários serem aplicados, contendo esse documento
a seguinte informação: propósitos e explicação dos questionários que serão realizados,
riscos e desconfortos associados aos mesmos, responsabilidades dos participantes,
benefícios esperados, possibilidade de os participantes esclarecerem dúvidas,
confidencialidade dos dados, liberdade de consentimento (ACSM, 2006). Após a
admissão no estudo, os dados foram recolhidos, sendo as avaliações conduzidas pelo
pesquisador e supervisados pelo orientador dessa pesquisa.

SELEÇÃO DA AMOSTRA
A amostra foi constituída por acadêmicos dos cursos superiores do Instituto
Federal de Roraima - Campus Boa Vista, sendo caracterizado o acadêmico matriculado
no período letivo da mesma. As inscrições para participação no referido projeto que foi
realizado através das redes sociais e através do e-mail institucional, onde os voluntários
aceitaram ou não a participarem da pesquisa e no mesmo meio de comunicação
apresentou todas as informações necessárias explicadas. E após terem aceitos assinaram
o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e após essa seção, começaram os
dois questionários e na última parte responderam o questionário socioeconômico e
também informaram sobre qual os cursos estão realizando na instituição, os questionários
foram utilizados pelo aplicativo Google Forms. Os critérios de inclusão da amostra foram
observados os seguintes itens:
1. Aceitarem a participar da pesquisa;
2. Esstá matriculado no período letivo vigente;
3. Ser do Campus Boa Vista;
4. Está cursando o nível superior desta instituição;

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após terem aceito o TCLE, os participantes responderam em relação a qualidade
de vida com o Protocolo WHOQOL-Bref, que contém um total de 26 questões, as duas
primeiras, separadas relacionando a perspectiva da qualidade de vida e da saúde, ambas
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representando a qualidade de vida de maneira geral, as outras 24 questões são separadas
em 4 domínios, o físico, psicológico, social e ambiental.
Esse protocolo as opções de escolha é a escala Likert de 1 a 5, os resultados em
relação a qualidade de vida dividido em 4 domínios, o que obteve o menor índice médio
foi em relação ao ambiente, totalizando 3,16, seguido pelo domínio social com 3,40, após
o domínio psicológico com 3,42 e o domínio que apresenta nota mais elevada é o físico,
em relação a perspectiva da qualidade de vida o índice foi de 3,52 e a satisfação da saúde
de 3,30, nesse protocolo todos os domínios e as perguntas separadas encontram-se em
“Regular”.

Tabela 1 – Domínios da Qualidade de Vida
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,52

3,30

3,58

3,42

3,40

3,16

3,38

Fonte: Figueiredo e Souza, 2022.

O outro protocolo analisado foi o Estilo de Vida Fantástico, com 25 perguntas
divididas em categorias como: Família com escore de 2,52, Atividade com escore de 1,70,
Nutrição com índice de 1,61, Cigarros e Drogas com média de 3,55, Álcool com média
de 3,52, Sono, Cinto de Segurança, Estresse e Sexo Seguro com índice de 2,9, Tipo de
comportamento com média de 2,09, Introspecção com score médio de 2,38 e Trabalho
com média da categoria de 2,32.
A escala utilizada por esse protocolo é a Likert de 0 a 4 pontos no score, as analisar
o protocolo o escore total das médias de 66,30 classificado como “Bom”. Em relação aos
índices o que obtiveram melhores resultados foram o Cigarros e drogas 3,55 mostrando
baixo consumo e Álcool de 3,52, já os que demostraram os índices mais baixos foram
relacionados a Nutrição com média de 1,61 e Atividade com 1,70.
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Tabela 2 – Escore do estilo de Vida Fantástico

Fonte: Figueiredo e Souza, 2022.

CONCLUSÃO
Portanto ao analisar esse grupo de pessoas que está realizando a graduação é
possível verificar em relação a qualidade de vida que existe a necessidade de melhorar de
forma geral, atingindo o regular em vários índices, seja nas perspectivas ou específico em
cada um dos domínios, seja físico, psicológico, social e ambiental. Para tanto a situação
da qualidade de vida tem sido cada vez mais pesquisada em relação ao período pandêmico
que todos vivem, aparentar influenciar diretamente de forma negativa na qualidade de
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vida, principalmente no domínio ambiental e na satisfação da saúde, índices com menores
pontuações.
Em relação ao estilo de vida, separados nas categorias analisadas pelo protocolo
de Estilo de Vida Fantástico Conclui-se que em relação ao estilo de vida é preciso
melhorar principalmente em relação as atividades físicas e a nutritivas que fazem parte
do tripé de uma boa qualidade de vida.
Ao perceber a resposta de ambos os protocolos e correlacionar a situação
pandêmica que começou em dezembro de 2019, percebe-se que menores pontuações aos
quesitos relacionados a saúde, como a atividade física e a nutrição no protocolo de Estilo
de Vida, o que correlaciona a perspectiva de saúde, além do domínio ambiental, pois essa
pandemia como aconselhada pela OMS, seria interessante realizar o distanciamento
social.
Para tanto essas conclusões são retiradas de um período temporal assolado pela
COVID-19, por isso para melhor embasamento são necessárias pesquisas após esse
período para reafirmar os dados e correlacionar como será a qualidade de vida e o estilo
de vida após a pandemia.
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RESUMO
O treinamento desportivo divide-se de várias características e duas delas são o
treinamento resistido e o Cross training são modalidade bastantes praticadas nas
academias de Boa Vista/RR, e não diferentes dos outros estados e município de nosso
país. Este estudo teve como objetivo verificar a associação dessas modalidades com o
nível de atividade física dessa população praticante. O estudo caracterizou como uma
pesquisa descritiva de corte transversal, no qual foram avaliados o nível de atividade
física dos praticantes de musculação e Cross training. Foram usadas como Critérios de
inclusão os praticantes de musculação e Cross Training e os critérios de exclusão não
praticantes dessas modalidades esportivas. Foi realizado através da aplicação dos
questionários de nível de atividade física das mulheres (IPAQ – Versão curta). Resultado:
Foram avaliados 20 (vinte) praticantes da modalidade musculação e Cross training,
dividido em homens e mulheres. Onde foram divididos em dois grupos e sua classificação
foi: ativo com % o grupo de musculação na questão 3b e tanto o grupo da musculação
como o grupo de Cross training em todas as outras questões foram classificadas com
insuficientemente ativo B. Conclui-se que os praticantes de musculação tiveram uma
pequena diferença no nível de atividade física na questão 3b que relata sobre que você
fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no
total você gastou fazendo essas atividades por dia o grupo da musculação teve melhor
desempenho, mas no contexto geral os dois grupos têm as mesmas características
parecidas nas questões do perfil.
Palavras Chaves: Cross Training, Musculação, Atividade Física.
ABSTRACT
Sports training is divided into several characteristics and two of them are resistance
training and crosstraining are a modality widely practiced in the academies of Boa
Vista/RR, and not different from other states and cities in our country. This study aimed
to verify the association of these modalities with the level of physical activity of this
practicing population. The study was characterized as a descriptive cross-sectional
research, in which the level of physical activity of bodybuilding and cross training
practitioners was evaluated. Inclusion criteria were those who practice bodybuilding and
cross training and the exclusion criteria who do not practice these sports. It was carried
out through the application of the women's physical activity level questionnaires (IPAQ
– Short version). Result: Twenty (20) bodybuilding and cross training practitioners were
evaluated, divided into men and women. Where they were divided into two groups and
their classification was: active with % the weight group in question 3b and both the weight
group and the cross training group in all other questions were classified as insufficiently
active B. bodybuilders had a small difference in the level of physical activity in question
3b which reports that you did these vigorous activities for at least 10 continuous minutes
how much time in total did you spend doing these activities per day the bodybuilding
group performed better, but in the general context the two groups have the same similar
characteristics in the profile questions.
Keywords: Cross Training, Bodybuilding, Physical Activity.

212

RESUMEN
El entrenamiento deportivo se divide en varias características y dos de ellas son el
entrenamiento de resistencia y el entrenamiento cruzado son una modalidad ampliamente
practicada en los gimnasios de Boa Vista/RR, y no diferente de otros estados y municipios
de nuestro país. Este estudio tuvo como objetivo verificar la asociación de esas
modalidades con el nivel de actividad física de esta población practicante. El estudio se
caracterizó por ser una investigación descriptiva transversal, en la que se evaluó el nivel
de actividad física de los fisicoculturistas y practicantes de Cross training. Se utilizaron
como criterios de inclusión los practicantes de Fisicoculturismo y Cross Training y se
excluyó a los no practicantes de estos deportes. Fue realizado a través de la aplicación de
los cuestionarios de nivel de actividad física de la mujer (IPAQ – Versión corta).
Resultado: Se evaluaron veinte (20) practicantes de musculación y Cross training,
divididos en hombres y mujeres. Donde fueron divididos en dos grupos y su clasificación
fue: activos con % el grupo de musculación en la pregunta 3b y tanto el grupo de
musculación como el grupo de Cross training en todas las demás preguntas fueron
clasificados como insuficientemente activos B. Se concluye que los culturistas tuvo una
pequeña diferencia en el nivel de actividad física en la pregunta 3b, que informa que
realizó estas actividades vigorosas durante al menos 10 minutos continuos. ¿Cuánto
tiempo en total pasó haciendo estas actividades por día? contexto los dos grupos tienen
las mismas características similares en las preguntas de perfil.
Palabras clave: Cross Training, Musculación, Actividad Física.

INTRODUÇÃO
O treinamento resistido é um treinamento que foca na quebra da resistência,
geralmente a utilização de pesos. Tem como principais objetivos o desenvolvimento de
potência, força, resistência muscular, diminuição de gordura corporal e o aumento de
massa magra de forma que melhore a aptidão física do praticante O treinamento resistido
é uma prática muito importante tanto para atletas como para indivíduos que buscam
apenas a saúde e qualidade de vida.
O Cross Training é uma conjugação de três modalidades: o Weightlifting,
Ginástica e condicionamento metabólico (Cardio). O Cross Training tem como principal
objetivo otimizar a competência física nos dez domínios do condicionamento físico:
Resistência Cardiorrespiratória, Resistência Muscular, Força e Flexibilidade, Potência e
Velocidade, Coordenação e Agilidade, Equilíbrio e Precisão. É uma modalidade de treino
físico que poderá ser realizado na escola usando o peso corporal ou então fazendo uma
adaptação dos materiais existentes na escola, e poderá ser uma ferramenta que os
professores podem utilizar como tarefas para casa dos alunos.
Outro método de treinamento resistido é a musculação, muito comumente

213
praticada por quase todos os indivíduos pelo fato dela ser mais acessível e pela
praticidade. Essa modalidade utiliza equipamentos específicos para o movimento com
grupos musculares pequenos e específico, diferentemente do Cross treining onde abrange
em sua maioria os grupos multiarticulares, maiores grupos musculares.
Com uma grande procura pelo mercado de Fítness de diferentes formas é de
grande importância saber sua importância e seus benefícios de determinada atividade,
logo, podemos observar que a importância de um acompanhamento de um profissional
de educação física é de extrema importância para a realização dessas atividades visando
sempre o bem-estar de cada indivíduo.
Então a importância desse trabalho é mostrar as duas modalidades de treinamento
resistido e suas particularidades de força, resistência, cadência e outras valências,
facilitando para a adesão das atividades, para que os praticantes se atentem na hora de
escolher em qual esporte e quais característica mais se encaixa com o objetivo de cada
praticante.
Este estudo tem como objetivo comparar o nível de atividade física das duas
modalidades de treinamento nas academias de Boa Vista/RR. A problematização deste
estudo está baseada nas verificações entre o público praticante de musculação e o público
atuante em Cross training das academias da cidade.
REFERENCIAL TEÓRICO
CROSS TRAINING
Caracterização a nível histórico, o Cross Training provém do Cross Fit e surgiu
nos meados dos anos 90, esta matéria foi concebida pelo ex ginasta Greg Gassman, mas
o registo oficial da marca Cross Fit ocorreu no ano de 2000, com o principal objetivo de
estimular os movimentos simples e funcionais. O Cross Training surge como uma forma
de treino abrangente do condicionamento físico e tenta maximizar a resposta
neuroendócrina, desenvolver potência, realizar um treino cruzado com diversas
modalidades e práticas de movimentos funcionais. Neste tipo de treino, os alunos são
treinados para andar de bicicleta, correr, nadar e remar em distâncias curtas, médias e
longas e ainda são treinados movimentos de ginástica que poderão ir dos movimentos
básicos até os avançados, dotando a prática de uma enorme capacidade de controlo
corporal quer em situação dinâmica quer em situação estática.
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Terminologia como é próprio de qualquer tipo de modalidade, existe uma
terminologia própria e adequada, o Cross Training não é exceção existindo uma panóplia
de exercícios que têm uma terminologia específica e que serve para que mais facilmente
os exercícios sejam identificados e executados pelos seus praticantes. No Cross Training
os treinos poderão ser programados por semana (WOW – Work of the week) ou por dia
(WOD – Work of the Day) em que nestes planos de treino estão definidos os exercícios
pretendidos para a semana ou para o dia. Relativamente aos exercícios existentes no Cross
Training são frequentemente utilizados os arremessos (Clean and Jerk), os arranques
(Snatch), os agachamentos (Squat), os levantamentos de peso morto (Deadlift), o supino
normal (Bench press) e o Power-Clean. Nos exercícios com a bola medicinal temos os
pulos, arremessos e levantamentos.
Contribuição para a formação do aluno O Cross Training poderá ser utilizado nas
nossas aulas como estratégia de trabalhar as capacidades físicas dos nossos alunos e
consequentemente o seu nível de aptidão física. Considerando o contexto atual de
elevados níveis de sedentarismo entre a população pediátrica (TROIANO et al., 2008),
bem como os reduzidos níveis de condição física em particular da aptidão aeróbia, força
e resistência muscular (RODRIGUES, 2012), na nossa opinião esta matéria poderá ser
uma ferramenta importantíssima para fomentar nos alunos a prática de exercícios físico e
hábitos de vida saudáveis que se irão refletir ao longo da vida dos nossos alunos. A
necessidade e preocupação de promover e trabalhar a aptidão física entre a população
jovem é uma preocupação refletida igualmente no Programa Nacional de Educação Física
(PNEF) (JACINTO et al., 2001), bem como diversos organismos com a tutela da saúde e
do ensino (OMS, 2010; Ministério da saúde, 2006). É igualmente nossa convicção, que
esta matéria servirá também para que os alunos consigam obter resultados melhores no
domínio psicomotor, que possuam uma percepção mais realista das suas capacidades
física e do modo como poderão trabalhar e melhorar a sua condição física.
Operacionalização de uma aula de Cross Training Numa aula, o Cross Training
poderá ser utilizado de diversas formas, considerando diversas variáveis tais como o tipo
de aluno e turma em que realizamos a nossa intervenção. Desta forma, poderemos
organizar a nossa turma consoante a proficiência de cada aluno, agrupando-os em grupos
utilizando os resultados da avaliação inicial. Deste modo os alunos poderão ser agrupados
em escalões, ou então agrupando alunos mais e menos proficientes, de modo a que os
mais proficientes possam apoiar e motivar os alunos com uma condição física mais baixa.
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Neste contexto, e de modo a tornar mais entusiasmante o trabalho do condicional físico e
seu o desenvolvimento para os alunos, equacionamos a introdução de aspetos
competitivos na abordagem do Cross Training nas aulas. Deste modo optamos por
sistemas competitivos apresentados pelo Cross Fit, nomeadamente: (i) AMRAP – (As
many reps as possible) – Neste Sistema competitivo, os alunos terão que realizar o maior
número de repetições no tempo que foi estabelecido; (ii) EMOM – (Every minute on the
minute) - Têm um minuto para realizar uma sequência de exercícios, descansando no
tempo que restar. Recomeça o 134 ciclos quando começar o novo minuto até perfazer o
tempo total definido e (iii) AFAP (As fast as possible) – Realizar o maior número de
repetições no menor tempo possível. Relativamente aos recursos materiais e espaciais
inerentes a esta matéria, constata-se por um lado a oportunidade de rentabilização de
recursos materiais já existentes na escola (como bolas medicinais e cordas) e por outro a
adaptação de material como por exemplo de garrafões. Paralelamente podem ser
potencializados exercícios em que o corpo é a forma de resistência, a utilização de espaços
informais pode ser igualmente potencializada, a utilização e rentabilização de
características do espaço, como escada, bancos amovíveis ou barras fixas, poderão
igualmente ser estratégias de trabalho desta matéria, face a limitações de recursos
materiais e especiais.
Atualmente verifica-se reduzido níveis de condição física entre a população, a
associação entre esta condição e a incidência de diversas patologias é reportada na
literatura, mesmo em crianças, jovens e adultos. A necessidade e preocupação da
promoção de um estilo de vida ativo e saudável, bem como de níveis da condição física
dentro de zonas recomendadas tem sido uma preocupação de diversas organizações,
sendo igualmente refletida no PNEF (JACINTO et al., 2001).

TREINAMENTO DE FORÇA
O treinamento de força, que na literatura muitas vezes é encontrado como
treinamento contra resistência, é sem dúvida uma das formas mais utilizada pela
população em geral que frequenta academia (FLECK; KRAEMER, 2006). São inúmeros
os benefícios que esta prática promove, tais como o aumento da massa muscular, da força
e resistência muscular, além de diminuição do percentual de gordura. No entanto, para
que o treinamento promova benefícios é preciso evidenciar pontos, como a
individualização e periodização do treinamento e a progressão e controle da sobrecarga
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(PINTO et al., 2012). Com relação a força muscular, todo exercício que utilizar uma
sobrecarga superior à que o indivíduo costuma executar nas atividades diárias,
automaticamente, já provocará um aumento da força, pois precisará recrutar um maior
número de unidades motoras para realizar o movimento. Portanto, é possível aumentar a
força muscular sem causar modificações na estrutura muscular, pois o aumento da força
acontece antes que a hipertrofia muscular (MAIOR; ALVES, 2003).
Os resultados provocados pelo treinamento com pesos são atribuídos a dois
fatores: adaptações neurais e hipertrofia muscular. A adaptação neural é o ajuste que o
sistema nervoso central promove para executar determinada tarefa ou melhorar alguma
habilidade motora, isto ocorre porque há um aumento no recrutamento de unidades
motoras (OKANO et al., 2008), predominando logo nas primeiras semanas de
treinamento de força (MAIOR; ALVES, 2003). Porém, a hipertrofia está relacionada com
o aumento da área de secção transversa do músculo e de cada fibra muscular isoladamente
(OKANO et al., 2008). O rápido aumento da força muscular se dá pela adaptação neural,
já que nas primeiras semanas de treinamento não existe uma relação de força e área de
secção transversa do músculo (FLECK; KRAEMER, 2006).
Maior e Alves (2003) destacam que nas fases intermediárias e avançadas do
treinamento, a adaptação muscular se dá por fatores hipertróficos. A partir de um período
de treinamento, a hipertrofia muscular será um importante fator para o aumento da força
(OKANO et al., 2008). De acordo Monteiro (1997), em geral, os homens possuem mais
força que as mulheres em todos os grupamentos musculares, um dos fatores que contribui
para tal diferença é a área de secção transversa do músculo, que na maioria das vezes é
menor nas mulheres. Tanto os 10 hormônios sexual masculino quanto o feminino causam
um efeito anabólico; entretanto, a testosterona é duas vezes mais forte em seus efeitos do
que o hormônio feminino, o estrogênio, causando assim uma maior capacidade de
rendimento no sexo masculino (WEINECK, 2003).
Outro fator que deve ser levado em consideração é que os homens possuem
aproximadamente 10 vezes mais concentração sérica de testosterona, hormônio este que
está diretamente ligado com o aumento da massa muscular (FLECK; KRAEMER, 2006).
Para Weineck (2003), o treinamento de força além de proporcionar um aumento de massa
muscular também eleva os níveis de testosterona, neste contexto quanto maior for a
intensidade do treinamento, maiores serão os ganhos. No que se refere ao sexo feminino
deve ser levado em consideração o ciclo menstrual, neste período podem ocorrer
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decréscimo dos níveis de hormônios, podendo afetar nos resultados do treinamento
(FLECK; KRAEMER, 2006). Mulheres produzem de 10 a 20 vezes menos testosterona
que o homem, assim o efeito do treinamento no homem proporciona um aumento na
massa muscular maior do que em mulheres (COLTINHO; BRINCO; DINIZ, 2011).
Além disso, segundo Cadore et al. (2008), entre os indivíduos que executam o
mesmo programa de treinamento de força, os que possuem maior concentração de
testosterona, aumentam mais a força e potência muscular. A hipertrofia muscular é
atingida quando houver o equilíbrio de carga elevada, intervalo curtos entre as séries e
altas repetições, assim proporcionará sobrecarga tensional e metabólica (MATA; ESPIG;
SANTOS, 2011). Lima et al. (2006) destacam que para o treinamento promover uma
adaptação morfológica em indivíduos já treinados, devem ser executadas de três a seis
séries, de uma a doze repetições, com cargas de 70% a 100% de 1 repetição máxima, com
intervalos de um a três minutos.
De acordo com Fleck e Kraemer (2006), o objetivo principal dos indivíduos que
iniciam no treinamento de força na academia é obter alterações na composição corporal.
Durante o treinamento de força em período curto (8 a 20 semanas), os resultados nos
ganhos de massa muscular e redução de percentual de gordura são muito parecidos
quando comparados entre homens e mulheres. Porém, quando o objetivo passa a ser
hipertrofia muscular, treinamentos de 10 semanas ou até mesmo 20 semanas provocam
pequenas alterações na área de secção transversa em mulheres. Em indivíduos que já são
treinados e hipertrofiados, adaptações musculares passam quase que despercebidas, já
que o estímulo dado pelo treinamento (volume x intensidade) já não será um estímulo que
provoque alguma adaptação, causando como resposta então o platô 11 de estabilização
(FETT; FETT, 2003). Já, em indivíduos não-treinados, o aumento dos níveis de força é
significativo (DIAS et al., 2005).
Periodização de treinamento
No ambiente da academia, o cliente/aluno procura obter bons resultados, isso faz
com que o professor estruture e planeje um treinamento coerente, de acordo com o
objetivo do aluno e sempre respeitando suas limitações (RAMALHO; MARTINS
JUNIOR, 2003). A periodização do treinamento tem como principal objetivo otimizar
suas adaptações durante um determinado período (FLECK; KRAEMER, 2006). A
literatura traz Matveev e Verkhoshanski como os primeiros cientistas a publicarem
trabalhos de periodização de treinamento, sendo para eles, a periodização um sistema em
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sequência progressivo, em que ocorre uma organização do treinamento para provocar
mudanças nas habilidades motoras (MINOZZO et al., 2008).
A periodização do treinamento aborda a mudança de variações metodológicas e
seu principal objetivo é ajustar e/ou melhorar o desempenho do praticante, como também
prevenir um excesso de treinamento, que pode levar o indivíduo ao overtraining. O
American College of Sports Medicine recomenda para o treinamento de força, visando a
hipertrofia muscular, oito a dez exercícios, com uma ou mais séries de 8 a 12 repetições
a 70%-85% de 1 RM (ACSM, 2009). 2.2 Teste de 1 RM e testes submáximos de força
máxima A avaliação da força muscular é muito importante para a prescrição da carga a
ser utilizada no treinamento (FLECK; KRAEMER, 2006), assim Pinto et al. (2012)
sugerem a utilização de teste de 1 RM ou de testes submáximos para a identificação da
intensidade do exercício. O teste de 1 RM nem sempre é utilizado, por demandar tempo
excessivo na sua execução; no entanto é um teste que permite prescrever exercícios
(SIMÃO JUNIOR et al., 2006). A força máxima equivale à capacidade que o músculo
apresenta de provocar tensão, comumente medida pelo teste de 1 RM, também chamado
de execução máxima, sendo definido a partir de uma repetição com a maior carga que o
indivíduo consegue executar corretamente, sem ajuda (PEREIRA; GOMES, 2003).
METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa básica, individual, descritiva e usa
técnicas de estudo exploratório (MARCONI, LAKATOS, 2002).
Esta investigação estrutural, estatística “segundo os processos de estudo”
(MARCONI, LAKATOS, 2002, pág. 93), se estabelece com base em pesquisas
bibliográficas e pesquisas de campo, as variáveis de frequência e intensidade na prática
de atividades físicas por adolescentes, durante o período de isolamento social fomentado
pelo surgimento da pandemia de Coronavírus no primeiro semestre de 2020.
A amostra foi composta por vinte praticantes de treinamento, sendo dez de
musculação e dez de Cross Training na cidade de Boa vista -Roraima.
Foram selecionados de forma aleatória os praticantes de ambas as variáveis de
treino, foi usada a técnica de amostragem não intencional, ou seja, de forma aleatória “não
probabilista ou aleatória” (MARCONI, LAKATOS, 2003).
Foram usados como critérios de inclusão: praticantes que assinaram o TCLE e
frequentam a academia no período de 2021 de ambos os sexos, masculino e feminino,
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residentes em Boa Vista - Roraima, devidamente matriculados nas academias.
A investigação foi realizada por meio do Questionário IPAQ versão curta. Este
questionário foi aplicado de forma presencial, que foram respondidas e orientadas para
tal, pelo próprio acadêmico, sem a presença do pesquisador.
O instrumento utilizado para medida do nível de atividade física foi o Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua versão curta. Este teve sua validade
testada no Brasil por Matsudo e colaboradores (2012). As perguntas do questionário estão
relacionadas ao tempo gasto pelas pacientes com realização de atividade física na semana
anterior à internação. Os praticantes tiveram seus dados tabulados, avaliados e foram
posteriormente classificados de acordo com a orientação do próprio IPAQ, que divide e
conceitua as categorias em: - Sedentário – Não realiza nenhuma atividade física por pelo
menos 10 minutos contínuos durante a semana; - Insuficientemente Ativo – Consiste em
classificar os indivíduos que praticam atividades físicas por pelo menos 10 minutos
contínuos por semana, porém de maneira insuficiente para ser classificado como ativos.
Para classificar os indivíduos nesse critério, são somadas a duração e a frequência dos
diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + vigorosa). Essa categoria se
divide em dois grupos: Insuficientemente Ativo A – Realiza 10 minutos contínuos de
atividade

física,

seguindo

pelo menos um dos critérios citados: frequência – 5

dias/semana ou duração – 150 minutos/semana; Insuficientemente Ativo B – Não
atinge nenhum dos critérios da recomendação citada nos indivíduos insuficientemente
ativos A; - Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥
3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥
30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana;
- Muito Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – ≥ 5 dias/semana
e ≥ 30 min/sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/ semana e ≥ 20 min/sessão + moderada e ou
caminhada ≥ 5 dias/ semana e ≥ 30 min/sessão.
A coleta de dados foi realizada em 2 etapas: a primeira consistiu em estabelecer
um contato com a coordenação da academia no intuito de obter a autorização para a
aplicação do questionário no grupo de alunos praticantes e também dos praticantes de
ambas as modalidades que estariam dentro dos requisitos. Após isto, se iniciou a segunda
fase, onde foi feita uma palestra explicativa para a amostra, lhes sendo apresentada a
importância da pesquisa, os benefícios de contribuição para a pesquisa científica e a
autorização para a participação dos alunos bem como orientações quanto as repostas ao
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questionário. Com isso, foi aplicado o questionário físico entre os meses de outubro e
novembro de 2021.
A pesquisa deu-se através de dados quantitativos, por meio de análise estatística
descritiva, considerando o que explanam: “pesquisa quantitativa lida com dados
numéricos e a publicação dos seus resultados é sumarizada por meio de dados agrupados,
dispostos em tabelas ou gráficos. A tabela apresenta os dados detalhados, aceita a análise
simultânea de múltiplas variáveis e estabelece relações entre elas” (VALLADARES
NETO et al, 2017. p. 1). A tabulação de dados foi realizada pela plataforma Excel 2016.
De todos os indivíduos da amostra foi solicitada a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, observando o que se estabelece na Resolução n° 466,
do Conselho Nacional de Saúde de 12 de dezembro de 2012 que indica como deve
proceder a pesquisa em seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliadas 20 (vinte) praticantes de esporte de academia, com média de idade de
26,8 anos. Dentre a variável analisada, utilizamos o nível de atividade física versão curta (IPAQ).
Verifica-se que temos algumas caracterizações da média de idade em relação a média geral, a
média de idade dos homens, média de idade das mulheres, média de idade da modalidade
musculação e a média de idade dos praticantes de Cross training.

Tabela 01: Classificação da Amostra.
Média

Quantidade

%

20

100

5

25

Idade Geral

26,8

Idade Masculino

27

Idade Feminino

27,8

15

75

Idade Musculação

25,4

10

50

Idade Cross Training

28,1

10

50

Fonte: Holanda e Souza, 2021.
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Gráfico 01: Caracterização do nível de atividade física (IPAQ) entre a Musculação e o Cross
Training utilizando o Delta de Variação.

Fonte: Holanda e Souza, 2019.
O público-alvo deste estudo foram praticantes de academias das modalidades Cross
training e treinamento de força (TF) e constituiu de 20 praticantes, sendo 10 de Cross training e
10 de musculação.
A amostra foi de 20 praticantes, dividido em 10 praticantes de musculação e 10 praticantes
de Cross training, sendo 25 % masculina e 75 % feminina. Do grupo estudado, todo tem acima
de dezoito anos de idade e com no mínimo quatro meses de prática nas modalidades estudadas.
Os resultados encontrados através dos dados foram os seguintes: verificamos que a
questão 1 a, tivemos uma variação de percentual de 50% de melhor desempenho do nível de
atividade física para os praticantes de musculação em relação aos praticantes de Cross training.
Já a questão 1 b, a variação foi a mais expressiva do questionário com o valor de 885 % de
desempenho para a modalidade musculação, a questão 2 a teve um percentual de variação
bastante expressivo para modalidade musculação em relação ao Cross training de 186 %. Na
questão 2 b o resultado também favorece aos praticantes de musculação com o percentual de 195
%, tendo a questão 3 a segue um mesmo padrão favorável para a prática da musculação em
relação ao Cross training com a variação de percentual delta de 233 % e a questão 3 b também
teve uma grande influência da prática da musculação para o nível de atividade física. Já as
questões 4 a e 4 b que estão relacionadas ao descanso da semana e do final de semana, tivemos
os seguintes resultados: para os praticantes de musculação o descanso é maior nos dias da semana
com um delta de variação de 78 %, mas quando se relaciona o final de semana os praticantes têm
um maior período de descanso e superar os praticantes de musculação com uma variação de – 2,
30 %. Então conclui-se que nos finais de semana os praticantes de Cross training têm mais tempo
de recuperação.
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Tabela 02: Classificação do IPAQ versão curta entre os praticantes de Musculação e Cross
Training.
Classificação
Musculação Cross Training
≠
Ativos

Q3b

Muito Ativo

_

Insuficiente Ativo A

_

Insuficiente Ativo B
Sedentários

Q1a, Q1b, Q2a,
Q2b, Q3a
_

_

Q1ª, Q1b, Q 2a,
Q2b, Q3a, Q3b
_

Grupo

Não
Houve

Fonte: Holanda e Souza, 2021.

A classificação do IPAQ versão curta neste estudo, mostra as seguintes características entre
os grupos de praticantes de Musculação e Cross Training, grupo com caracterização ativo a nível
de atividade física foi apresentado na questão 3 b e foi a única questão que teve caracterização
positiva nesta pesquisa foi os praticantes de musculação (Ativo – Cumpre as seguintes
recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b)
moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada:
≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana). Já os dois grupos de praticantes nas questões Q1a, Q1b,
Q2a, Q2b e Q3a todos os grupos mostraram Insuficientemente Ativo B (Não atinge nenhum dos
critérios da recomendação citada nos indivíduos insuficientemente ativos A, Insuficientemente
Ativo A – Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, seguindo pelo menos um dos critérios
citados: frequência – 5 dias/semana ou duração – 150 minutos/semana). Os grupos mostraram
uma hegemonia em relação ao nível de atividade física em maior proporção, mas apenas na
questão 3b houve uma diferença significativa a nível de atividade física do grupo da musculação
caracterizou -se ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3
dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30
minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana.
Várias variáveis podem ter levado a um resultado desta pesquisa, como frequência,
pandemia, foco, tempo de prática, alimentação entre outros.

CONCLUSÃO
Concluímos que o nível de atividade física dos grupos é semelhante no contexto

223
geral, apenas em uma questão teve uma diferença, mas o nível dessas modalidades de
treinamento teve esse resultado abaixo do esperado, talvez devido o momento que nosso
país está vivendo, ou seja, momento epidêmico, que leva a algumas variáveis para
caracterizar esse resultado expressivo e negativo para um padrão de praticantes de atividade
física sistemática e orientada.

REFERÊNCIAS
ACSM. American College of Sports Medicine. Progression models in resistance training
for healthy adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009.
ANDERSEN, K. L. et al. Habitual physical activity and health. Regional Office for
Europe, Copenhagen, Denmark., 1978.
BEZERRA, S. P.; FERREIRA FILHO, R. A.; FELICIANO, J. G. A importância da
aplicação de conteúdos da Ginástica Artística nas aulas de Educação Física no Ensino
Fundamental de 1ª a 4ª série. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. 2006.
BOUCHARD, C., et al. Exercise, fitness, and health: the consensus statement. In:
Exercise, fitness, and health: a consensus of current knowledge: proceedings of the
International Conference on Exercise, fitness and health, May 29-June 3, 1988, Toronto,
Canada. Human Kinetics Publishers. p. 3-28. 1990.
CADORE, E. L. et. al. Fatores relacionados com as respostas da testosterona e do cortisol
ao treinamento de força. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 14, n. 1, p. 74-78,
2008.
CLAUSEN. J. P. Muscle blood flow during exercise and its significance for maximal
performance. In: KEUL, J. Limiting Factors of Physical Performance. Stuttgart: Thieme
Verlag. p. 253-266. 1973.
COLTINHO, H.; BRINCO, R. A; DINIZ, S. H. Respostas hormonais da testosterona e
cortisol depois de determinado protocolo de hipertrofia muscular. Revista Brasileira de
Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 1, n. 3, p. 72-77, 2011.
DIAS, R. M. R. et al. Impacto de oito semanas de treinamento com pesos sobre força
muscular de homens e mulheres. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 11, n. 4,
p. 224-228, 2005.
FERREIRA, L.; GOBBI, S. Agilidade geral e agilidade de membros superiores em
mulheres de terceira idade treinadas e não treinadas. Revista Brasileira de
Cineantropometria & Desempenho Humano, 5.1: 46-53, 2003.
FETT, C. A.; FETT. W. C. R. Correlação de parâmetros antropométricos e hormonais ao
desenvolvimento da hipertrofia e força muscular. Revista Brasileira de Ciência e
Movimento, v. 11, n. 4, p. 27-32, 2003.

224
FLECK, S. J. KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
GLASSMAN, G. Metabolic conditioning. CrossFit Journal, 1.10: 1-2, 2003.
GLASSMAN, G. Understanding crossfit. Journal CrossFit, v. 56, n. 1, 2007.
LIMA, F. V. et al. Análise de dois treinamentos com diferentes durações de pausa entre
séries baseadas em normativas previstas para a hipertrofia muscular em indivíduos
treinados. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 12, n. 4, p. 175-178, 2006.
MAIOR, A. S.; ALVES, A. A contribuição dos fatores neurais em fases iniciais do
treinamento de força muscular: uma revisão bibliográfica. Motriz, v. 9, n. 3, p. 161-168,
2003.
MATA, C. S.; ESPIG. C. C.; SANTOS, D. B. Efeitos de um treinamento de hipertrofia
no ganho de força muscular e variação da composição corporal de mulheres participantes
de musculação de academia. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício,
v. 5, n.2, p. 234-241, 2011.
MINOZZO, F. C. et al. Periodização do treinamento de força: uma revisão crítica. Revista
Brasileira de Ciência e Movimento, v. 16, n. 1, p. 77-84, 2008.
MONTALVO, A. M.; et al. Retrospective injury epidemiology and risk factors for injury
in CrossFit. Journal of Sports Science and medicine, v. 16, p. 53-59, 2017.
MONTEIRO, W. D. Aspectos fisiológicos e metodológicos do condicionamento físico na
promoção da saúde. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, v. 1, n. 3, p. 44-58,
1996.
MONTEIRO, Walace David. Força muscular: uma abordagem fisiológica em função do
sexo, idade e treinamento. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 2, n. 2, p. 5066, 1997.
OKANO, A. H. et al. Comportamento da força muscular e da área muscular do braço
durante 24 semanas de treinamento com pesos. Revista Brasileira de Cineantropometria
& Desempenho Humano, v. 10, n. 4, p. 379-385, 2008.
PAINE, J.; UPTGRAFT, J.; WYLIE, R. CrossFit study. Command and General Staff
College, p. 1-34, 2010.
PATE, R. R. Health and Fitness Through Physical Education: Research Directions for the
1990s. The Academy Papers, v. 24, p. 62, 1991.
PINTO, R. S. et al. Determinação de carga de treino nos exercícios supino e rosca bíceps
em mulheres jovens. Motriz, v. 18, n. 1, p. 22-33, 2012.
RAMALHO, V. P.; MARTINS JUNIOR, J. M. Influência da periodização do treinamento
com pesos na massa muscular em jovens adultos do sexo masculino: um estudo de caso.
Revista da Educação Física/UEM, v. 14, n. 2 p. 49-56, 2003.
SANDS, W. A. Why gymnastics. USA Gymnastics Online: Technique. Disponível em:

225
https://usagym.org/. Acesso em: 5 de novembro. 19.3: 1-11. 1999.
SANTOS, G. D.; REIS, T.; VALERINO, A. J. R. Comparação de valências físicas entre
praticantes recreacionais de crossfit versus treinamento resistido. Artigo (Graduação em
Educação Física) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014.
SIMÃO JUNIOR, R. F. et al. Teste de 1 RM e prescrição de exercícios resistidos.
Arquivos em Movimento, v. 2, n. 2, p. 56-63, 2006.
SMITH, M. M. et al. Crossfit-based high-intensity power training improves maximal
aerobic fitness and body composition. J Strength Cond Res, v. 27, n. 11, p. 3159-3172,
2013

226

NUTRICOSMÉTICOS: SUAS
EVIDÊNCIAS E SEU MERCADO – PELE

Brena Pimentel Seixas
Joseana Moreira Assis Ribeiro
DOI: 10.29327/559506.1-14

227
NUTRICOSMÉTICOS: SUAS EVIDÊNCIAS E SEU MERCADO – PELE
DOI: 10.29327/559506.1-14
Brena Pimentel Seixas
Joseana Moreira Assis Ribeiro
RESUMO
Introdução: Os nutricosméticos são formulações a partir de ingredientes de nutracêuticos
na forma oral, com função cosmética, podendo incluir prevenção do envelhecimento pela
ação de componentes antioxidantes (NEVES, 2009). O termo nutricosméticos deriva da
combinação do conceito de alimento, fármaco e cosmético (GRAMMENOU, 2008 apud
CORREIA, 2012), sendo como a última tendência da indústria da beleza, caracterizado
pela ingestão de alimentos com o propósito de melhorar os aspectos estéticos e também
a saúde. Objetivos: Descrever a importância dos nutricosméticos no mercado e como o
nutricionista atua sobre este tema. Conhecer os nutricosméticos presentes no mercado e
os seus principais alvos. Esclarecer o uso correto do nutricosméticos no qual pode trazer
algum benefício ou maleficio. Metodologia: O estudo trata-se de um tipo de Pesquisa
bibliográfica por se caracterizar pela utilização de informações, conhecimentos e dados
já coletados por pessoas demonstrados de diversas formas, como documentos, leis,
projetos, desenhos, livros, artigos, revistas científicas, jornais e etc. (JUNIOR; MATTOS;
BLECHER, 2008). A seguinte pesquisa utilizou o método de procedimento bibliográfico
buscando explicar um problema a partir de referências teóricas, revisão da literatura de
obras e documentos (GIL, 2008; JUNIOR; MATTOS; BLECHER, 2008). Abordou
publicações entre os anos de 1986 a 2012, por intermédio de buscas sistemáticas
utilizando os bancos de dados eletrônicos: Medline, Science Direct, Saúde Total,
Biodelta, Scielo e livros impressos. Idioma utilizado português, termos para pesquisa:
nutricosméticos, nutrição aplicada à estética. A técnica de análise de dados foi através da
análise de conteúdo. Assim, implica em comparações contextuais. Os tipos de
comparações podem ser multivariados. Mas devem, obrigatoriamente, ser direcionados a
partir da sensibilidade, da intencionalidade e da competência teórica do pesquisado
(FRANCO, 2008). Discussão: Pode-se afirmar após a leitura e análise dos artigos
pesquisados e selecionados a nutrição é uma área importante para a sociedade para que
ela possa ter um grande número de indivíduos que possa ter um bem-estar consigo mesmo
além da beleza externa e contendo uma beleza interna com a ajuda dos Nutricosméticos.
As estratégias que foram utilizadas 4 artigos e 2 livros dos quais constavam as
informações necessárias sobre os Nutricosméticos: suas evidências e seu mercado.
Conclusão: Todas as estratégias observadas em artigos são de suma importância para o
assunto que devesse ampliar mais na área da Nutrição quando da Estética, e deve-se ter
mais estudos sobre o Nutricosmético. Mas podemos entender que muitos indivíduos já
usam esse tipo de produto. O Nutricosmético está muito relacionado na questão de beleza,
principalmente a interior, pois esse produto vai atuar de dentro para fora no consumidor.
Em relação a dosagem que é de suma importância desses produtos são de controle do
consumidor, caso tenha uma dosagem elevada pode ter algum efeito colateral que pode
ser o aparecimento de manchas amarelas na pele; causar alergia naquelas pessoas que
porventura tenham alergia a lagosta, camarão, caranguejo; pode causar eructação,
flatulência, distensão abdominal, náuseas e diarreia entre outras reações que podem levar
ao desconforto do indivíduo que está consumido determinado Nutricosmético. Os
consumidores devem ser orientados quanto à importância do seu consumo, como por
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exemplo, a dosagem, o modo de consumir o Nutricosmético corretamente, sua respectiva
função, a possibilidade de compra, quem pode prescrever.
Palavras-chave: Nutricosméticos; Cosmecêuticos; Estética; Nutrição estética.
ABSTRACT
Introduction: Nutricosmetics are formulations from nutraceutical ingredients in oral
form, with a cosmetic function, which may include prevention os aging of antioxidant
components (NEVES, 2009). The term nutricosmetics derives from the combination of
the concept of food, drug and cosmetic (GRAMMENOU, 2008 spud CORREIA, 2012),
being as the latest trend of the beauty industry, characterized by the ingestion of food with
the purpose of improving the aesthetic aspects and also the health. Objectives: To
describe the importance of nutri on the market and how the dietitian works on this topic.
Knowing the nutri on the market and its main targets. Clarify the correct use of
nutricosmetics in which can bring some benefit or curse. Methodology: The study deals
with a type of bibliographic search is characterized by the use of information, knowledge
and data already collected by people demonstrated in various ways, such as documents,
laws, designs, drawings, books, articles, journals, newspapers and so on. (JUNIOR;
MATTOS; BLECHER, 2008). The following research used the literature method of
procedure seeking to explain a problem from theoretical references, literature review of
books and documents (GIL, 2008; JUNIOR; MATTOS; BLECHER, 2008). Addressed
publications between the years 1986 - 2012, through systematic searches using electronic
databases: Medline, Science Direct, Total Health, Biodelta, Scielo and printed books.
Portuguese language used, search terms: Nutricosmetics, nutrition applied to aesthetics.
Data analysis technique was through content analysis. Thus, contextual involves
comparisons. The types of comparisons can be multivariate. But they must necessarily be
directed from the sensitivity of intentionality and theoretical competence of the
researched (FRANCO, 2008). Discussion: It can be said after reading and analysis of
researched articles and selected nutrition is an important area for the company so that it
can have a large number of individuals who may have a health himself beyond external
beauty and containing an inner beauty with the help of Nutricosmetics. The strategies that
were used 4 articles and 2 books which contained the necessary information about the
Nutricosmetics: its evidence and its market. Conclusion: All the strategies observed in
articles are of paramount importance to the issue that should expand more in the area of
nutrition when Aesthetics, and should be more studies on the nutricosmetic. But we can
understand that many people already use this type of product. The nutricosmetic is closely
related to the question of beauty, especially the interior, because this product will work
from the inside out on the consumer. Regarding the dosage that is very important these
products are consumer control, if you have a high dose may have some side effects that
can be the appearance of yellow spots on the skin; cause allergy in those people who may
have allergic to lobster, shrimp, crab; can cause belching, bloating, abdominal distension,
nausea and diarrhea among other reactions that can lead to the discomfort of the
individual is determined nutricosmetic consumed. Consumers should be counseled about
the importance of consumption, such as dosage, how to consume the nutricosmetic
correctly, its function, the possibility of purchasing, who may prescribe.
Keywords: Nutricosmetics; cosmeceuticals; aesthetics; aesthetic nutrition.
RESUMEN
Introducción: Los nutricosméticos Son formulaciones a base de ingredientes
nutracéuticos en forma oral, com función cosmética, que pede incluir la prevención Del
envejecimiento atravé de la acción de componentes antioxidantes (NEVES, 2009). El
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término nutricosmética deriva de la combinación Del conceptp de alimento, fármaco y
cosmético (GRAMMENOU, 2008 apud CORREIA, 2012), siendo como la última
tendencia de la industria de la beleza, caracterizada por la ingestión de alimentos com el
fin de memorar los aspectos estéticos y también la salud. Objetivos: Describir la
importancia de la nutricosmética en el mercado y cómo actua el nutricionista sobre este
tema. Conozca los nutricosméticos presentes en el mercado y sus principais destinatarios.
Aclarar el uso correcto de los nutricosméticos en los que pede trazer algún beneficio o
perjuicio. Metodología: El estúdio es un tipo de investigación bibliográfica porque se
caracteriza por el uso de utilização de información, conocimientos y dados ya recopilados
por personas demostrados de diversas formas, como documentos, leyes, proyectos,
dibujos, libros, artículos, revistas científicas, periódicos y e etc. (JUNIOR; MATTOS;
BLECHER, 2008). La siguiente investigación utilizó el método de procedimento
bibliográfico buscando explicar un problema a partir de referencias teóricas, revisión
bibliográfica de trabajos y documentos (GIL, 2008; JUNIOR; MATTOS; BLECHER,
2008). Abordó publicaciones entre los años 1986 a 2012, a través de búsquedas
sistemáticas utilizando bases de dados electrónicas: Medline, Science Direct, Saúde
Total, Biodelta, Scielo e libros impresos. Idioma utilizado portugués, términos de
búsqueda: nutricosmética, nutrición aplicada a la estética. La técnica de análisis de
contenido. Por lo tanto, implica comparaciones contextuales. Los tipos de comparaciones
puedem ser multivariados. Pero deben, necesariamente, estar dirigidas desde la
sensibilidade y competência teórica de los investigados (FRANCO, 2008). Discusión:
Después de leer y analizar los artículos investigados y seleccionados, se puder devir que
la nutrición es un área importante para la Sociedad para que pueda tener un gran número
de individuos que puedem tener un bienestar consigo mismo más allá de la beleza exterior
y contender una beleza interior com la ajuda de la de Nutricosmética. Las estrategias que
se utilizador fueron 4 artículos y 2 libros los cuales contenían la información necesaria
sobre la Nutricosmética: su evidencia y su mercado. Conclusión: Todas las estrategias
observadas em los artículos son de suma importancia para el tema que debe expandirse
más en el área de la Nutrición cuando se trata de la Estética y se deben realizar más
estudios sobre la Nutricosmética. Pero podemos entender que muchas personas ya usan
este tipo de producto. La Nutricosmética está íntimamente relacionada con la belleza,
especialmente la interior, ya que este producto actuará de adentro hacia afuera para el
consumidor. En cuanto a la dosificación, que es de suma importancia, estos productos
están bajo control del consumidor, si tiene una dosaficación alta, puede tener algún efecto
secundario que puede ser la aparición de manchas amarillas en la piel; causar alergias en
aquellas personas que pueden ser alérgicas a la langosta, camaroneas, cangrejos; puede
provocar eructos, flatulencias, distensión abdominal, náuseas y diarrea entre otras
reacciones que pueden generar molestias en el individuo que está consumendo un
determinado Nutricosmético. Se debe instituir a los consumidores sobre la importancia
de su consumo, como la dosificación, cómo consumir correctamente el Nutricosmético,
su respectiva función, la posibilidad de compra, quién puede prescribirlo.
Palavras-llave: Nutricosmética; Cosmecéuticos; Estética; Nutricion estética.
INTRODUÇÃO
A indústria de cosméticos e produtos de higiene pessoal assume um papel cada
vez mais preponderante devido sua evolução, surgindo os nutricosméticos, que são
formulações a partir de ingredientes de nutracêuticos na forma oral, com função
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cosmética, podendo incluir prevenção do envelhecimento pela ação de componentes
antioxidantes (NEVES, 2009).
Tais produtos entraram no mercado inicialmente com a função de estimular a
drenagem de fluidos reduzindo o aspecto da celulite, atualmente obtiveram o potencial
diferenciado sobre as necessidades da pele, tanto dermocosméticas quanto
dermatológicas (STATISTA, 2012).
Os principais fatores impulsionadores do mercado de nutricosméticos são a
prevenção do envelhecimento da população, o aumento do interesse dos consumidores
pela beleza, a busca de estilos de vida mais saudáveis e a demanda por ingredientes
naturais. O conceito de beleza de dentro para fora, são caracterizados pelo uso de dieta e
de suplementos orais para produzir benefícios na aparência física (DRAELOS, 2010).
Assim, surge uma nova classe de produtos no mercado, os nutricosméticos. Portanto, o
objetivo deste trabalho é descrever a importância dos nutricosméticos no mercado e como
o nutricionista atua sobre este tema.

DESENVOLVIMENTO
INTRODUÇÃO AOS NUTRICOSMÉTICOS
O termo nutracêutico foi definido por Stephen L. Defelice (1995) como um
alimento ou partes de alimento que fornecem benefícios médicos ou para a saúde,
incluindo a prevenção e/ou tratamento de doenças. Tais produtos podem variar entre
nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas, a alimentos geneticamente
modificados, produtos à base de plantas e alimentos processados tais como cereais, sopas
e bebidas.
O termo nutricosmético deriva da combinação do conceito de alimento, fármaco
e cosmético (GRAMMENOU, 2008), sendo apresentado como a última tendência da
indústria da beleza, caracterizados pela ingestão de alimentos ou suplementos com o
propósito de melhorar aspectos estéticos e também a saúde.
O interesse em nutricosméticos começou a crescer ao lado do interesse em
produtos funcionais, levando à adição de novos produtos que sejam complementares à
tradicional indústria da beleza (GRAMMENOU, 2008). Trata-se de uma tendência que
está a ganhar popularidade em todo o mundo devido ao desejo crescente dos
consumidores irem mais além em relação às soluções convencionais de beleza. A
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combinação de fatores como, as pressões ambientais e sociais e o surgimento da "cultura
do corpo", associadas ao envelhecimento da população e maior educação para a saúde,
são susceptíveis de conduzir a uma aceleração ainda maior deste ritmo (KING, 2011).
O conceito de nutricosmético implica a promoção da beleza através de um corpo
saudável. Estes produtos são tomados por via oral, quer na forma de comprimidos ou
líquidos. Estes têm ingredientes ativos, que oferecem uma ligação vital entre a saúde e as
propriedades cosméticas de ingredientes nutricionais. Os principais ingredientes
utilizados atualmente em nutricosméticos são: as isoflavonas de soja, luteína, licopeno,
vitaminas (A, B6, E), ácidos gordos ômega-3, β-caroteno, ésteres de esteróis, condroitina
e coenzima Q10. Os benefícios atribuídos a estes compostos incluem redução do
envelhecimento cutâneo, fortalecimento das faneras e redução da adiposidade (FROS;
SULLIVAN, 2007).
Quanto à legislação, que no Brasil é controlada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), os nutricosméticos não podem ser classificados como
cosméticos, pois estes agem apenas topicamente e são aprovados somente para uso
externo. Sendo assim, produtos ingeridos necessitam de outro tipo de registro, bem como,
a submissão a normas mais criteriosas. Portanto no Brasil, a ANVISA enquadra este tipo
de produto na categoria de alimentos funcionais, porque produzem efeitos metabólicos
ou fisiológicos por meio da atuação de um nutriente na manutenção do organismo. Na
Europa, a Diretiva Européia 2002/46/EC classifica os nutricosméticos na categoria de
gêneros alimentícios e apresenta uma lista de vitaminas e minerais autorizados com seus
devidos critérios de pureza. As doses máximas ficaram para ser definidas posteriormente,
porém até o momento, a diretiva especifica apenas o conceito que deve ser adotado para
determinar as dosagens.
Segundo a ANVISA, para fins de registro, não são aprovadas alegações para
ingredientes ou componentes dos alimentos, e sim para o produto final. As alegações
aprovadas relacionam a propriedade funcional ou de saúde de um nutriente ou não
nutriente do alimento, conforme o item 3.3 da Resolução nº 18/1999. No entanto, a
comprovação da eficácia da alegação deve ser realizada caso a caso, considerando a
formulação e as características do alimento. No rótulo, as porções dos alimentos devem
ser aquelas previstas na Resolução RDC nº 359/2003 calculadas com base nos grupos de
alimentos previstos na referida resolução e a declaração da informação nutricional deve
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ser feita com base na recomendação diária, indicada pelo fabricante, quando a forma de
apresentação for cápsulas, tabletes, comprimidos, pastilhas e similares (ANVISA, 2013).
ENVELHECIMENTO CUTÂNEO
Mas para além das suas funções biológicas, a pele tem ainda um papel
fundamental na aparência física, estando associada à percepção da idade e da beleza dos
indivíduos (BOELSMA; HENDRIKS; ROZA, 2003). Esta expressa de forma visível a
ação do tempo e por ele é transformada. Trata-se então, do envelhecimento intrínseco ou
cronológico. No entanto, há, ainda, o envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento,
decorrente da exposição a fatores ambientais (PEREIRA, 2008).
O envelhecimento implica alterações a nível celular, com diminuição da
capacidade dos órgãos de executar as suas funções normais (YAAR; GILCHREST,
2001).
Com o passar do tempo, ocorrem alterações moleculares que
desencadeiam alterações orgânicas e, em última análise, levam ao envelhecimento
(MEYNER; RATCLIFF; MOYZIS, 1989). Acredita-se que o marcador do
envelhecimento intrínseco seja o comprimento dos telómeros (BUCKINGHAM;
KLINGELHUTZ, 2011). Telómeros são sequências de repetições nucleopeptídicas que
se encontram no final dos cromossomas (MEYNER; RATCLIFF; MOYZIS, 1989). Estes
diminuem de tamanho a cada divisão celular, o que pode eventualmente promover a
senescência ou apoptose celular (BUCKINGHAM; KLINGELHUTZ, 2011). Outra teoria
é a teoria dos radicais livres que propõe que o envelhecimento cutâneo, intrínseco e
extrínseco, deriva da acumulação de danos oxidativo ao longo da vida resultando do
excesso de espécies reativas de oxigênio (ROS), que provêm do metabolismo aeróbio
(HENSLEY; FLOYD, 2002).
Ambos os processos de envelhecimento cutâneo estão ligados ao aumento do
stress oxidativo. O dano oxidativo representa um papel principal no envelhecimento
celular (BECKMAN; BERNSTEIN; QUICK, 1998).
O envelhecimento cutâneo, assim como o do organismo, também é fruto dessas
alterações biomoleculares. O dano das fibras de colágeno está intimamente associado
nesse contexto. Os fibroblastos são responsáveis pelo metabolismo do colágeno, um
importante componente da matriz extracelular. Com a idade, ocorre uma desorganização
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no metabolismo do colágeno, reduzindo assim a sua produção e aumentando a sua
degradação (WIDMER et al, 2006).
A exposição solar, devido à radiação UV, por sua vez, intensifica o
envelhecimento cutâneo, o chamado fotoenvelhecimento.
O termo "fotoenvelhecimento" foi pela primeira vez abordado em 1986 por Albert
Kligman e descreve os efeitos cutâneos da exposição constante à radiação UV
(KLIGMAN; KLIGMAN, 1986).
A radiação UV penetra na pele e, de acordo com o comprimento de onda, interage
com as diferentes células nas diferentes camadas. A radiação ultravioleta B (UVB) (290320 nm) é a mais absorvida pela epiderme e afeta principalmente os queratinócitos,
enquanto a radiação ultravioleta A (UVA) (320-400 nm) penetra de modo mais profundo
e atinge os queratinócitos na epiderme e os fibroblastos da derme (KRUTMANN, 2001).
A radiação ultravioleta C (UVC) (200-280 nm) apresenta um comprimento de onda
altamente energético e é mutagênica. Pode penetrar na pele cerca de 60 a 80 micrómetros
e danificar as moléculas do ácido desoxirribonucleico (ADN). Felizmente, a radiação
UVC é amplamente absorvida pela camada de ozônio presente na atmosfera (NICHOLS;
KATIYAR, 2010).
Os sinais clínicos de fotoenvelhecimento incluem secura, pigmentação irregular,
atrofia, presença de telangietasias e lesões pré-malignas (KLIGMAN; KLIGMAN, 1986).
As alterações histológicas provocadas pelo fotoenvelhecimento são inúmeras. Na
epiderme, nota-se o estreitamento da camada espinhosa e o achatamento da junção
dermoepidérmica (NICHOLS; KATIYAR, 2010). Os queratinócitos envelhecidos, por
sua vez, tornam-se resistentes à apoptose, ficando susceptíveis às mutações no ADN,
processo implicado na carcinogênese. O número de melanócitos também se reduz. Isso
favorece o surgimento de efélides, hipomelanose gotada, lentigos e nevos. As células de
Langerhans também decrescem em número com a idade, resultando numa perda da
capacidade antigénica (WULF et al, 2004).

COLÁGENO
O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada nos mamíferos em abundância. De
acordo com suas propriedades naturais que incluem baixa alergenicidade, antigenicidade
e biocompatibilidade elevada, vem sendo utilizado como matéria-prima para a fabricação
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de biomateriais sob as mais variadas formas, entre essas diversas formas os
nutricosméticos. No processo de envelhecimento e com a má alimentação, a demanda de
colágeno no corpo sofre algumas alterações, durante os primeiros anos até a puberdade,
essas deficiências ou alterações do mesmo não são tão visíveis e acabam camuflando
certas deficiências no organismo, tornando-se mais nítida quando chega na fase adulta,
no qual, a alimentação não supre as necessidades do organismo e a rotina diária torna-se
mais cansativa proporcionando o aparecimento das rugas, pois a pele não tem mais a
mesma elasticidade de antes. Esse é um processo à saúde (FRANZEN; SANTOS;
ZANCANARO, 2013).

FUNÇÕES
O envelhecimento cutâneo é inevitável, ainda mais que existem fatores que fazem
com que ele ocorra precocemente atuando na destruição das fibras dérmicas, com isso, o
colágeno, juntamente com a elastina e as fibras reticulares tem como função sustentar,
firmar e proporcionar a elasticidade da pele. Porém possui também a função de corrigir
as imperfeições na pele, cicatrizes e injúrias causadas por acidentes (SOUZA et al, 2007).

PROTOCOLO DE USO
Ingestão diária de 20 gramas (PUJOL, 2012).

EFEITOS COLATERAIS
Estudos ainda não comprovaram qualquer efeito colateral advindo da ingestão do
colágeno, embora tenham relatos de situações de desconforto gástrico e intestinal
(PUJOL, 2012).

INFLAMAÇÃO
Outrora, a inflamação era vista apenas como meio de defesa do organismo às
agressões, porém hoje se sabe que o processo inflamatório descontrolado e contínuo está
relacionado com o desenvolvimento de doenças, como a obesidade, o diabetes mellito,
doenças cardiovasculares, entre outras. Um dos fatores responsáveis por essa inflamação
é a alimentação ocidental (BRANDAO; SILVA; PENTEADO, 2011).
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Hoje em dia consumimos de 20 até 50 vezes mais alimentos com alto poder próinflamatório, ricos em ácidos graxos ômega-6, gorduras saturadas, gorduras trans e
alimentos com alto índice glicêmico (IG), que anti-inflamatórios, ricos em ácidos graxos
ômega-3, fibras, vitaminas, minerais e alimentos com baixo IG. Esse hábito provoca um
desequilíbrio entre as substâncias que controlam a inflamação no organismo, levando a
uma maior produção de substâncias que estimulam a inflamação. Sem esse controle,
diminuem defesas e é favorecido o aparecimento de várias doenças (GERALDO;
ALFENAS, 2008).
Além da questão dietética, podemos citar outros fatores que estão relacionados
com o processo inflamatório, como as substâncias tóxicas (metais pesados e outras
toxinas encontradas nos próprios alimentos, na água, no tabaco e no ar poluído) e os
fatores mecânicos (hipertensão arterial) e genéticos (hiper-homocisteinemia). O estresse,
a depressão e a gordura visceral também podem contribuir para o processo inflamatório
crônico subclínico (VENÂNCIO; BURINI; YOSHIDA, 2010).

ENTENDENDO A INFLAMAÇÃO
A inflamação é uma das defesas do nosso sistema imunológico contra vírus,
bactérias, produtos químicos e agressões externas, como contusões ou queimaduras de
sol. De modo comparativo, é um sinal de alerta, um aviso de que algo incomum acontece
no organismo e que esse problema deve ser resolvido (AZEVEDO, 2007).
Na linguagem médica, costumamos definir a inflamação com uma resposta não
específica, ou seja, que não ocorre só por causa do invasor. Na fase aguda do processo
inflamatório acontece um aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular para
levar substâncias químicas e células de defesa até a área afetada. Todo esse processo
comprova o trabalho do sistema de reparo do nosso organismo, mas é uma resposta tão
poderosa e destrutiva que deve permanecer em nível local.
São quatro os sinais clássicos da inflamação (AZEVEDO, 2007):


Rubor ou eritema: é produzido por uma intensa dilatação arteriolar. Dois medidores
estão envolvidos neste processo, as prostaglandinas E2 (PGE-2) e prostaciclinas ou
prostaglandinas I2 (PGI2), com função de vasodilatadores.



Calor: é um superaquecimento dos tecidos inflamados, provocados pela liberação da
PGE2.
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Dor: é provocada pelo aumento da sensibilização dos seus receptores pelos metabólitos
do ácido araquidônico (AA).



Edema: é provocado pela dilatação vascular e pelo aparecimento de fendas no endotélio
dos vãos, o que provoca um extravasamento do plasma e uma migração dos leucócitos
para o espaço intersticial.
A inflamação pode ocorrer ainda internamente sem ser percebida, chamada
assintomática. Os efeitos indesejáveis surgem quando essa inflamação se perpetua,
deixando de ser temporal e localizada, passando a ser uma condição crônica e sistêmica,
neste caso maléfico (DINARELLO, 2010).

REGULAÇÃO DA INFLAMAÇÃO
O corpo humano controla o processo inflamatório por meio de hormônios que o
elevam ou diminuem dependendo da alteração no organismo. Esse controle é necessário
para que o processo inflamatório se dê apenas quando necessário, em particular no
preparo das lesões ou na proteção contra infecções (DINARELLO, 2010).
Todos os alimentos têm a função importante nos níveis hormonais. Logo, a
alimentação pode ativar ou inibir o processo inflamatório interno. Esses hormônios são
prostaglandinas e leucotrienos, sintetizados a partir dos ácidos graxos ômega-3 e 6, que
são nutrientes essenciais para o corpo, ou seja, não são produzidos pelo organismo e
devem ser obtidos pela alimentação (PERINI et al, 2010).

ÔMEGA 3
O ômega 3 é um ácido graxo insaturado podendo ser proveniente da dieta ou
sintetizado pelo próprio organismo. Apresenta como funções promover a formação e
desenvolvimento além de contribuir para o bom funcionamento cerebral e da retina e
ainda tem atividade sobre as propriedades físicas nas membranas no cérebro, receptores,
interações entre as células e mecanismo das enzimas. Isso porque no período do
envelhecimento o estresse oxidativo aumenta e diminui as ações do ômega-3 fazendo com
que haja maior concentração de colesterol cerebral podendo levar a patologias com
Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica (MARTINS et al, 2008).
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FUNÇÕES
Nutriente que atua na prevenção da celulite por combater inflamações, fornecendo
proteção aos vasos sanguíneos e melhorando a circulação (KLEIN, 2012) além de
minimizar a queda de cabelo (CABRAL; BENATTI; FRANÇA, 2013).

PROTOCOLO DE USO
A ingestão diária recomendada é de 6 gramas (PUJOL, 2012).

EFEITOS COLATERAIS
De uma forma geral, o consumo das cápsulas a base de ômega 3 tendem a causar
eructação, flatulência, distensão abdominal, náuseas e diarréia. Se o consumo diário
estiver acima do preconizado pode acarretar aumento da glicemia e do colesterol além de
que a ingestão acima de 4 gramas pode ocasionar a interferência na coagulação sanguínea
(PUJOL, 2012).

LICOPENO
É classificado como um carotenóide, ou seja, é um pigmento de coloração
vermelha (JUNIOR; BRUNELLI; LEMOS, 2011) e que é encontrado em frutas como
laranjas, pêssegos e em vegetais como cenoura e tomate; é solúvel em lipídeos e é
considerado um antioxidante (SHAMI; MOREIRA, 2004).

FUNÇÕES
Atua na prevenção de doenças cardiovasculares, doenças crônicas não
transmissíveis como diabetes, hipertensão; doenças que acometem o sistema nervoso
como Alzheimer, Parkinson, Esclerose Lateral Amiotrófica; as que são relacionadas ao
tecido ósseo como osteoporose, artrite reumatóide; e ainda no enfisema pulmonar, no
sistema linfático, inflamação, infertilidade masculina, doenças no tecido epitelial e na
oncogênese (INOCÊNCIO, 2011).

PROTOCOLO DE USO
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No momento não há uma definição de quanto é necessário ingerir de licopeno
diariamente, no entanto em um estudo realizado por Rao e Ali (2007) a dosagem de 5 a 7
mg é ideal para evitar o estresse oxidativo e prevenir contra doenças crônicas
(INOCÊNCIO, 2011).

EFEITOS COLATERAIS
O alto consumo além de interromper a ação antioxidante faz com que haja
modificações sobre o nível das membranas celulares permitindo o deslocamento das
toxinas, moléculas de oxigênio ou produtos derivados do metabolismo (PUJOL, 2012).

NUTRICOSMÉTICOS - DIFERENTES APLICAÇÕES
O funcionamento e aparência da pele são afetados por fatores endógenos e
ambientais. Por um lado, a pele é susceptível à predisposição genética, ao estado
imunológico, hormonal, nutricional e ao stress. Por outro lado, encontra-se exposta a
numerosos fatores ambientais, como a radiação UV, radicais livres, compostos tóxicos e
alérgicos. Todos estes fatores levam a um envelhecimento da pele (JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2004, BOELSMA et al, 2003).
Existem vários tratamentos disponíveis para tratar a pele envelhecida. No entanto,
a prevenção do envelhecimento extrínseco permanece a melhor abordagem e deve ser
incentivada à população em geral. Naturalmente, isto implica evitar a exposição ao sol,
usar um filtro solar, ter uma dieta rica em frutas e vegetais e fazer um uso regular de
suplementos antioxidantes orais ou formulações tópicas (BAUMANN, 2007).
Segundo Rona e Berardesca (2008), constatam que a indústria de cosméticos além
dos tratamentos tópicos usuais para o tratamento da pele, estão a associar tratamentos
orais. Esta associação para o tratamento da pele é baseada no efeito sinérgico das
substâncias aplicadas localmente, onde o problema ocorre, e outras que atuam a nível
interno corrigindo e restaurando danos celulares ou para apoiar os sistemas endógenos de
defesa natural. A pele necessita de nutrientes e metabólitos que um produto tópico não
pode fornecer por si só.
Estudos recentes têm mostrado que a associação de uma boa nutrição, o uso de
suplementos nutricionais e cosméticos, ou seja, nutricosméticos, são uma boa solução
para a melhoria da aparência da pele.
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Muitas tentativas têm sido feitas para melhorar a saúde da pele e beleza,
complementando o uso de cosméticos com a nutrição e o uso de suplementos nutricionais
(DRAELOS, 2010).
Estudos científicos envolvendo componentes nutracêuticos com o propósito de
auxiliar na beleza, ou seja, na aparência física, têm surgido de modo crescente.

Quadro 1: Matérias-primas e ações cosméticas comprovadas cientificamente.
Matérias-primas

Ação Cosmética

Referência

Óleo de Borragem

Melhora
da
hidratação, BROSCHE et al.,
redução da perda de água 2000
transepidérmica (TEWL) em
pacientes idosos

Picnogenol

Redução da área do melasma NI et al., 2002
e
da
intensidade
da
pigmentação da pele

Nicotinamida, zinco, ácido fólico e cobre

Melhoram o quadro da acne NIREN et al., 2006
vulgaris e rosácea

Licopeno, luteína, βcaroteno, α-tocoferol e selénio

Melhoram
a
densidade, HEINRICH et al,
espessura,
rugosidade
e 2006a
descamação cutânea

Extrato de romã rico em ácido elágico

Efeito
inibitório
na KASAI et al, 2006
pigmentação induzida pela
radiação UV

Polifenóis do cacau

Contribuem
fotoproteção
melhoram
a
sanguínea da
hidratação

Luteína

Melhora a proteção contra a PALOMBO et al,
pigmentação induzida por 2007, STAHL et al,
radiação UV
2002

Antioxidantes,
(GAGs)

minerais e

para
a HEINRICH et al,
endógena, 2006b
circulação
pele e a

glicosaminoglicanos Melhoram a rugosidade da UDOMPATAIKU
pele e rugas finas
L et al, 2009
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Astaxantina

Impede o fotoenvelhecimento SUGANUMA
associado à radiação UVA, al, 2010
bem como a flacidez ou
enrugamento da pele

Fonte: Autores diversos.

METODOLOGIA
Tipo de Estudo
O método de abordagem da pesquisa é dedutivo visando conduzir coerentemente
a pesquisa, desde a formulação dos questionamentos iniciais, passando pela construção e
apresentação dos argumentos, até a conclusão (JUNIOR; MATTOS; BLECHER, 2008).
O estudo trata-se de um tipo de pesquisa bibliográfica por se caracterizar pela
utilização de informações, conhecimentos e dados já coletados por pessoas demonstrados
de diversas formas, como documentos, leis, projetos, desenhos, livros, artigos, revistas
científicas, jornais e etc. (JUNIOR; MATTOS; BLECHER, 2008).

Coleta de Dados
A seguinte pesquisa utilizou o método de procedimento bibliográfico buscando
explicar um problema a partir de referências teóricas, revisão da literatura de obras e
documentos (GIL, 2008; JUNIOR; MATTOS; BLECHER, 2008). Abordou publicações
entre os anos de 1986 a 2012, por intermédio de buscas sistemáticas utilizando os bancos
de dados eletrônicos: Medline, Science Direct, Saúde Total, Biodelta, Scielo e livros
impressos. Idioma utilizado português, termos para pesquisa: nutricosméticos, nutrição
aplicada à estética.

Análise de Dados
A técnica de análise de dados foi através da análise de conteúdo. Assim, implica
em comparações contextuais. Os tipos de comparações podem ser multivariados. Mas
devem, obrigatoriamente, ser direcionados a partir da sensibilidade, da intencionalidade
e da competência teórica do pesquisado (FRANCO, 2008).

et
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se afirmar após a leitura e análise dos artigos pesquisados e selecionados a
nutrição é uma área importante para a sociedade para que ela possa ter um grande número
de indivíduos que possam ter um bem-estar consigo mesmo além da beleza externa e
contendo uma beleza interna com a ajuda dos Nutricosméticos. As estratégias que foram
utilizadas, 4 artigos e 2 livros dos quais constavam as informações necessárias sobre os
Nutricosméticos: suas evidências e seu mercado. Conforme quadro 2.

Quadro 2 - Nutricosméticos: suas evidências e seu mercado.
ARTIGO (S)

AUTOR (ES)

ANO

Nutricosméticos

ANUNCIATO, T.P

2011

Nutrição estética

SCHNEIDER, A.P

2009

Nutrição aplicada à estética

PUJOL, A.P.P

2011

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A pele é o espelho do corpo humano. Quando estamos cansados, mal alimentados
ou até física e emocionalmente estressados e abalados, a pele reage de uma forma negativa
devido à ação dos radicais livres. O envelhecimento cutâneo prematuro é uma das
consequências que ocorre quando não se da à pele os cuidados e a atenção de que tanto
ela necessita. A manifestação fisiológica do envelhecimento é a deterioração gradual da
função e capacidade de resposta aos estresses ambientais. Esta manifestação está
relacionada tanto a uma redução no número total das células do organismo, quanto ao
funcionamento desordenado das muitas células que permanecem.
O silício orgânico, a habilidade da Spirulina, o pycnogenol, o qual é um extrato

de casca do mar francês pinho, o extrato da laranja vermelha dentre outros já citados
possuem funções extremamente de destaque (GRAMMENOU, 2008).
O conceito de nutricosmético implica a promoção da beleza através de um corpo
saudável. Estes produtos são tomados por via oral, quer na forma de comprimidos ou
líquidos. Estes têm ingredientes ativos, que oferecem uma ligação vital entre a saúde e as
propriedades cosméticas de ingredientes nutricionais. Os principais ingredientes
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utilizados atualmente em nutricosméticos são: as isoflavonas de soja, luteína, licopeno,
vitaminas (A, B6, E), ácidos gordos ômega-3, β-caroteno, ésteres de esteróis; condroitina
e coenzima Q10. Os benefícios atribuídos a estes compostos incluem redução do
envelhecimento cutâneo, fortalecimento das faneras e redução da adiposidade (FROST;
SULLIVAN, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as estratégias observadas em artigos são de suma importância para o
assunto que devesse ampliar mais na área da Nutrição quando da Estética, e deve-se ter
mais estudos sobre o Nutricosmético. Mas podemos entender que muitos indivíduos já
usam esse tipo de produto. O Nutricosmético está muito relacionado na questão de beleza,
principalmente a interior, pois esse produto vai atuar de dentro para fora no consumidor.
O uso dos nutricosméticos favorece na melhora dos aspectos da pele, auxiliando
nos tratamentos das disfunções da pele e tecidos em desordem, sugerindo portanto, que
os nutricosméticos são indicações para associações nos tratamentos tanto estéticos quanto
nutricionais, a suplementação diária das cápsulas estimula melhoras na pele e também
acelera a ação de bronzeamento da pele, dependendo dos ativos presentes.
Em relação a dosagem que é de suma importância desses produtos são de controle
do consumidor, caso tenha uma dosagem elevada pode ter algum efeito colateral que pode
ser o aparecimento de manchas amarelas na pele; causar alergia naquelas pessoas que
porventura tenham alergia a lagosta, camarão, caranguejo; pode causar eructação,
flatulência, distensão abdominal, náuseas e diarréia entre outras reações que podem levar
ao desconforto do indivíduo que está consumido determinado Nutricosmético.
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RESUMO
A pandemia de covid-19 transformou a vida de muitas pessoas no mundo, o que têm
causado influência na saúde mental das pessoas. Este artigo faz uma reflexão sobre os
sentimentos provocados em decorrência dessas transformações e aponta para futuras
repercussões nessa área. É provável que a pandemia ainda demore a passar, mas seus
reflexos na saúde mental das pessoas talvez ainda esteja apenas começando a ecoar.
Palavras-chave: COVID-19, Pandemia, Saúde Mental, Sofrimento Psicológico.
ABSTRACT
The covid-19 pandemic has transformed the lives of many people in the world, which has
influenced people's mental health. This article reflects on the feelings aroused as a result
of these transformations and points to future repercussions in this area. The pandemic is
likely to take a long time to pass, but its reflections on people's mental health may still be
beginning to resonate.
Keywords: COVID-19, Pandemic, Mental Health, Psychological Suffering.
RESUMEN
La pandemia del covid-19 ha transformado la vida de muchas personas en el mundo, lo
que ha influido en la salud mental de las personas. Este artículo reflexiona sobre los
sentimientos suscitados a raíz de estas transformaciones y apunta hacia futuras
repercusiones en este ámbito. Es probable que la pandemia aún tarde en pasar, pero sus
reflejos sobre la salud mental de las personas aún pueden estar comenzando a hacer eco.
Palabras-clave: COVID-19, Pandemia, Salud Mental, Sufrimiento Psicológico.

INTRODUÇÃO
O novo coronavírus (SARS-CoV-2) infectou milhões de pessoas e provavelmente
alterou as vidas de quase todas as pessoas no mundo. E transformou-se rapidamente no
foco inicial dos noticiários, o medo na pandemia inicialmente se concentrava na
insuficiência respiratória produzida pelo vírus. O que levou a um grande número de
pesquisas sobre das possibilidades de impacto do COVID-19 sobre o funcionamento do
organismo.
Especificamente, durante o primeiro ano da pandemia, grande parte da população
mundial conviveu com a incerteza de contrair o vírus, sofrendo pelas interrupções da vida
de pessoas próximas e pessoas conhecidas publicamente. Isso levou muitos governos a
impor o controle sobre os comportamentos da população. Tais medidas tiveram como
foco fundamental a saúde pública, uma tentativa de retardar a propagação de COVID-19,
principalmente entre as pessoas mais vulneráveis ao vírus.
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A principal estratégia adotada pelos governos foi o isolamento ou afastamento
social, a qual demostrou algumas virtudes decisivas para a queda no número de vítimas e
também um baixo custo inicial para ser colocada em prática. Por outro lado, há alguns
debates sobre as possíveis consequências psicossociais, no bem-estar das pessoas.
Como, geralmente, o sofrimento psicológico não é visível e de peculiar percepção,
mesmo por uma pessoa de convivência próxima, essas consequências ao bem-estar
podem atingir o futuro da próxima geração de adultos produtivos. Portanto é necessário
entender os desafios psicológicos enfrentados, buscar soluções para o enfrentamento e
auxiliar as pessoas a superá-los.

DESENVOLVIMENTO
Influência da COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos
A crise humanitária provocada pela COVID-19, a qual ainda é vivida pela
população mundial, tem gerado incertezas na economia, na segurança, no transporte, bem
como na saúde. A forma como as pessoas têm lidado com suas vidas frente a essa doença,
em especial, como a saúde mental tem sido influenciada pela COVID-19 tem se mostrado
preocupante nas pesquisas atuais.
Visto que, a determinação da quarentena e a necessidade do isolamento se
mostraram como fatores determinantes ao prejuízo a saúde mental segundo pesquisas
como a de BENKE et al (2020), que em seu estudo na Alemanha com 4.335 pessoas
verificou que o nível mais alto de restrições foi associado a maior sofrimento psicossocial
e menor satisfação com a vida.
Também Fiorillo et al. (2020), com amostra de 20.720 pessoas, verificaram que
os sintomas de ansiedade, depressão e estresse foram piorando significativamente com o
passar das semanas e se apresentaram mais graves na última semana de Lockdown na
Itália, sendo que os entrevistados do sexo feminino e pessoas com problemas de saúde
mental pré-existentes estavam em maior risco de desenvolver sintomas graves de
depressão e ansiedade.
Da mesma forma, Arias Molina et al. (2020) em seu estudo transversal com 113
adolescentes cubanos, com idades entre 12 e 16 anos, observaram que 38,93% deles se
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apresentavam em nível de estresse na categoria “Acima do Limite” e para a ansiedade
nos níveis “Médio” de 18,58% e “Alto” em 46,90% durante a pandemia de COVID-19.
Bem como, na pesquisa longitudinal de Feter et al. (2021), com 2314 pessoas,
onde comparou a prevalência de sintomas de depressão e ansiedade antes e durante a
pandemia, obteve como resultado um agravamento dos sintomas de ansiedade de 7,4
vezes maior e de sintomas depressivos moderados a graves 6,6 vezes maior durante a
pandemia em relação ao período anterior antes da pandemia.
Essas pesquisas realizadas em meio a pandemia tornam evidente o quanto esse
momento atual tem causado complicações na saúde mental das pessoas e aguça
preocupação futura nessa área, pois a necessidade do isolamento social das pessoas
infectadas, a quarentena, o risco de contrair a doença, assim como as perdas de parentes
e amigos ainda estão presentes no cotidiano das pessoas.
Ademais, todas as pessoas foram afetadas de alguma forma pela pandemia e
podem ter sofrido de algum modo com sentimentos como angustia, medo, tristeza,
ansiedade, raiva. Pois a imposição do isolamento causou incertezas e mudou a rotina de
trabalho, estudo, lazer, além de interferir nos relacionamentos familiares e com amigos
devido a possibilidade de infecção ou de transmissão do vírus (SILVA; SANTOS;
OLIVEIRA, 2020).
Todavia, os sentimentos fazem parte da vida e é normal que sejam acentuados em
momentos atípicos como este provocado pela pandemia, que é diferente do cotidiano
habitual, logo estresse e medo, por exemplo, ocorrem em situações desconhecidas
(ORNELL et al., 2020). Porém a vivência constante desses sentimentos pode acarretar
em prejuízos ao bem-estar psicológico.
No entanto, que marcas futuras esses sentimentos vivenciados vão deixar não é
possível saber nesse momento, pois cada pessoa reage de forma diferente a um momento
de sofrimento, internalizando ou expressando, e até mesmo sentindo no corpo, como por
exemplo, falta de ar, cansaço, insônia. Essas reações dependem de fatores como:
Vivências anteriores de situações de crise, apoio que receberam de
outras pessoas durante a vida, estado de saúde físico, histórico pessoal
e familiar de problemas de saúde mental, cultura, contexto
socioeconômico, gênero, valores pessoais e crenças religiosas (MELO
et al., 2020, p. 04).
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Tais variáveis psicossociais, foram exigidas a serem testadas com a pandemia,
pois foram expostas e cada pessoa está tendo que passar por essa crise sanitária com sua
estrutura emocional construída ao longo de sua vida. Porém os autores Lipp e Lipp (2020)
alertam para um possível diagnóstico de epidemia de transtornos mentais no futuro devido
a esse momento de fragilidade emocional.
Contudo, esse é um momento onde as pessoas podem se conhecer
psicologicamente, saber mais de si mesmo e buscar alternativas criativas para lidar com
seus sentimentos, como envolvimento em novos estudos, engajamento em ações sociais,
atividades artísticas, atividade física. Essas novas atuações podem desviar a tensão
causada por esse momento e ser acolhedora, aliviando os sentimentos negativos.
Visto que, o querer fazer e a vontade de conseguir realizar as coisas que se fazia
antes da pandemia geram um conflito que pode levar a sensações de fracasso, frustração,
inutilidade caso não consiga realizar. Mas lidar de forma empática consigo mesmo
diminuindo as cobranças e compreendendo que todas as pessoas estão passando por esse
tempo de dificuldade e incertezas, o que pode aliviar o sofrimento psicológico.
Os desafios são diferentes e numerosos para cada pessoa e em cada momento de
sua vida, por exemplo, para os adolescentes do ensino médio preste a optar por uma
profissão ter uma forma diferente de estudar através do ensino remoto, além de conviver
intensamente com a família num momento onde os questionamentos são comuns e os
relacionamentos formam sua identidade pode ser um prejuízo grande ao seu bem-estar
psicológico.
Ademais, muitos jovens que sonharam com marcos próprio da idade como baile
de 15 anos ou uma comemoração de conclusão da Educação Básica tiveram que adiar ou
deixar de lado esse desejo. Mas a forma como o jovem trata essas situações e resolve seu
estado emocional, determinando sua satisfação com a vida, poderá dar ou não uma
perspectiva melhor, por exemplo, de projetos e metas traçados para o futuro
(DELL’AGLI et al., 2021).
Da mesma forma, para a pessoa idosa o isolamento traz sofrimento, mas diferente
do adolescente que precisa de novos convívios e se afasta da família o idoso se aproxima
da família. Por outro lado, a família, no intuito de proteger para não correr o risco de levar
o vírus, precisa se afastar do idoso e acaba gerando o sentimento de solidão, visto que, o
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homem é um ser que precisa de relacionamentos, logo, lidar com a ausência não é uma
tarefa simples.
E com a pandemia muitos perderam seus entes queridos, pessoas que foram
registradas em números pelos órgãos de controles e pelas mídias que noticiam os casos a
todo momento, mas que deixaram a dor da perda em alguém. Famílias que choram a
ausência de um pai, uma mãe, filhos, tios, primos, pessoas com suas histórias e que
marcaram a vida dos que agora precisam seguir a jornada da vida com essas ausências.
Infelizmente, a iminência da contaminação não permitiu os “rituais de despedida”
como um pedido de perdão, um aconselhamento, uma confissão, um compartilhamento
de momentos vividos, um abraço, nada foi possível, pois o último momento de muitos foi
longe de seus familiares, os quais nem ao menos puderam realizar um velório, momentos
tão importantes para a resolução do luto (CREPALDI et al., 2020).
Ritualizar é marcar, pontuar um aspecto da realidade ou um
acontecimento. Neste contexto, os enlutados tendem a se encontrar em
um estado de margem ou limiar, no qual entram mediante ritos de
separação do morto e saem através de ritos de suspensão do luto e
reintegração social (SOUZA; SOUZA, p. 05).

Assim, o luto é um processo importante que a pessoa precisa viver, para se
resolver emocionalmente, ou seja, um tempo pertinente de comoção e, então, depois tenta
conseguir abrir espaço para novos relacionamentos, projetos e sonhos com o possível
sentimento de que dentro dela está tudo resolvido e que agora ela consegue caminhar e
ter novos relacionamentos sem pesar, sem sofrimento.
São muitos os tipos de sofrimentos psicológicos causados por esta pandemia e
mesmo com o relaxamento do isolamento em áreas como comércio e serviço e a
vacinação ocorrendo para as pessoas acima de 12 anos, ainda há incertezas em relação ao
vírus e suas variantes tornando a vida cotidiana instável quanto ao ganho financeiro, a
forma de trabalho, bem como os pensamentos de como será o futuro.
Afora a quantidade massiva de informações produzidas pelas mídias que a todo
momento evidencia dados novos, números de contaminados de recuperados e de mortos,
questões políticas acerca da pandemia, enfim são tantas informações, algumas até
desencontradas, que causam instabilidade emocional, como insegurança e medo, ao ficar
exposto a elas, principalmente para grupos mais suscetíveis como idosos e pessoas com
doenças crônicas.
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Para Martins; Braga; Ferreira (2021) essas instabilidades emocionais, em especial
o excesso de informação, podem estar causando aumento do número de obesos, pois a
necessidade de satisfação tem desencadeado o consumo de alimentos compostos de
nutrientes calóricos como açúcar e gorduras, os quais estão associados, logo que
consumidos, a produção de serotonina que dá sensação de humor positivo, um tipo de
felicidade.
Por isso, é importante saber lidar com a saúde mental, compreender as respostas
do corpo frente as situações, ou seja, buscar reconhecer o que faz bem e o que faz mal no
convívio diário, visto que, não são todas as pessoas que sofrerão ao saber notícias sobre
a COVID-19 ao passo que outro sim. Desta forma, buscar se conhecer psicologicamente
e proporcionar coisas agradáveis pode ser uma forma de favorecer o equilíbrio emocional.
A atividade física é uma forma salutar de cuidar da saúde mental e pode ser uma
estratégia para pessoas, por exemplo, com sintomas depressivos e de ansiedade, haja
vista, seu efeito protetor contra depressão e ansiedade, pois o corpo, entre outros
hormônios, produz serotonina com a atividade física e como estímulo psicossocial ainda
melhora a autoestima e a autoeficácia, além de diminuir os efeitos de outras comorbidades
a exemplo da obesidade (WACLAWOVSKY; SANTOS; SCHUCH, 2021).
O olhar cuidadoso sobre a depressão e ansiedade se faz necessário, pois segundo
Barros et al. (2020), no Brasil, cerca de 40% da população sofreu com sentimentos de
tristeza e humor deprimido, e ainda 52% referiu estar sempre ou quase sempre ansioso ou
nervoso, sendo as mulheres duas vezes mais acometidas por esses sentimentos que os
homens e ainda que as pessoas com diagnóstico, antecedente a pandemia, estavam mais
vulneráveis.
Outro grupo de pessoas, que têm vivido todos os dias a tensão causada pela
COVID-19 são os profissionais da área de saúde que estão em linha de frente. Eles têm
sofrido com a exaustão dos dias intensos de trabalho, risco de contaminação e cuidado
máximo com a higienização para não levar o vírus para seus familiares ao voltar para
casa, além de lidar com o sofrimento do outro de acometimento da doença e da dor da
perda.
O que fica evidente na pesquisa de TEIXEIRA et al (2020, p. 3468), com
profissionais da área de saúde expostos em seu ambiente de trabalho, onde refere que tem
sido frequente “o relato de aumento dos sintomas de ansiedade, depressão, perda da
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qualidade do sono, aumento do uso de drogas, sintomas psicossomáticos e medo de se
infectarem ou transmitirem a infecção aos membros da família”.
É difícil ter um amplo controle sobre um vírus, que é invisível aos olhos, mas
saber que os cuidados a partir dos protocolos de segurança, com utilização de máscaras,
higienização das mãos com álcool, evitar tocar o rosto, manter o distanciamento social
diminuem a possibilidade de acometimento da doença pode tranquilizar as pessoas, pois
passam segurança advinda dos órgãos responsáveis ao combate a COVID-19.
Por outro lado, pessoas que moram em casas pequenas com famílias numerosas e
que não conseguem se isolar ou que precisam utilizar os meios de transportes coletivos
por vezes aglomerado, ou que trabalham onde há fluxo grande de pessoas estão mais
propensas a ter sentimento de medo, angustia, insegurança, ou seja, estão suscetíveis a
sofrimento psicológico, uma vez que, não conseguem realizar os protocolos de segurança
com eficiência.
Por isso é importante que os governantes atentem para as questões estruturais da
sociedade e busquem por soluções não apenas para este momento de crise sanitária, mas
prevendo fenômenos que possam deixar essas pessoas em risco novamente, visto que, a
pandemia evidenciou e aumentou as desigualdades sociais já presentes no cotidiano da
população.
Mas por hora cabe a prevenção e aprender a nova forma de conviver com as
pessoas através de um acolhimento feito apenas por olhares, de sorrisos escondidos por
trás de uma máscara, de um aperto de mãos seguido de desinfecção com álcool, de um
ambiente de convivência regado a limpeza constante, ou seja, um afastamento do toque,
do beijo, do abraço tão importantes para a produção de hormônios, como a oxitocina, que
causam bem-estar.
É provável que a pandemia ainda demore a passar e possivelmente nos próximos
anos as pesquisas irão relatar o quanto esse tempo mexeu com o bem-estar psicológico
das pessoas em longo prazo, e relatarão as transformações da sociedade e as
consequências de momentos dolorosos e incertos promovidos pela COVID-19, quem
sabe até esse tempo vivido hoje seja conhecido como início de uma nova era.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É provável que a pandemia de COVID-19 represente um dos maiores desafios
coletivos enfrentados por diferentes gerações. É compreensível que os esforços para
conter e derrotar o vírus tenham sido inicialmente priorizados a queda da contaminação
e consecutivamente do número de mortos. Por outro, lado o impacto da pandemia de
COVID-19 ainda pode se estender para o futuro, efeitos secundários como o aumento nos
níveis de desemprego, a insegurança alimentar e gastos com o tratamento das sequelas
físicas produzidas pelo COVID-19 podem afetar adicionalmente as futuras gerações.
Após a oferta de vacinação para todas as faixas etárias, consecutivamente o início
do retorno da vida pós-pandêmica é necessário olhar para as questões que envolvem o
sofrimento psicológico, o aumento bem-estar e melhoras da saúde. Este estudo levantou
algumas consequências do sofrimento psicossocial e da menor satisfação com a vida.
Entre os fatores levantados a depressão e estresse, são exemplo apontados que
elevam significativamente eventos como falta de ar, cansaço, insônia, podendo levar as
pessoas a hospitalização, com mais gastos pelo sistema de saúde e envolvimento
emocional da família. Assim, a sociedade deve ter a consciência despertada para a
necessidade de acolher as pessoas antes que se agrave a atual situação de desafios à saúde
mental das pessoas.
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença infecciosa, causada pelo novo coronavírus associado a
SARS, que apareceu na cidade de Wuhan, na China em 2019 e que se tornou uma
pandemia em março de 2020. O presente artigo descreve alguns aspectos da doença e sua
situação atual, além de retratar seus impactos no sistema educacional. Considera-se que
as notícias falsas atrapalharam o combate ao vírus e que os agravos na educação são
preocupantes.
Palavras-chave: COVID-19, Vacina, Educação, Ensino Remoto.
ABSTRACT
COVID-19 is an infectious disease caused by the new coronavirus associated with SARS,
which appeared in the city of Wuhan, China in 2019 and became a pandemic in March
2020. This article describes some aspects of the disease and its situation. current, in
addition to portraying its impacts on the educational system. It is considered that fake
news hindered the fight against the virus and that the problems in education are
worrisome.
Keywords: COVID-19, Vaccine, Education, Remote Learning.
RESUMEN
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus asociado
al SARS, que apareció en la ciudad de Wuhan, China en 2019 y se convirtió en pandemia
en marzo de 2020. Este artículo describe algunos aspectos de la enfermedad y su situación
actual, además de retratar sus impactos en el sistema educativo. Se considera que las fake
news entorpecieron la lucha contra el virus y que los problemas en la educación son
preocupantes.
Palabras-clave: COVID-19, Vacuna, Educación, Aprendizaje Remoto.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou o primeiro caso de COVID-19
em 31 de dezembro de 2019 e em 30 de janeiro de 2020 determinou o nível mais alto de
alerta da organização, a emergência de saúde pública de importância internacional, e em
11 de março de 2020 considerou a nova doença como uma pandemia, pois já estava
presente em 114 países (ADIL et al., 2021).
Neste contexto de pandemia é importante conhecer as características da doença
COVID-19, pois ainda hoje ela continua sendo uma ameaça global e quanto maior o
aprofundamento desse conhecimento melhor se compreende a tal doença e melhor se
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pode prevenir contra esse mal, bem como cuidar das pessoas que foram acometidas pelo
vírus podendo, então, fazer um tratamento de forma eficaz.
O aprofundamento teórico, racional, sistemático de busca por uma validade aceita
pela a maioria dos pesquisadores, são características que fizeram com que o método
mítico, fosse substituído por uma forma de pensar que exigia rígidos critérios para a
confecção de argumentos, teorias, achados científicos.
Por isso ao analisar as características da doença COVID-19, através de elementos
e dados científicos que permitem esclarecer a sociedade e contribuem para o acervo da
literatura atual é fundamental nesse momento e pode ajudar a esclarecer muitas notícias
falsas, mitos modernos que confundem a população, levando a rejeitar o uso das vacinas,
uma estratégia eficaz historicamente utilizada.
Além disso, a pandemia atingiu a sociedade em várias áreas, como o sistema
educacional que precisou ser reorganizado para esse contexto e mostrou novas
perspectivas para um pós-pandemia, visto que, as novas tecnologias ganharam espaço e
se consolidaram como ferramenta valiosa no processo ensino-aprendizagem.
Mas os impactos na atuação dos professores e na aprendizagem dos alunos
demonstram que a estrutura educacional, a formação dos professores e as desigualdades
estruturais da sociedade foram expostas e precisam ser avaliadas para que se faça
investimentos precisos e diminuam os retrocessos que ficaram deste momento
pandêmico.

DESENVOLVIMENTO
Agente Causador: Origem e Diferenciação
A COVID-19 (Doença Coronavirus-2019) é uma doença infecciosa que apareceu
na cidade de Wuhan, na China em 2019 e que se tornou uma pandemia em março de 2020.
É causada pelo novo coronavírus associado a SARS (Síndrome Respiratória Aguda
Grave) conhecido como SARS-CoV-2 (ESTEVÃO, 2020).
O coronavírus foi descoberto em 1960 e pertence a ordem dos Nidovirales, o
SARS-CoV-2 é do gênero Beta coronavírus capaz de infectar mamíferos. É um vírus
envelopado que possui material genético RNA e uma proteína S (Spike) que se liga ao
receptor de uma célula para conseguir adentrar e poder se multiplicar (UMAKANTHAN
et al., 2019).
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O SARS-CoV-2 se difere das outras espécies de coronavírus devido sua
característica genética, tendo 79,6% de semelhança da sequência genética do SARS-CoV3, que causou o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em 2002, e 50%
de semelhança às sequências genéticas do MERS-CoV que causou a Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS) em 2012 e 2013 (ADIL et al., 2021).
No entanto, mesmo com registros científicos, há especulações sobre a origem do
vírus, levando pessoas a discutirem e propagarem notícias sobre a possibilidade de sua
produção ter ocorrido em laboratório através de modificações genéticas para causar uma
redução proposital no número global de pessoas, as quais seriam acometidas pelo vírus
que levaria parte da população a óbito.
Há também a teoria de vazamento laboratorial, onde o vírus teria escapado de
forma acidental de um laboratório durante o seu isolamento para estudo. Esta veiculação
ganhou proporções midiáticas e se mostrou possível para as pessoas como fica evidente
na reportagem da BBC News Brasil, publicada em 28 de maio 2021:
Os leitores que se acostumaram a ler reportagens que classificavam a
teoria do vazamento de laboratório como apenas uma conspiração
podem ficar um pouco confusos ao encontrá-la de volta,
repentinamente, na primeira página do noticiário, apresentada agora
como uma possibilidade completamente plausível (John Sudworth,
correspondente da BBC News Brasil na China, 2021).

As discussões e polêmicas a respeito da suposta origem do vírus a partir de um
vazamento laboratorial levou muitas pessoas a desconfiarem das notícias e das
descobertas científicas, bem como a questionar se o vírus teria acidentalmente ou
propositalmente saído do renomado Instituto de Virologia de Wuhan, na china, fundado
em 1956.
Tais conflitos na origem do vírus SARS-CoV-2 foi mapeada na pesquisa de
Vincentini et al., (2021), onde retratam a origem laboratorial, a seleção natural, a origem
desconhecida, e um último grupo considerado “oportunista”, fazendo uma relação com
os atores humanos e não humanos envolvidos e de seus respectivos interesses, assim
como suas relações.
Tal pesquisa conclui afirmando que de acordo com a compreensão da origem do
vírus, pelas organizações e pessoas envolvidas, é possível projetar os efeitos sobre a saúde
dos indivíduos quanto à incidência, à prevalência, à morbidade e à mortalidade da doença
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nos países. Desta forma, observa-se a gravidade e a responsabilidade dos governantes e
população geral na divulgação de notícias bem como suas posturas frente a pandemia.
Variantes
As mudanças no SARS-CoV-2, cerca de um ano após sua descoberta, foram
evidenciadas em locais diferentes e foram causadoras de novas ondas de contaminação
pelo mundo. A OMS tem mantido o monitorado sobre as mutações do vírus e os lugares
onde as novas cepas apareceram, classificando-as segundo os riscos para a saúde pública
global.
As variantes possuem letras e números para identificação, mas as de Interesse
(VOIs), as de monitoramento (VUMs) e as de Preocupação (VOCs) também foram
denominadas de acordo com o alfabeto grego pela OMS com o objetivo de facilitar a
compreensão do público em geral e diminuir os estigmas associativos sobre lugares onde
as cepas apareceram (WHO, 2021).
A variante Alfa foi previamente denominada de B.1.1.7, sua identificação ocorreu
no Reino Unido em setembro de 2020. Sua taxa de transmissibilidade chega a ser 90%
maior do que outras mutações circulantes, também conta com 17 alterações de
aminoácidos, sendo oito delas na proteína Spike (ALPERT et al., 2021; ZHOU et al.,
2021).
A Variante Beta, com primeiro registro nominal de B.1.351 foi identificada em
outubro de 2020, em Eastern Cape, na África do Sul. As mutações dessa variante são
nove no gene Spike, o que causa preocupação devido a uma possibilidade de facilidade
de transmissão uma vez que ocorreu muitas alterações na proteína Spike (WANG et al.,
2021).
A Variante Gama, denominada também de P.1, foi identificada em quatro pessoas
no Japão que retornavam do estado do Amazonas no Brasil em 2 de janeiro de 2021. Esta
variante já estava presente em 52,2% das amostras de pacientes da capital do Amazonas
em dezembro de 2020 e passou a ser de 85,4% em janeiro de 2021, neste período houve
um colapso no sistema de saúde local devido a uma necessidade de internação hospitalar
abrupta (FREITAS et al., 2021).
A Variante Delta, denominada de B.1.617.2, foi identificada em outubro de 2020
na Índia, seu período de incubação é em média 4 dias, o que a difere das outras variantes
que são de 6 dias em média. Outra diferença está na quantidade de vírus que chega a ser
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mil vezes maior na pessoa infectada em comparação as outras variantes (HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2021).
A variante Ômicron, B.1.1.529, possui mais de 30 mutações na proteína Spike,
seu primeiro registro foi na África do Sul, e em janeiro de 2020 já estava presente em
todos os continentes. Possui alta capacidade de reinfecção e se adere no trato respiratório
superior com mais frequência, embora seja avaliada de alta transmissibilidade ela é
considerada menos grave que a variante Delta (WHO, 2022).
Apesar das variantes mais conhecidas serem as já citadas, as quais ganharam
renome por serem de Preocupação, existem ainda outras cepas em monitoramento como
Lambda que foi registrada no Peru em dezembro de 2020, e Mu registrada na Colômbia
em janeiro de 2021. Outras cepas como Epsilon, Zeta, Teta, Iota, Eta e Capa saíram da
lista das variantes de Interesse por não estarem mais circulando em níveis de significância
para a saúde pública global (WHO, 2021).

Transmissão
A transmissão do vírus SARS-CoV-2 se dá por inalação ou contacto direto com
gotículas infectadas. O período de incubação do vírus varia entre 1 a 14 dias. Os
infectados podem ser assintomáticos e transmitir a doença, bem como, os sintomáticos
podem perceber apenas um resfriado e não ter a certeza da contaminação (ESTEVÃO,
2020).
Apesar do período de incubação do vírus ser de até 14 dias, o estudo de caso de
Abe et al. (2020) com um paciente com mais 100 dias contaminado por covid-19
apresentou em teste no 111º dia ainda positivo para covid-19 permitindo a reflexão de
que algumas pessoas continuam por meses contaminadas e tendo a possibilidade de estar
transmitindo a doença, que em alguns casos pode não apresentar sintomas.
No entanto, a forma principal da rota de transmissão entre as pessoas é através das
gotículas infectadas, que são desprendidas quando as pessoas conversam, tossem ou
espirram e uma pessoa saudável inala contraindo, assim, o vírus. A transmissão também
pode ocorrer de forma indireta quando uma pessoa saudável entra em contato com uma
superfície contaminada e leva o vírus a ter acesso ao corpo quando toca o nariz, os olhos
ou a boca (KENI et al., 2020).
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Sinais e Sintomas
Os sinais e sintomas da COVID-19 ainda não são específicos, porém os mais
comuns são mialgias, cefaleia, febre, dor de garganta, tosse, dispneia e fadiga. No entanto,
há também relatos de perda de olfato e paladar, fortes dores de cabeça, alteração da
memória, sonolência excessiva, erupções cutâneas, lesão cardíaca, derrame.
Ademais, as manifestações clinicas da COVID-19 variam de infecções
assintomáticas, onde não há percepção de sintomas, a casos graves onde há necessidade
de hospitalização e internação devido a quadros de risco de insuficiência respiratória,
cardíaca, infecção generalizada, falência dos órgãos (SOUZA et al., 2021).
Casos considerados leves da COVID-19, onde há a percepção de sintomas e sem
a necessidade de hospitalização podem ser confundidos com os quadros da Síndrome
Gripal devido a sintomas como mialgia, cefaleia, dor de garganta e febre, os quais são
comuns a ambas as doenças. Todavia, pode haver evolução do quadro clínico e
necessidade de atendimento médico e exames para o diagnóstico da doença.
Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, a maioria dos acometidos
por covid-19 podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem necessitar de
atendimento em hospitais e que cerca de 5% dos casos de internação hospitalar podem
necessitar de suporte ventilatório devido a insuficiência respiratória.

Prevenção
Com a declaração de estado de pandemia pela OMS em março de 2020, foram
tomadas medidas de prevenção pelos governantes dos países, com o objetivo de diminuir
a velocidade de transmissão do vírus e consequentemente reduzir o número de pessoas
necessitando um leito de hospital, visto que a grande procura poderia levar a um colapso
do sistema de saúde.
Então, foram tomadas medidas restritivas como fechamento de aeroportos, portos,
rodoviárias e ferrovias, para fechar as fronteiras e assim tentar o isolamento de países,
regiões e cidades, bem como foram divulgados decretos que restringiam o acesso a
lugares como shopping, parques, museus, praias e escolas.
E ainda foram estabelecidas orientações para o isolamento social dos pacientes
infectados e quarentena da população em geral, além das recomendações de lavar as mãos
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com frequência, limpeza constante de superfícies, desinfecções de ambientes com mais
rigor, uso obrigatório de máscaras em locais públicos. (MOTA et al.,2020; SOARES et
al., 2021).
O uso de máscara tem sido discutido quanto a eficácia devido aos tipos de
materiais utilizados para a confecção, mas há concordância na literatura de que o uso é
importante. Araruna et al. (2021), alerta que a eficácia das máscaras de tecido está ligada
a fatores como a construção, materiais empregados, número de camadas, ajuste na face e
cuidados durante sua utilização.
As máscaras do tipo N-95/PFF2 têm eficácia de proteção de 95% e estão sendo
direcionadas as pessoas que trabalham na área de frente da saúde, visto que a produção,
mesmo em grande quantidade, não conseguiria atender todo o mercado que se abriu com
a pandemia. Neste sentido, as equipes de saúde que estão em contato direto com os
pacientes da COVID-19 são prioridade para a utilização desse modelo de máscara.
Para os profissionais de saúde os cuidados ainda seguem com a utilização de
óculos de proteção ou protetor facial, uma bata resistente à água de manga comprida e
luvas, além da orientação de evitar o contato com olhos e nariz estando com ou sem as
luvas. Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPI), devem ser retirados e
descartados após o exame de pacientes contaminados (FERIOLI et al.,2020).
As medidas de proteção adotadas pelos governantes são importantes, pois
somadas as informações de prevenção da contaminação e ao isolamento dos
contaminados essas medidas podem contribuir para o desaceleramento do crescimento do
número de pessoas necessitando de atendimento hospitalar, ou seja, diminuindo a
ocupação dos leitos e consequentemente reduzindo o risco de colapso do sistema de
saúde.
Todavia, a pandemia mostrou a insuficiência dos estoques de insumos de EPI, de
testes diagnósticos, de medicamentos, de equipamentos laboratoriais, de estrutura
hospitalar, de profissionais de saúde (BAPTISTA; FERNANDES, 2020). A população
mundial teve sua rotina e seus cuidados com saúde alterados e a prevenção neste momento
através do distanciamento social e do uso de máscara ainda são necessários.

Vacinas
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As vacinas contra a COVID-19 seguem os modelos já existentes de produção e
devido a situação de emergência causada pela pandemia algumas fases foram ajustadas e
tipos de produção que ainda eram analisadas e permitidas somente para testes em animais
foram autorizadas para testes em humanos em caráter emergencial.
As vacinas que utilizam a técnica do tipo Micróbio Inteiro, que são empregadas
na vacina contra o Ebola, por exemplo, estão na produção das vacinas Janssen, de origem
belga-americana, Oxford-AstraZeneca, de origem britânica, e Sputnik V de origem russa.
Nestas vacinas é utilizado um vetor viral, que é um vírus modificado com eficácia para
induzir a produção de anticorpos pelo sistema imunológico (LIMA; ALMEIDA;
KFOURI, 2021).
Apesar de utilizarem a mesma técnica, existem diferenças entre as vacinas
Janssen, Oxford-AstraZeneca e Sputnik V, como por exemplo, a eficácia geral da Janssen
é de 66,1% e é administrada em dose única, enquanto a Oxford-AstraZeneca é de 70,42%
e deve ser administrada em duas doses com intervalo de 12 semanas entre elas, já a
Sputnik V tem eficácia geral de 91,6% e é administrada em duas doses com intervalo de
21 dias (QUINTANA; FRANCISCO; DUARTE, 2021).
A vacina CoronaVac é produzida no Brasil, pelo Instituto Butantan, a partir do
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) proveniente da farmacêutica chinesa Sinovac
Biotech e tem eficácia geral é de 50,38%. Esta vacina, assim como a vacina Covaxin da
empresa de biotecnologia Bharat Biotech e a vacina BBIBP-CorV da Sinopharm, todas
contra o COVID-19, são produzidas através da técnica do vírus inativado a exemplo das
vacinas contra a gripe (MACIEL; QUARESMA, 2021).
Já a Cominarty, da Pfizer BioNTech de origem alemã, e a Moderna COVID-19
Vaccine, produzida nos Estados Unidos pela Moderna, utilizam parte do material
genético, o RNA mensageiro, para produzirem suas vacinas. Ambas as vacinas têm
eficácia acima de 90% e são administradas em duas doses, sendo 28 dias de intervalo
entre as doses para a vacina da Moderna e de 12 semanas para a Pfizer BioNTech
(DOMINGUES, 2021).
A necessidade das vacinas tem provocada uma corrida nas farmacêuticas a fim de
conseguir um imunizante que seja eficaz contra COVID-19, e ainda uma quantidade
suficiente para a população mundial, que é de quase 8 bilhões de pessoas (U.S. Census

266
Bureau, 2022). Tamanho esforço tem se mostrado eficaz para os casos graves e óbitos,
com as vacinas aprovadas para uso da população (SARINHO et al., 2021).
Em 21 de janeiro de 2022, no mundo, já haviam sido administradas 9.571.502.663
doses de vacinas, sendo 4.694.879.620 de pessoas com pelo menos uma dose e
4.010.762.702 de pessoas totalmente vacinadas. Em países como os Estados Unidos, que
iniciaram a vacinação em dezembro de 2020, já havia uma proporção de 61,55 de
totalmente vacinados a cada 100 habitantes (WHO, 2022).
A vacinação em países da América Latina, como Brasil e Paraguai, só iniciou em
janeiro e fevereiro, respectivamente, de 2021. Segundo o Painel da OMS sobre o
coronavírus, o Brasil conta com uma taxa de vacinados de 68,12 de totalmente vacinadas
a cada 100 habitantes, além disso o Brasil já está aplicando doses de reforço.
No Paraguai, em 21 de janeiro de 2022, segundo o Painel da OMS sobre o
coronavírus, a taxa de vacinados chegou a 42,69 a cada 100 habitantes fazendo com que
o país estivesse atrás de Brasil e Estados Unidos, mas a frente de outros países da América
Latina como Bolívia com 41,851 e Venezuela com 40,823 a cada 100 habitantes.
Os desafios da vacinação agora vão além dos adultos, pois foi autorizada a
imunização de crianças. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
aprovou as vacinas da Pfizer, para crianças entre 5 e 11anos em duas doses com intervalo
de 21 dias, e CoronaVac para crianças entre 6 e 17anos em duas doses com intervalo de
quatro semanas.
Assim, mesmo com os avanços na conquista pelas vacinas, contando até com
vacinas biotecnológicas, ainda há necessidade de aumentar os números de vacinados para
que haja um efetivo combate ao vírus e redução drástica de números de casos, bem como
de mortes pelo COVID-19, visto que até meados de janeiro de 2022 apenas 51,62% da
população mundial estava com a vacinação completa (WHO, 2022).

Dados de contaminação
Após dois anos de pandemia de COVID-19 e um ano do início das primeiras doses
de vacinação os dados ainda eram alarmantes. Em 21 de janeiro de 2022, segundo o Painel
da OMS sobre o coronavírus disponível no site da WHO, nas últimas 24h haviam sido
registrados no mundo 3.472.227 novos casos, tendo um acumulado de 340.543.962 casos
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desde o início da pandemia, os acumulados de mortes já chegavam a 5.570.163 de
pessoas.
As regiões com maiores altas foram a Europa com 10.040.147 casos confirmados,
seguido das Américas com 7.356.674 e Sudeste da Ásia com 2.327.997 novos casos entre
10 e 17 de janeiro de 2022. O que é uma alta considerável visto que entre 11 e 18 de
janeiro de 2021 foram registrados na Europa 1.537.929 casos, nas Américas 2.112.218 e
no Sudeste da Ásia 194.754 casos novos (WHO, 2022).
Da mesma forma, a contaminação continuava em alta em países como os Estados
Unidos com 763.485 novos casos confirmados, no Paraguai com 3.970 e no Brasil com
157.393 novos casos nas últimas 24h de 24 de janeiro de 2022 em comparação com as
24h de 24 de janeiro de 2021, sendo 189.488 casos no Estados Unidos, 852 casos no
Paraguai e 157.393 no Brasil (WHO, 2022).
No Brasil, o Estado de São Paulo lidera o número de casos e já contabilizou
4.565.699 casos da COVID-19 até 24 de janeiro de 2022, ainda nesse período o Pará
registrou 638.330 e lidera a região norte do país, enquanto o Amapá chegou a 140.462 e
é o 5º em número de casos da região. A taxa de letalidade da COVID-19 é de 2,6% no
Brasil, sendo o número de óbitos 623.356 na data citada (Painel Coronavírus, 2022).

A educação durante a pandemia
Com a declaração da pandemia de COVID-19, os governantes implementaram
medidas de distanciamento social para diminuir a disseminação do novo Coronavírus.
Logo, orientações foram publicadas para os Estados e Municípios quanto ao
funcionamento das atividades no país, como por exemplo, no transporte, na saúde, no
comércio e na educação.
Com isso, os Estados e Municípios através de seus órgãos emitiram portaria e
decretos para direcionar a forma como atuariam durante a situação de emergência
sanitária. Assim, foram estabelecidas formas de funcionamento diferenciadas para
atividades consideradas essenciais, como supermercados e farmácias, bem como
paralização de atividades em estabelecimentos comerciais, parques, repartições públicas
e inclusive atividades escolares.
Desta forma, o sistema educacional teve que se reorganizar, pois o ensino que
antes da pandemia acontecia de forma presencial com estrutura escolar e corpo docente
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atuante para as aulas foi paralisado e teve que abruptamente passar para o não presencial
levando em consideração o possível retrocesso da aprendizagem, o aumento da evasão
escolar e o crescimento da desigualdade educacional no Brasil.
Assim, permeada por esse cenário de incertezas e dificuldades as aulas, no Brasil,
iniciaram durante o ano de 2020 e em meio a pandemia de COVID-19. As organizações
das aulas não-presenciais foram cumpridas pelos profissionais da educação conforme as
portarias, pareceres e decretos foram sendo publicados pelo Ministério de Educação
(MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE), e Secretarias de Educação dos Estados
e Municípios.
Para a Educação Básica o Parecer CNE/CP nº 5 definiu que:
[...] as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por
meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas
virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico,
blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; pela
adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas
distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de
leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos
materiais didáticos (BRASIL, 2020, p. 08).

Desta forma, os gestores educacionais buscaram nortear e embasar juridicamente
a ampla flexibilização dos mais variados meios de interação professor-aluno e das mais
variadas atividades pedagógicas possíveis para que o aluno da Educação Básica recebesse
orientações e os materiais de estudo com os objetivos de aprendizagem e habilidades
previstas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
Todavia, o Parecer CNE/CP nº 5 enfatiza que o método adotado para que as aulas
pudessem ocorrer não poderia ser definido como Educação a Distância (EaD), pois esta
é uma modalidade de ensino que tem uma legislação específica pautada na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, e uma estrutura planejada
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem com metodologias e recursos
apropriados para esse fim.
Mas as atividades pedagógicas não presenciais puderam passar para o ambiente
virtual e sem prazo para o retorno presencial enquanto permanecesse a crise sanitária
causada pela pandemia. Além disso, foi publicada a medida provisória Nº 934 que
estabeleceu a dispensa do cumprimento dos 200 dias letivos previstos na LDB, porém
mantendo a carga horária mínima anual de 800h.
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Assim, as atividades pedagógicas ocorreram através de aulas síncronas, que foram
estabelecidas com horário de encontro virtual entre professor e aluno por meio de
webconferência para as aulas expositivas ou videoaulas, e aulas assíncronas com
atividades em outros horários sem a presença do professor quer por ambiente virtual de
aprendizagem, quer por materiais enviados para estudo (CAMACHO, 2020).
Desta forma, o processo educacional teve continuidade através do Ensino Remoto
Emergencial (ERE) adotado, que teve como características a transposição das práticas
pedagógicas e das metodologias próprias da sala de aula presencial para uma interação
online, por meio de aparelho tecnológico tal como computador, tablet e celular
smartphone. Assim, o ERE foi utilizado para aproximar o professor do aluno e diminuir
os impactos da pandemia na aprendizagem (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS,
2020).
Desse modo, o esforço nesse momento para que o processo ensino-aprendizagem
ocorresse da forma mais eficaz possível e com o máximo de abrangência levou os
profissionais da educação a utilizarem recursos digitais como WhatsApp, YouTube,
Classroom, Google Meet, Ambientes Virtuais de Aprendizagem disponibilizados pelas
secretarias de educação, bem como rádios e canais de televisão abertos (CUNHA;
SILVA; SILVA, 2020).
Outro engajamento desafiador foram as videoaulas produzidas por professores,
umas a partir da gravação da tela do computador, outras com exibição de slides e outras
com produções mais elaboradas utilizando software específico para edição e montagem
de vídeo, evidenciando animações, músicas e cores para tornar mais atrativo para o aluno
o conteúdo a ser aprendido.
No entanto, para os professores com pouco domínio tecnológico este tipo de
material foi de complexa produção, pois a elaboração requer conhecimento e domínio de
ferramentas digitais apropriadas (SOUZA et al., 2021). Além disso necessita de uma
internet de melhor qualidade para envio e recebimento, o que tanto para professor como
para aluno havia dificuldade, visto que muitos tinham internet a partir de dados móveis
para celular.
Ademais, dar aula de forma remota foi um grande desafio para os profissionais da
educação. Segundo a pesquisa de abrangência nacional do Instituto Península (2020),
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88% dos professores nunca tinham dado aula por meio tecnológico antes da pandemia e
83,4% se sentia pouco ou nada preparado para atuar neste contexto.
Desta forma, muitos profissionais da educação precisaram aprender a lidar com
as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), pois precisaram utilizar,
por exemplo, plataformas digitais online para poderem exercer suas funções de forma
remota emergencial e assim se aproximarem dos alunos e enviarem material de estudo
(ALFARO; CLESAR; GIRAFFA, 2020).
Também, a utilização do ERE teve outros entraves como, por exemplo, para o
professor a utilização do seu ambiente doméstico como local de trabalho, a sua situação
financeira para a aquisição de equipamentos eletrônicos e internet, a sua dificuldade de
utilização dos meios tecnológicos, o seu o planejamento de aulas e as suas formas de
recebimento das devolutivas de atividades (ADEDOYIN; SOYKAN, 2020).
Além disso, na pesquisa de Joaquim e Oliveira (2021, p.86) em relação a prática
docente não presencial os professores relataram que as principais dificuldades foram a
“inexistência de formação/capacitação para o uso adequado das tecnologias digitais no
cenário educacional, de plataformas como Google Classroom e Meet, e a falta de domínio
para editar vídeos, fotos, podcasts e para apresentar vídeos durante as aulas remotas”.
Da mesma forma, alguns estudantes tiveram dificuldades para entrar nesse meio
digital para a aprendizagem escolar, visto que a situação financeira de famílias com baixo
poder aquisitivo não comportava o investimento em internet de boa qualidade e aquisição
de equipamentos tecnológicos como computador, tablet e celular digital para as aulas,
além da falta de experiência para a utilização dos meios digitais para estudo (CASTRO;
QUEIROZ, 2020).
Também a pesquisa de Silva, Sousa e Menezes (2020), com 144 alunos,
evidenciou como dificuldades a falta e/ou a baixa qualidade da internet, a falta de
equipamentos mínimos, a pouca familiaridade com as tecnologias de ensino e a falta de
um espaço em casa adequado e saudável para as atividades escolares propostas.
Assim, percebe-se que houve mudanças e dificuldades para todos os envolvidos
no processo educacional, e a urgência em se reinventar mostrou uma realidade
negligenciada como, por exemplo, os descasos com infraestrutura escolar, formação de
professores, apropriação tecnológica, qualidade de internet oferecida a população, espaço
familiar que propicie a aprendizagem.
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Além disso, Segundo Unicef (2021), no Brasil em 2019, haviam 1,1 milhão de
crianças e adolescentes, entre 6 a 17 anos, sem acesso à educação. Esse dado piorou
drasticamente durante a pandemia, pois aumentou para 1,5 milhão e somou-se a ele cerca
de 3,7 milhões de matriculados que ficaram sem atividades escolares culminando em mais
de 5 milhões de crianças e adolescentes a margem da educação, em novembro de 2020.
Em virtude disso, a avaliação, por todos os envolvidos no processo educacional é
importante, pois a verificação dos pontos negativos apresentados em meio ao caos
provocado pela pandemia, pode ser um passo favorável para a diminuição dos danos
ocorridos, visto que essa reflexão provavelmente levará a novas perspectivas e políticas
que transformem essa realidade que distancia o conhecimento do aprendiz.
Mais que uma questão circunscrita ao trabalho escolar, a avaliação se
vincula à produção da vida, às relações de trabalho estabelecidas nesse
movimento e às transformações vivenciadas para enfrentar os
fenômenos naturais, planejar as ações para modificar a natureza e
manipular seus recursos (PERTILE et al., 2020, p. 3).

Entretanto,

A COVID-19 pode ser uma oportunidade para transformar os sistemas
de educação e desenvolver uma nova visão em que a aprendizagem
aconteça para todos, em qualquer lugar. Mas isso requer priorização de
investimentos financeiros em educação e grande vontade política. O
futuro depende de nós fazermos isso bem (BANCO MUNDIAL, 2021).

Assim, a pandemia, também mostrou possibilidades de abrangência na área
educacional, como por exemplo as TDIC, que se bem planejadas podem contribuir para
a aprendizagem, pois além de poderem ser utilizadas durante as aulas também podem
ocorrer em outros horários proporcionando, por exemplo, fóruns, debates, revisão de
aulas postadas virtualmente, pesquisas online. Ou seja, uma ampliação das possibilidades
de estudos.
Outro ponto relevante, é a possibilidade de dispor materiais para estudo e cursos
para alunos que residem em lugares distantes dos grandes centros urbanos e até em área
de difícil acesso. Assim aumentando a oferta de aprendizagem e capacitação com a
alternativa de estudar em casa ou em qualquer lugar e horário disponível.
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No entanto é indispensável que o aluno saiba lidar com seu planejamento de
estudo e tenha infraestrutura para ter acesso por esse meio digital ao conhecimento
proporcionado. Além disso, é necessária a formação dos professores para a utilização
desses recursos, bem como a disponibilidade de materiais tecnológicos para que cause o
impacto esperado no aluno e assim tenha maior probabilidade de um desfecho promissor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para muitos a situação atual é a pior crise que a humanidade passa desde o período
das guerras mundiais. No entanto, dessa vez não houve a possibilidade escolher ou não
escolher participar, o vírus chegou em todos os países. Assim como as perdas foram
maiores para uns que para outros, a estabilização e o início das tentativas de voltar as
atividades normais, também não ocorreu de forma idêntica.
Apesar de tudo, da dor e o horror, alguns países buscaram soluções em
informações cientificas baseadas em evidencias de outros vírus semelhantes. Os países
asiáticos que já estavam mais acostumados com os vírus de transmissão semelhantes, já
estavam familiarizados com o uso de máscaras, fazer exames de sondagem e isolamento
dos contaminados, puderam voltar mais rápido a trabalhar, ir às aulas, a consumir.
Por outro lado, as notícias falsas foram mais eficazes e atrapalharam o combate
ao vírus em países que não estavam acostumados a combater esse tipo de vírus. E também
não tiveram cultura de consumir informações cientificas, por não saberem distinguir uma
pesquisa com alto critério de publicação e pesquisa de baixa qualidade cientifica.
Na educação a repercussão da pandemia já se mostra preocupante, mas o que se
sabe hoje nas pesquisas ainda é pouco e talvez seja apenas a “ponta de um Iceberg”
comparado aos reflexos que se imaginam nos futuros estudos nessas áreas, afinal ainda
está sendo vivenciada a pandemia e apesar dos esforços da ciência parece que seu fim
ainda vai demorar.
De qualquer forma no pós-pandemia, a sociedade terá a possibilidade de refletir e
aprender com as perdas. E provavelmente terá maior capacidade de reconhecer e avaliar
os problemas enfrentados, além de ter a capacidade de discernimentos para enfrentar
outras crises que poderão vir.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é demonstrar a importância da realização do trabalho educacional
como modo de ressocialização nos presidiários na sociedade brasileira, destacando a
relação professor e aluno e as metodologias utilizadas no espaço. Nos últimos tempos
precisou-se de mais políticas públicas relacionadas a educação carcerária. Há uma luta
constante em acreditar que a educação é a chave para um mundo e melhor de abertura de
conhecimentos assim, o sistema de educação ao sistema prisional brasileiro deve estar
relacionado a ressocialização é uma necessidade constante para jovens e adultos, homens
e mulheres privados de liberdade. Desta maneira, a busca de transformações na vida dos
prisioneiros através da educação como mostra o autor Paulo Freire em Pedagogia da
Autonomia (FREIRE, 1996), o autor afirma que a participação é condição para a
construção da escola democrática. Destaca a importância de os educadores terem voz para
participar, efetivamente, do processo de decisão sobre as políticas curriculares no âmbito
da escola. Entende, assim, que a escola democrática somente se faz em um espaço/tempo
no qual são gestadas e praticadas as políticas curriculares. A metodologia é a pesquisa
bibliográfica e descritiva. O resultado da proposta desta pesquisa, desenvolveu a
construção e reconstrução junto com as teorias da educação relacionada a vida dos
cidadãos privados de liberdade. A conclusão direcionou que através de uma escola
democrática a fim de conseguir um tempo, espaço e local para que o indivíduo privado
de liberdade obtenha uma visão e “lugar ao sol” com o exercício da cidadania aprendendo
com o ensino aprendizagem dentro do cárcere, e assim, se preparando para sua nova vida.
Palavras-Chave: Educação Prisional; Direitos Humanos; Ressocialização.
ABSTRACT
The aim of this article is to demonstrate the importance of carrying out educational work
as a way of resocializing inmates in Brazilian society, highlighting the teacher-student
relationship and the methodologies used in the space. In recent times, more public policies
related to prison education were needed. There is a constant struggle to believe that
education is the key to a better world of knowledge opening. Thus, the education system
to the Brazilian prison system must be related to re-socialization is a constant need for
young people and adults, men and women deprived of freedom. In this way, the search
for transformations in the lives of prisoners through education, as shown by the author
Paulo Freire in Pedagogy of autonomy (FREIRE, 1996), the author states that
participation is a condition for the construction of a democratic school. It highlights the
importance of educators having a voice to effectively participate in the decision-making
process on curriculum policies within the school. It understands, therefore, that the
democratic school is only made in a space/time in which curricular policies are created
and practiced. The methodology is bibliographic and descriptive research. The result of
the proposal of this research, developed the construction and reconstruction along with
theories of education related to the lives of citizens deprived of freedom. The conclusion
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indicated that through a democratic school, in order to obtain a time, space and place for
the individual deprived of liberty to obtain a vision and "place in the sun" with the exercise
of citizenship learning with teaching, learning within prison, and thus getting ready for
your new life.
Keywords: Prison Education; Human rights. Resocialization
RESUMEN
El objetivo de este artículo es demostrar la importancia de realizar un trabajo educativo
como una forma de resocialización de los presos en la sociedad brasileña, destacando la
relación profesor-alumno y las metodologías utilizadas en el espacio. En los últimos
tiempos se necesitaban más políticas públicas relacionadas con la educación
penitenciaria. Hay una lucha constante para creer que la educación es la clave para la
apertura de un mundo mejor del conocimiento, por lo que el sistema educativo del sistema
penitenciario brasileño debe estar relacionado con la resocialización es una necesidad
constante para los jóvenes y adultos, hombres y mujeres privados de libertad. . De esta
manera, la búsqueda de cambios en la vida de los presos a través de la educación como
lo muestra el autor Paulo Freire en Pedagogía da Luzimar da Cautonomia (FREIRE,
1996), el autor afirma que la participación es una condición para la construcción de una
escuela democrática. Destaca la importancia de que los educadores tengan voz para
participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre políticas curriculares
dentro de la escuela. Entiende, por tanto, que la escuela democrática sólo se da en un
espacio/tiempo en el que se gestan y practican las políticas curriculares. La metodología
es de investigación bibliográfica y descriptiva. El resultado de la propuesta de esta
investigación, desarrolló la construcción y reconstrucción junto con las teorías de la
educación relacionadas con la vida de los ciudadanos privados de libertad. La conclusión
orientó que a través de una escuela democrática para lograr un tiempo, espacio y lugar
para que el individuo privado de libertad obtenga una visión y “lugar en el sol” con el
ejercicio de la ciudadanía, aprendiendo con la enseñanza, aprendiendo dentro de la
prisión, y así prepararte para tu nueva vida.
Palabras clave: Educación Penitenciaria; Derechos humanos. Resocialización.
INTRODUÇÃO
O presente artigo trata da proposta de projeto de análise teórica sobre a sociedade
Brasileira precisa de uma reformulação nas políticas públicas relacionadas a educação
carcerária, ou seja, a busca incessante pela ressocialização dos mesmos, dessa maneira, a
implantação do sistema de educação ao sistema prisional brasileiro é uma necessidade
constante.
A educação prisional é um assunto desconhecido por muitos de nossa sociedade e
a ressocialização desses jovens e adultos e quase impossível aos olhos de quem não
procurar entender melhor o que pode proporcionar esse ensino, mas requer um
envolvimento da comunidade e de familiares como uma medida de inclusão,
ressocialização e acessibilidade dos jovens e adultos privados de sua liberdade, com isso
entende-se a necessidade de conhecer melhor o sistema de ensino tendo em vista a
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educação como via de acesso e transformação de uma sociedade. (SANTOS; EQUER;
MONTMOR; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015)
Sendo assim, o Brasil lança a ressocialização na área da educação para jovens e
adultos de um modo geral, e especificamente nesta pesquisa, a busca de transformações
na vida dos prisioneiros através da educação.
É interessante destacar sobre a obra intitulada Pedagogia da autonomia (FREIRE,
1996), o autor afirma que a participação é condição para a construção da escola
democrática. Destaca a importância de os educadores terem voz para participar,
efetivamente, do processo de decisão sobre as políticas curriculares no âmbito da escola.
Entende, assim, que a escola democrática somente se faz em um espaço/tempo no qual
são gestadas e praticadas as políticas curriculares. Ele critica severamente os ‘pacotes’
curriculares que, em nome da sabedoria pedagógica ostentada pelas elites intelectuais,
silenciam os docentes, privando-os de liberdade e autoridade docente. Freire faz questão
de assinalar, porém, que a “liberdade e a autoridade docentes, democráticas, precisam
estar apoiadas na competência profissional dos professores” (ibid ., p. 103). Todavia,
ressalta a importância do exercício da decisão pois, só decidindo é que se aprende a
decidir e só pela decisão se alcança autonomia. (ibid., p.119-120)
Construir e reconstruir a vida através de uma escola democrática a fim de
conseguir um tempo, espaço e local para que o indivíduo privado de liberdade obtenha
uma visão e “lugar ao sol” com o exercício da cidadania aprendendo com o ensino
aprendizagem dentro do cárcere, e assim, se preparando para sua nova vida.

A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO NA PRISÃO
Na compreensão do processo de ressocialização do cidadão privado de
liberdade, a educação é um aspecto importante na evolução desta pesquisa.
A educação nas prisões é um tema ainda esquecido pela historiografia
da educação brasileira, excetuando-se pelas poucas pesquisas em níveis
de mestrado e doutorado existentes ou em andamento e disponíveis nas
estantes das bibliotecas de algumas instituições de ensino superior.
Contudo a educação na prisão é um direito do apenado e interno,
regulamentada atualmente pela Lei de Execução Penal (Lei no
7210/1984), tendo como finalidade regimentar em âmbito nacional o
funcionamento e a efetivação das disposições de sentença ou decisão
criminal, e proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado e interno (VASQUEZ, 2007, p. 1).
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É importante destacar que nessa visão a LEP consolidou todos os direitos à
educação ao preso e interno no Brasil, com a determinação do Capítulo II - Da
Assistência/Seção V – Da Assistência Educacional (GOMES, 2006), ou seja, a
obrigatoriedade das Unidades Federadas garantirem a assistência educacional dentro das
prisões, com objetivo de assistir à população carcerária, mas apenas para curso de ensino
fundamental e formação profissional, e um lugar no mercado.
Na visão Foucaultiana a prisão funciona como instrumentode vigilância pelo qual
o detento é observando em cada uma de suascondutas, e é possível avaliar os pontos
positivos e negativos que iráinfluenciar na sua ressocialização. Por esse motivo, “O tema
panoptico - aomesmo tempo vigilância e observação, segurança e saber, individualização,
isolamento e transparência- encontrou na prisão seu local privilegiado derealização”
(Foucault, 2012 pág. 235)
De acordo com Sales (2015) demonstra que Beccaria, percebe-se que sobretudo
ele busca protegera dignidade humana, porquanto para ele é preferível prevenir os
delitos ater de puni-los, e é o que de fato acontece nas sociedades modernas, não há
investimento em métodos preventivos, utilizando-se abundantemente de métodos
coercitivos que são sobretudo ineficazes. (grifo nosso)
Portanto, há um ponto de convergência entre Foucault e Beccaria, no qual pensam
em comum, quando ambos concordam com a falha do sistema penal e do sistema
penitenciário e o fracasso de seu objetivo. Pode-se comprovar esse elemento como no
seguinte trecho da obra Vigiar e punir de Michel Foucault que diz:” O sentimento de
injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das causas que mais podem
tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim exposto a sofrimentos que a
lei não ordenou nem mesmo previu{...}
Na realidade, a visão de ressocialização com a educação é a melhor saída e a
decadência do sistema penitenciário, é a omissão e violação aos precarizar diária e
constantemente o que deveria reconstruir, restaurar e devolver a sociedade um indivíduo
ressocializado.
Sendo assim, o indivíduo privado de liberdade infrator já ingressa no sistema
penal desacreditado, tanto pelas questões de ordem cultural quanto pelo tratamento
abusivo por parte poder público, de tal forma que a justiça pregada pela sociedade e pelo
Estado é contraditória com o que chamamos de ressocialização e esses são fatores que
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não passa despercebido pelos presos nem pela sociedade, desencadeando gritantes
aumentos nos índices de violência e marginalidade.
A EDUCAÇÃO NA PRISÃO É UMA UTOPIA?
De acordo com Chies (2009), desconfiando das políticas promovidas na prisão,
alerta que é necessário um redimensionamento das políticas penitenciárias afastando a
noção de tratamento e direcionado ao compromisso crítico do enfrentamento das
vulnerabilidades, levando em conta as especificidades da prisão no que diz respeito à
situação de vulnerabilidade por ela gerada ou agravada.
Neste sentido, o autor destaca a necessidade de que a educação esteja totalmente
desvinculada de noções de reabilitação, sendo preciso analisar criticamente as práticas
educativas para além das “boas intenções”

.
Figura 1 - A educação como solução para ressocialização de detentos – utopia ou realidade?
Fonte: Gobb, 2017
.

Como se observa a Figura 1 acima, a autora Gobb (2017) demonstra que o
conhecimento/educação serve de solução para uma infinidade de aspectos, neste caso, a
figura apresenta que o indivíduo privado de liberdade toma consciência, que até
estudando obtém redução de pena. Assim, Gobb (2017) apresenta alguns inícios de
redações sobre o tema, “Os presos, a prendizagem e o direito”:
“Os presos, a aprendizagem e o direito”
Desde os mais remotos tempos, a privação de liberdade é uma real
punição para crimes cometidos contra a sociedade e seus
patrimônios. Dessa maneira, a ressocialização dos detentos apresentase como uma inquietante problemática que vem tentando ser resolvida
por meio de medidas educativas. No entanto, essas medidas não têm
sido, até o momento, reais e efetivas. O sistema carcerário brasileiro,
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ainda hoje, é considerado “medieval”, uma vez que, não acompanha a
evolução da tecnologia e a passagem dos anos. Somente em 2010, foi
criada a Lei 12.245, que determina a oferta de educação básica e
profissional em todas as unidades prisionais. O descumprimento dessa
lei, haja vista que 40% dos presídios ainda não tem sala de aula, vai ao
encontro de outro problema: a falta de estrutura. A ideia de que a
educação é um privilégio e os presos não a merecem é assumida por
grande parcela da sociedade. Em contrapartida, especialistas afirmam
que o investimento em educação prisional é essencial para a
ressocialização dos detentos. Além disso, se caracteriza como uma
possível maneira de evitar a sua volta à criminalidade e um modo de
garantir o seu direito à educação previstos na Constituição Federal.
(GOBB, 2017, p.1)

Percebe-se que na citação acima sobre a pesquisa de Gobb (2017) demonstram
dados em que a população carcerária gostaria de estudar, ou seja, a orientação educacional
com um trabalho interdisciplinar é muito importante.
De acordo Ramalho (2008) demonstra a educação como realidade, quando os
presos do sistema penitenciário em São Paulo, no período do de 1975 e 1976, revela um
certo sentido da prisão enquanto espaço de aprendizagem. Quando a prisão é vista, nas
falas dos presos ouvidos na pesquisa, como local de aprendizagem do “proceder”,
aparecendo no discurso de alguns deles como sinônimo de educação, de saber se portar.
A partir da retomada da velha metáfora, a prisão é vista por alguns presos como
“faculdade do crime” ou “escola do crime”, ao invés de “recuperar”.
Paralelamente, se observa que à precariedade da estrutura descrita, quando nos
estudos de Ramalho (2008) um dos presos entrevistados sustentava que “a maior parte do
estudo” foi feita por ele na cadeia, pois havia largado a escola no segundo ano. Este pode
ser um indicativo de que, mesmo em caráter excepcional e em condições absolutamente
precárias, havia alguma busca pela educação escolar e algum proveito por parte dos
indivíduos presos.
Baratta (2002) avalia que o encarceramento se contrapõe a um modelo de
educação que estimule a autonomia. Assim, a prisão enquanto espaço de aprendizagem
para se tornar bom preso, assim se observa a ocorrência deste processo entre as forças da
hierarquia institucional e de grupos informalmente organizados na prisão.
Quando se questiona se é real ou utópico a busca e exercício da educação nas
prisões, fica essa incógnita, dessa maneira, se traçou algumas características que são
necessárias e que acontecem de fato.
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Destes feixes de observações, é possível concluir, por ora, que o
desenvolvimento de uma execução penal redutora de danos e
estritamente garantidora envolve: (a) a limitação dos prejuízos que a
privação de liberdade traz ao indivíduo, buscando frear o processo
continuado de marginalização e exclusão; (b) a abertura do cárcere para
instituições que possam contribuir para a preservação e criação de laços
solidários das pessoas presas, bem como reduzir os espaços de
vulnerabilidade; (c) abertura do cárcere à fiscalização de instituições
voltadas à garantia dos direitos fundamentais das pessoas encarceradas;
(d) garantia de direitos subjetivos e serviços essenciais às pessoas
presas, como oportunidades dignas de trabalho e educação, jamais
como imposição da administração; (e) desenvolvimento da jurisdição
penal na execução, afastando o arbítrio das punições administrativas;
(f) aplicação das garantias processuais e penais, como anterioridade e
taxatividade, no âmbito da execução; (g) adoção de procedimento
acusatório da execução, com participação efetiva da pessoa presa.
Portanto, é dialogando com esta tradição de pensamento da
criminologia, que enxerga a prisão como parte essencial de um sistema
de controle excludente e violento, que esta pesquisa se constrói
(FERNANDES; MATOS, 2016, p. 180).

É notável que existe limitações quando se discute sobre a educação nas prisões, o
sistema penitenciário brasileiro sempre enfrentou dificuldades, por faltas de políticas
públicas aos encarcerados quando se discute sobre a implantação de projetos relacionados
ao desenvolvimento intelectual dos indivíduos privados de liberdade.
Fazer cumprir os direitos à Educação, na visão de Julião (2015) se encontrava em
contradições na busca constante da prática das políticas sociais e educacionais junto aos
jovens e adultos do sistema penitenciário, pois na realidade, o estado obtém projetos,
porém, a realidade nas prisões é de muita violência e dificuldades.
Entender, sobre a importância da cartilha regula comportamentos, com vedação a
roubo de outros presos e agressões, relacionamentos, conduta perante visitas. É
interessante observar que a cartilha define a obrigatoriedade de frequentar a escola para
os presos analfabetos e semianalfabetos.
Dessa maneira, sabe-se que a educação, em seu potencial transformador, permite,
inclusive, certa inversão da relação entre a prisão e as pessoas presas, permitindo que
estas possam buscar transformar em primeiro momento, dentro da própria instituição
carcerária.
Ao compreender a educação em prisões como uma expressão da educação de
jovens e adultos voltada para uma população e um contexto específicos. É preciso tomar
nota desses adquiridos e trabalhar a partir deles, pois, a educação nunca parte do nada. É
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falso e ilusório pensar que a prisão será um novo ponto de partida, um novo nascimento
a partir do qual uma nova educação será dada a um novo ser. (MAEYER, 2013, p. 7)
Nos estudos de Maeyer (2013) intitulado “A Educação na Prisão não é uma Mera
Atividade”, a partir dessa afirmação onde o educador de começar por emitir um
julgamento sobre os adquiridos do detento – o juiz colocado à frente do educador emitiu
seu veredito. Está na ordem das coisas.
A visão da educação no presidio, além de se obter um bom espaço, os educadores
devem se relacionar não com detentos, e sim com pessoas, é necessário que se dedique
da mesma forma em que se dedica junto aos cidadãos livres.
De acordo com a reflexão de Maeyer (2013) destacou que na prisão, o educador
deve poder se identificar claramente, marcar seu território, sua especificidade e suas
responsabilidades. Pois, não deve esquecer que há, diante dele, um educando que não
está feliz por estar ali, que sabe o que quer aprender, mas que a prisão certamente não lhe
dará, que se encontra no jogo de sedução e de imitação. Assim, deve-se haver um acordo
entre Educando e Educador.
O contrato deve ser claro:
O educador
- não está ali para fazer mais rápido, mais barato e com mais eficácia o
que os atores da educação (família, escolas, organizações de jovens,
esportivas…) não fizeram pelo detento durante 20, 30 anos;
- não está ali para representar ou justificar o poder judiciário – uma vez
pronunciado o julgamento penal, o educador vai trabalhar com uma
pessoa (detida, certamente, mas que será considerada como uma
pessoa). O educador não tem que conhecer o motivo do aprisionamento;
- deve reivindicar sua especificidade em termos de estatuto, de
abordagem e de conteúdo. Deverá se assegurará de que seu local só é
acessível aos educandos. Os guardas não estão presentes (no máximo
do lado de fora, se as medidas de segurança o exigirem);
- deve trabalhar em sinergia: trabalhando no nível da educação
permanente, cooperará com programas de educação em saúde, na
resolução de conflitos, com a educação parental, etc.;
- deve poder garantir que as falas dos detentos, assim como suas
“performances educativas” fiquem no interior do grupo e não
constituam, de uma maneira ou de outra, o dossiê penal. (MAEYER,
2013, p.8).

Mediante essa citação, se pretende mostrar que o educando ensinará a
debater sem violência; a ouvir o outro sem interferir a todo, ou seja, deve encaminhar o
educando para o conhecimento e sucesso, com um novo olhar, tentar não haver
agressividade nem violência.
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Ainda nesta perspectiva de análise, Maeyer (2013) demonstra que o educador leva
ao ambiente da prisão uma dignidade, pois além de ser um direito, à educação, pois se
verificou que as prisões são lugares multiculturais e nesse espaço, aprender, compreender
e aceitar as diferenças será certamente muito útil. Não é necessário muito material
pedagógico para isso, mas certamente um pessoal penitenciário bem formado nesta
dimensão e igualmente convencido de que a multiculturalidade pode ser enriquecedora.
Dessa forma, a educação é um processo. Não educamos um detento para preparálo para sair. Para isso, o informamos ou guiamos. Damos-lhe as balizas. A educação na
prisão ou alhures, é outra coisa. É por isso que conceber e animar mais e de outra forma
as bibliotecas constitui uma questão forte do universo penitenciário. Se há,
paradoxalmente, pouco interesse para o próprio livro, o interesse existe pela leitura
quando ela coincide com a procura por informações úteis e diretas.
Maeyer (2013) demonstrou em sua pesquisa que os detentos não são amigos dos
professores, porém não é necessário ser meu amigo para que eu reconheça a cada um seus
direitos. O direito não é dado por compaixão, mas porque é um direito visto na
Constituição Brasileira de 1988. O detento não necessita de explicação alguma. Na
verdade se decidi viver em sociedade, reconhecendo a cada um os mesmos direitos, que
esta exigência moral se torna uma exigência social, jurídica. Não se trata de bem ou mal
no reconhecimento dos direitos de cada um.

ENCARCERAMENTO E EDUCAÇÃO
De acordo com Rodrigues (2019), a população carcerária no Brasll, passa por
vários processos, inclusive fatos registrados que ocorrem no dia-a-dia dos cidadão
privados de liberdade, assim pode-se observar a a seguir:
Atualmente vivemos um contexto social em que a criminalidade, o
encarceramento e a pobreza se inter-relacionam e produzem números
assustadores de uma massa carcerária marcada pela exclusão dos
direitos humanos básicos. Nos debatemos com a ideia de que se não
construirmos mais escolas seremos obrigados a erguer presídios, numa
relação direta entre a falta da educação escolar com a produção da
criminalidade, porém essa associação não pode e não deve ser direita,
mas perpassada e problematizada pela reprodução e perpetuação da
desigualdade social e da negação dos diferentes direitos humanos a um
percentual significativo da população. (RODRIGUES, 2019, p.158).
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Mediante essa citação, há um direcionamento para uma discussão, onde dentro
desse cenário de encarceramento em massa e de negação dos direitos humanos que
pretendemos pensar a educação e sua efetivação em espaço de privação de liberdade.
Ancorou-se no debate sobre as finalidades da educação nas prisões e apresentaremos o
relato de uma experiência de pratica pedagógica numa unidade escolar inserida numa
penitenciária feminina no estado do Rio de Janeiro que se fundamentou nos pressupostos
aqui debatidos no seu planejamento.
Para Rodrigues (2019) apresenta que a questão da educação nesses espaços como
direito é reconhecida em diferente marco legal, como a Constituição de 1988, a Lei de
Execução Penal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394 de
1996, entre outros, e também entre diversos autores que pesquisam a temática. Tanto os
marcos legais quanto os pesquisadores apontam que independente de objetivos,
representações ou finalidades a educação deve ser entendida e tratada.
Existem contradições que podem começar a serem compreendidas a partir da
análise da finalidade de cada uma das instituições. A prisão tem como um de seus
pressupostos a reeducação dos sujeitos privados de liberdade para a sua “nova” vida em
sociedade, ancorados na reclusão, no castigo, na punição e no afastamento das relações
extramuros.
Quando Rodrigues (2019) apresenta a refl4exão sobre o papel do prisioneiro
afirma, segundo Conforme destaca Perrot (1988 apud Breitman, 1989, p. 194) que “a
prisão assume uma tripla função: punir, defender, a sociedade isolando o malfeitor para
evitar o contágio do mal e inspirando o temor ao seu destino, corrigir o culpado para
reintegrá-lo à sociedade no nível social que lhe é proposto”.
Sabe-se que é necessário refletir sobre o espaço e tempo, pois cada indivíduo
privado de liberdade mediante a proposta de educação na prisão não deve negar o passado
e o crime, mas deve ajudar aos educandos visualizar novas perspectivas, outras atitudes
e projetos (DE MAEYER, 2018).
Na realidade a educação é livre, o contrário dos indivíduos que a recebem, porém
para isso, cabe também a educação educar os demais sujeitos que atuam nesse espaço e
transformar as prisões em espaços educativos. Como cita De Mayer (2018, p.32) “El
auténtico desafio consiste em transformar la prisión em um lugar de educación
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necessária [...]. Um lugar de educación donde cualquier evento, cualquier actividad
represente uma oportunidad de aprender”.
Mediante essa questão pode-se entender que sempre haverá uma luta pelos direitos
humanos juntamente seus princípios da dignidade humana, pois com a busca constante
pela humanização, cidadania e direito, os indivíduos pridados de liberdade necessitam.
Beccaria repensou a lei e as punições com base na análise filosófica, moral e
econômica da natureza do ser humano e da ordem social. Com seus ideais almejava a
construção de um sistema penal consistente e logicamente construído, em que as práticas
confusas, incertas, abusivas e desumanas que então eram inerentes ao direito penal e ao
sistema punitivo de sua época fossem repensadas. (NEVES, 2017)
A reforma institucional inter-relacionada a educação nas prisões, pode ser um
sonho, mas não é impossível, verificou-se nos estudos de Vasquez (2008) a afirmação de
que, com o processo de reforma das prisões fomentado no decorrer do século XVIII, foi
possível estruturar, no século XIX, um novo sistema punitivo que substituiu
gradativamente as práticas de castigos corporais com base no castigo da alma no interior
das prisões.
O autor Golffman (2001) demonstra sobre os mecanismos de estruturação de uma
instituição que vão determinar sua condição de instituição total e ocasionar consequências
na formação do Eu do indivíduo que dela participa sob determinada condição.
O Eu indivíduo privado de liberdade, está sendo punido e sendo vigiado para se
reordenar, além da correção na prisão, é preciso que se invistam em políticas públicas
para que haja mais projetos educacionais, assim, Goffman (2015, p.11) “As prisões
servem como exemplo claro disso, desde que consideremos que os aspectos
característicos de prisões podem ser encontrados em instituições cujos participantes não
se comportaram de forma ilegal. ”
Para Goffman (2001), os atores sociais interagem nas esferas da vida cotidiana em
diferentes espaços sociais e se relacionam com diferentes participantes e sob distintas
hierarquias sem um plano racional geral. Entretanto, ao ser inserido em uma instituição
social um ator passa a agir num mesmo lugar, com um determinado grupo de pessoas e
sob tratamento, obrigações e regras iguais de realização das atividades impostas. Quando
uma determinada instituição social é estruturada para atender pessoas em situações
semelhantes, em condição de confinamento por um determinado período de tempo e
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impondo-lhe a restrição da liberdade mediante uma rigorosa administração que faz uso
do discurso de atendimentos às regras institucionais, ela apresenta a tendência de ser
“fechada”, caracterizando-me caráter “total”.
A prisão é enquadrada no terceiro tipo de instituição total, a qual é destinada à
proteção da sociedade dos atores sociais considerados perigosos intencionais. Goffman
(2001) explicita que nas instituições totais como as prisões o preso chega ao
estabelecimento com uma concepção de si mesmo, constituída por intermédio de algumas
disposições legais do seu mundo doméstico. Ao entrar é imediatamente desvinculado do
apoio recebido por tais disposições.
O processo de mortificação do Eu, mediante a psicologia no caso específico dos
sujeitos internados nas prisões, inicia-se com a privação de bens materiais e de contato
com a sociedade a fora, seja amigo, comunidade e/ou família.
Em Benelli (2014) destaca que o indivíduo na prisão ainda continua com sua
forma corrupta de se viver, de assim por exemplo, “mexer os pauzinhos”, “conivências”,
“tratos” etc, na verdade os internados também criam algum tipo de código e meios de
controle social informal para impedir que um deles informe a equipe dirigente quanto aos
ajustamentos secundários de outros.
Dessa maneira, o controle da instituição pelo indivíduo pode ser feito mediante
cooptação e coerção com ameaça pela força e violência. Ainda é possível manter o outro
calado, de modo mais ou menos sutil, quando esse outro “tem o rabo preso”: os demais
internados têm informações confidenciais sobre ele, que muito o prejudicariam caso
chegassem aos ouvidos da equipe dirigente ou de seus auxiliares. Desse dispositivo de
segurança, surge uma tipologia social que classifica indivíduos como “dedo duro”,
“ratos”, “informantes”, “espiões”, “polícia secreta”, de um lado, e os “boas-praças” de
outro. Os internados que possuem fácil acesso a bens ilícitos disponíveis são outro tipo
social, designando os indivíduos poderosos no sistema de mercado informal.
De acordo com Benelli (2014) a prisão produz criminosos, dessa maneira, podese dizer que a educação na prisão pode modificar a vida desse Os educadores têm
demonstrado verdadeiro empenho na potencialização do poder transformador da
educação e do conhecimento, quando apresentam as propostas pedagógicas mais
progressistas, mas mesmo assim, não têm tido o sucesso esperado na promoção de uma
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sociedade mais justa para todos. Para que todo o esforço do conhecimento pedagógico
produza a transformação desejada, temos ques presidiários? Sim, acredita-se que sim.
Os educadores têm demonstrado verdadeiro empenho na
potencialização do poder transformador da educação e do
conhecimento, quando apresentam as propostas pedagógicas mais
progressistas, mas mesmo assim, não têm tido o sucesso esperado na
promoção de uma sociedade mais justa para todos. Para que todo o
esforço do conhecimento pedagógico produza a transformação
desejada, temos que reconhecer também o poder das teorias de
planejamento econômico sobre a sociedade. Reconhecer o poder do
planejamento da economia nas decisões que afetam as oportunidades
de emprego e salário oferecidas pelo mundo do trabalho. (COIMBRA,
2013, p.3).

Quando se compara a perspicácia de Goffman (2001) o levou a prestar atenção e
a destacar outros aspectos do mundo cultural específico do internado numa instituição
total: autopiedade, noção do tempo, valor das distrações, em contrapartida os indivíduos
de instituições penitenciarias no Brasil mediante a busca pela transformação interna para
a externa, ou seja, a educação preparar o mesmo com o conhecimento e para o mercado
de trabalho. Assim a esperança de que a educação irá transformá-lo para uma vida melhor.
Na visão de Benelli (2014) indica a partir da reflexão anterior, além, do sistema
colocá-lo numa posição inferior e que não há solução, ou seja, a educação, para o autor é
utópica, Assim, cita outra característica, relacionada os internados de muitas instituições
totais, existe uma forte sensação de que o tempo de internação é inútil, perdido, roubado
de sua vida, tempo que precisa ser apagado, cumprido, preenchido ou arrastado de algum
modo.
O autor Benelli (2014) ressignifica claramente como os internados, ou seja, como
é a vida dos indívíduos na prisão, quando cita em sua pesquisa sobre as codições precárias
de vida. A concepção de se inserir, ou mesmo, o próprio indivíduo procurar a educação
para transformação.
As dificuldades dos processos de reinserção social, onde para Goffman (1987)
apoud Benelli (2014) analisa alguns problemas típicos durante o processo de reinserção
do internado na vida civil. Se e quando o internado é enviado de volta à sociedade mais
ampla, ele pode experimentar algumas dificuldades, tais como a angústia, o estigma e a
desaculturação.
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Verificou-se a existência da angústia do internado, como se cita, o indivíduo
privado de liberdade, quando se questiona: Será se vou conseguir me virar no mundo?
Na verdade, se houverem políticas públicas e novas metodologias, para que haja uma
reforma e preparo, ou seja, uma melhor visão, assim, abrir uma “luz no fim do tunel”,
pois caso não obtenham apoio, nem querer sair da prisão, para melhorar de vida, não vão
querer.
Pôde-se perceber angústia no tempo da reinserção parece ser produzida
principalmente pela desaculturação, quando o autor afirma sobre a desaculturação, é
justamente, uma total falta de solidariedade a reinserção, bem como, a compreensão de
que os indivíduos privados de liberdade caso não obtenham estudos, e uma proposta
pedagógica, os mesmos, não serão aproveitados e não poderão adquirir os hábitos
atualmente exigidos na sociedade.
Para Onofre (2007) apud Cordeiro (2019, p.8) mostra a seguinte pergunta: Até
que ponto a educação escolar é um fator contributivo para a reabilitação do homem
aprisionado.
Nos estudos de Cordeiro (2019), a autora realizou uma pesquisa com os alunos de
uma escola em uma penitenciária masculina, no Estado de São Paulo. Lá, empenhou-se
em compreender como os sujeitos da pesquisa veem a escola, utilizando o estudo de caso
como metodologia.
Dessa maneira, Cordeiro (2019) citou como respostas dos presos, em relação à
busca pela escola e ao valor que dão a ela, diferem entre si. Em algumas respostas, o
significado da escola é ocupação do tempo e da mente com “coisas boas”. Em outras, a
escola é vista como possibilidade de melhoria de vida. Um terceiro grupo descrê do valor
da escola. Outro aponta a escola como um lugar seguro, onde pode se sentir mais livre,
conversar com outros alunos e com os professores.
A escola na prisão é uma ponte por meio da qual o aluno tem a
possibilidade de manter contato com o mundo exterior. Segundo a
autora, a resposta mais frequente dos entrevistados está relacionada
com a oportunidade de aprendizagem da leitura e da escrita. Os que
anseiam por isso são os que mais valorizam a escola e os que possuem
maior assiduidade. A escola tem uma tarefa que lhe é característica, que
é a de proporcionar acesso ao conhecimento socialmente acumulado e
assegurar uma nova visão de mundo. Mesmo no ambiente prisional, a
escola tem seu sentido e obrigação mantidos. Se acreditarmos que a
educação escolar pode contribuir com a transformação da realidade, há
de se perseverar nessa possibilidade, mesmo estando no universo das
prisões. (SANTOS, 2007; CORDEIRO, 2019, p.8).
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Para Leme (2007) demonstra sua preocupação também com o funcionamento e
solução da escola na prisão, assim, os alunos-presos “esperam que, ao avançarem em seus
estudos, poderão conseguir um ‘serviço’, um ‘emprego’ e que, assim, possam mudar de
vida, abandonar o outro mundo, ‘o mundo de lá’, o mundo do ‘raio’, o mundo do crime”
(CORODEIRO, 2019, p. 8).
Como o processo ensino aprendizagem influencia no íntimo de um indivíduo que
obterá mais chance na vida com o estímulo à educação., sendo assim, Singer (2006) apud
Ireland (2011), pois apresenta sobre que “a baixa escolaridade é, com toda a
probabilidade, um dos principais fatores da exclusão dos jovens da atividade econômica.
O que permite concluir que a altíssima taxa de reincidência dos detentos poderia ser
reduzida se durante a reclusão lhes fosse dada oportunidade de elevar sua escolaridade”.
Em verificação dos estudos de Ireland (2011) a propósito dos dados do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) indicam que somente 26% dos presos
estão engajados em alguma atividade laboral e a natureza formativa ou
“profissionalizante” da maioria dessas “ocupações” levanta suspeitas. Mesmo para os
presos detentores de qualificações para o mercado de trabalho antes de ingressarem no
presídio, as suas habilidades sofrem defasagem dos seus conhecimentos, principalmente
pelos avanços tecnológicos incorporados.
Dessa forma, entender a educação em prisões como parte integrante da educação
de adultos é importante politicamente para reforçar políticas públicas e por ser parte de
um movimento que tem potencial de trazer benefícios mais amplos. Ao mesmo tempo,
no caso da educação em prisões, não há como se esquecer de que o processo educacional
se dá no contexto de uma política de execução penal que, embora considerada “moderna”
e exemplar, impõe questões específicas. (IRELAND, 2011).
De acordo com Vivaldo (2014) afirma que em 2006 a comissão de Direitos
Humanos da câmara de deputados divulgou em junho fazendo uma área de estudo nas
condições das prisões brasileiras, com superlotação prática de tortura. O documento
revela mais de onze estados que ultrapassa 75.000 (setenta e cinco mil vagas). Pelo
levantamento, 252.148 (duzentos cinquenta e dois mil cento e quarenta e oito) pessoas
estão onde deveria estar 175.640 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta)
apenados.
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Esses dados apontam o quanto o país está ultrapassando sua cota de lotação, assim,
em 2014, diante das prisões brasileiras necessitam de uma reforma, e mais políticas
públicas para auxiliam os indivíduos que lá estão internados, pois existem vários
obstáculos que gera a educação nas prisões, o principal é aproveitar as possibilidades de
proporcionar uma educação nas prisões é opinião pública, que costuma desconhecer a
situação dos detentos e ser indiferente a ela, a principal responsabilidade nessa esfera
recai sobre o Estado mediante suas políticas de educação pública.
Vivaldo (2014) afirma reconhecer o detento como pessoas, e dar-lhe a
possibilidade de projetar ela própria um futuro que não seja a transcrição das vontades do
sistema penal, mais um futuro com todo conhecimento de causas e da causa do
encarceramento. Pois em um futuro não significa esquecer um passado, e nem sobre tudo
questionar o presente é preciso reconciliar o ato de aprender, na verdade com o prazer de
aprender. É nesse contexto que pensamos em uma educação da população carcerária
considerada ainda no tempo de hoje com um privilégio e não um direito.
Um exemplo, que o autor Vivaldo (2014) cita, é o parecer 04/2010 do CNE/CEB
que trata das Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, reconhece que “ A
educação para pessoas encarceradas ainda é vista como um “privilégio” pelo sistema
prisional; dentre outras [...] ((PARECER – BRASIL, 2010)
Além da compreensão do Parecer sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de
educação para jovens e adultos, pode-se observar a partir desse momento a Caracterização
da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, ou seja. é uma modalidade da
Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, que visa oferecer
oportunidade de estudos às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade desse ensino
na idade própria, assim como, prepará-los para o mercado de trabalho e o pleno exercício
da cidadania.
Para Oliveira (2018) afirma que no campo da educação é importante conhecermos
o perfil da população prisional, pois, nesse breve debate aqui apresentado, trata-se de boa
parte de pessoas público-alvo da EJA. Com o Levantamento Nacional de Informações
penitenciárias realizado pelo Ministério da Justiça do Brasil e seu Departamento
Penitenciário Nacional, assim, o perfil criminal das pessoas privadas de liberdade pode
variar no tempo, o perfil criminal das pessoas privadas de liberdade pode variar no tempo
em função de diversos fatores: mudanças na dinâmica criminal, alterações na legislação,
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ênfase maior ou menor do sistema de justiça criminal sobre certos crimes e criminosos e
diversos outros fatores. (OLIVEIRA, 2018)
Dessa maneira, Oliveira (2018) segundo os últimos dados divulgados, o Brasil
tem cerca 622 mil pessoas em privação da liberdade no sistema prisional, das quais
aproximadamente 220 mil estão no Estado de São Paulo. A maioria é composta por
pessoas jovens (entre 18 e 30 anos de idade), sobretudo do sexo masculino. Em relação
às mulheres em situação de privação de liberdade, há um destaque nos últimos anos
devido ao crescente aumento no país.
É necessário obter a visão de uma a política pública educacional na utilização e
aplicação de EJA apresenta grande importância, pois além da escolarização básica se
constituir um direito legalmente garantido a todas as pessoas, pode ser considerado um
dos principais fatores de acesso à escolarização das pessoas que não puderam cursar ou
concluir a Educação básica na idade adequada, além de propiciar espaços de socialização,
promover fatores de proteção social e de acessos e oportunidades sociais, como emprego
e renda. (OLIVEIRA, 2018)

Figura 2 - EJA NO SISTEMA PRISIONAL
Fonte: Oliveira, 2018.

Nesta Figura 2 acima demonstra o organograma sobre o funcionamento do EJA.
Formalmente, no Brasil, a modalidade que oferta cursos para adultos presos é a Educação
de Jovens e Adultos - EJA. E também é responsável pela oferta de cursos de ensino
fundamental e médio para qualquer pessoa que não tenha estudado na idade própria,
conforme normatiza o Art. 37 da LDBN (BRASIL, 1996)
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O Decreto no 7.626/2011 implicou na necessidade dos Estados e do
Distrito Federal de realizarem novos planejamentos para a oferta de
cursos às pessoas presas. No Amapá, por exemplo, passou a vigorar a
Resolução no 057/2015-CEE/AP (AMAPÁ, 2015), que regulamentou
a oferta de cursos de EJA, educação profissional e tecnológica aos
adultos presos. De acordo com o §1º do Art. 8º dessa resolução define
com relação a uma parte das competências da SEED: “[...] deverá, por
meio de Escola de Referência garantir a oferta de educação para as
pessoas privadas de liberdade, bem como manter toda regularidade da
vida escolar dos alunos para todo sistema prisional do Estado”
(AMAPÁ, 2015). Ainda, a resolução normatizou no § 2º do Art. 8o que,
as ações, projetos e programas governamentais destinados à educação
de jovens e adultos presos e desenvolvidas nas escolas, deverão ter
provimento de materiais didáticos e escolares, equipamentos, apoio
pedagógico, alimentação e saúde para seu corpo discente (Ibid., 2015).
O fato da Resolução no 057/2015-CEE/AP ter sido aprovada, é um
indicativo que os estudos realizados pelo Grupo de Trabalho e duas
Comissões para elaborar o PEESP/AP, provocou algum desdobramento
no CEE, uma vez que, o PEESP/AP é um importante planejamento para
execução de serviços educacionais no sistema penitenciário amapaense
no futuro (AMAPÁ, 2014; 2015). (LEAL et al, 2020, p.118).

A partir do conhecimento sobre o EJA que auxilia os indivíduos privados de
liberdade a se reciclar e se formar no Ensino Fundamental e Médio no Sistema penal de
Amapá.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa direcionou a revisão bibliográfica sobre o grande efeito da
implantação e visão de que a educação transforma as vidas das pessoas, como o indivíduo
privado de liberdade. Para Beccaria em sua obra dos delitos e das penas faz referência a
prevenção do crime acreditando que a prevenção era o recurso mais eficaz.
Percebeu-se que o principal instrumento da prevenção é a educação. Deveria ser
implantado nas penitenciarias de todo país; sendo assim, incluir as bibliotecas, cursos
profissionalizantes, recintos religiosos e, sobretudo, ter um padrão disciplinar maior que
o vingativo. Pois enquanto se o usar o poder de punir com autonomia, fazendo abuso
desse poder, acreditando que o culpado deve sentir todo o castigo possível, a única coisa
que poderá acontecer é um futuro reincidente com delitos piores que os primeiros, cenário
já vivenciado na atual realidade carcerária no Brasil.
A punição não deve ser vista como um instrumento de vingança, mas como um
instrumento de recuperação. É importante destacar que a assistência está prevista na lei
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penal (7.210/84) prevê assistência material, jurídica, social, educacional, religiosa e
saúde, no entanto a realidade das prisões são degradantes, tanto quanto as condições
sociais, educacionais e psicológicas de quem a ocupa.
Sendo assim, verificou-se nesta pesquisa que a educação não deve ser alienante,
mas de transformação, um ensino para o homem sujeito e histórico. É importante educar
em cooperação e união, tendo como ponto central o diálogo que se concebe como o eixo
da educação, ou seja, é por meio da comunicação que se permite a presença democrática
entre os diferentes indivíduos do procedimento educativo.
Por fim, sabe-se que a educação no sistema carcerário no Brasil, pois se constatou
que é um tema que está em processo e que faz parte do desenvolvimento e da consolidação
dos Direitos Humanos. Falar sobre “Educação nas prisões” é necessário, visto que o
assunto é pouco discutido em sociedade, sendo relevante que todos reconheçam o valor
da educação para as pessoas privadas de liberdade, e o quanto essa vem contribuir para a
ressocialização.
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RESUMO
Introdução: A atividade física (AF) e o exercício físico (EF) vem ganhando a atenção de
profissionais e pesquisadores no que diz respeito à prevenção e ao tratamento de
diferentes transtornos mentais. Desse modo o objetivo deste estudo é descrever a rotina
do serviço de Educação Física integrante de uma equipe multidisciplinar de Unidade de
Referência Especializada em psiquiatria em Hospital Geral e apresentar propostas de
intervenção para melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS) visando elevar a qualidade
de vida dos pacientes e sua condição psiquiátrica. Metodologia: Essa pesquisa trata-se de
um relato de experiência. Resultado e discussão: Quando se fala no contexto hospitalar a
AF e o EF tem pouco espaço, menos ainda dentro da clínica psiquiátrica, mesmo com o
vasto corpo científico demonstrando a eficácia dessa intervenção em transtornos como
depressão Conclusão: A rotina do serviço de Educação Física parece ser essencial para
qualidade de vida dos pacientes em sofrimento psíquico.
Palavras-Chaves: Educação física, Transtornos Mentais, Saúde Mental, Exercício Físico
ABSTRACT
Introduction: Physical activity (PA) and physical exercise (EF) come to think about the
attention of professionals and not about research, with regard to the prevention and
treatment of different differences. In this way, the present method is described as a routine
of individual Physical Education service of a multidisciplinary team of a Reference Unit
Specialized in psychiatry in a General Hospital and to present intervention proposals to
improve the study of the Unified Health System (SUS) to raise the quality of the qualityof-life study of patients and their psychiatric condition. Methodology: This research is an
experience report. Result and discussion: When talking about the hospital, PA and PE
have little context, even within the psychiatric clinic, even with the body of this vast
investigation in scientific space demonstrating depression Conclusion: The routine of the
Physical Education service seems to be essential for the quality of life of patients in
psychological distress.
Keywords: Physical Education, Mental Disorders, Mental Health, Physical Exercise.
RESUMEN
Introducción: La actividad física (AF) y el ejercicio físico (EF) vienen a pensar en la
atención de los profesionales y no en la investigación, en lo que se refiere a la prevención
y tratamiento de las diferentes diferencias. De esta manera, el presente método se describe
como una rutina de servicio de Educación Física individual de un equipo
multidisciplinario de una Unidad de Referencia Especializada en psiquiatría en un
Hospital General y presentar propuestas de intervención para mejorar el estudio del
Sistema Único de Salud (SUS) para elevar la calidad del estudio de la calidad de vida de
los pacientes y su condición psiquiátrica. Metodología: Esta investigación es un relato de
experiencia. Resultado y discusión: Cuando se habla del hospital, AP y EP tienen poco
contexto, incluso dentro de la clínica psiquiátrica, incluso con el cuerpo de esta vasta
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investigación en el espacio científico que demuestra la depresión.Conclusión: La rutina
del servicio de Educación Física parece ser fundamental para la calidad de vida de los
pacientes en sufrimiento psíquico.
Palabras clave: Educación Física, Trastornos Mentales, Salud Mental, Ejercicio Físico.
INTRODUÇÃO
Os transtornos mentais constituem uma grande sobrecarga econômica para os
sistemas de saúde em todo o mundo (1). A atividade física (AF) e o exercício físico (EF)
vem ganhando a atenção de profissionais e pesquisadores no que diz respeito à prevenção
e ao tratamento de diferentes transtornos mentais (2,3).
Apesar da realidade do gasto feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tanto
durante institucionalização, quanto nos Centros de Atenção Psico Social (CAPS) e até na
distribuição de psicofármacos, frisamos que o portador de sofrimento psiquiátrico precisa
ser incluído na sociedade visando interrelações em que estes tenham suas potencialidades
desenvolvidas na busca da melhor qualidade de vida possível para uma pessoa acometidas
por doenças/transtornos mentais e não mais ser visto como “enorme fardo social".
Na população em geral, vários estudos epidemiológicos encontraram correlações
transversais significativas entre a saúde mental e os níveis de AF, demonstrando que a
AF e EF podem prevenir ou retardar o início de desordens mentais (4). O estudo de
Goodwin RD et al. 2003 (5) por exemplo, demonstrou que em uma população adulta dos
EUA, a AF regular está associada a uma prevalência significativamente reduzida de
depressão, transtorno do pânico, fobia social e fobia específica.
Recentemente, um estudo holandês replicou esse achado, relatando taxas mais
baixas de qualquer transtorno afetivo, de ansiedade ou de uso de substâncias em
indivíduos que se exercitaram por pelo menos 1 hora / semana, porém sem encontrar uma
correlação linear dose-resposta (6). Além disso, eles relatam que pacientes que praticam
AF regular apresentam maior probabilidade de se recuperar de sua doença mental no
decorrer de três anos (6).
Pacientes com transtornos mentais apresentam alta comorbidade de condições
físicas, como doenças respiratórias, metabólicas, cardiovasculares e neurológicas (7,8).
Muitas das condições mencionadas acima estão relacionadas ao excesso de peso,
tabagismo e estilo de vida pouco saudável; portanto, intervenções no estilo de vida
baseadas em AF ou EF são abordagens promissoras para reduzir a morbidade física
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(9,10,11). Além disso, pacientes psiquiátricos que se exercitavam regularmente relataram
maior qualidade de vida relacionada à saúde (12).
Desse modo, esse estudo busca descrever a rotina do serviço de Educação Física
integrante de uma equipe multidisciplinar de Unidade de Referência Especializada em
psiquiatria em Hospital Geral e apresentar propostas de intervenção para melhoria do
Sistema Único de Saúde (SUS) visando elevar a qualidade de vida dos pacientes e sua
condição psiquiátrica através de métodos e técnicas psicomotoras diversas como
complemento terapêutico em saúde mental.

DESENVOLVIMENTO
Metodologia
Essa pesquisa é um artigo original pois se trata de um relato das primeiras
impressões e das perspectivas de intervenções de dois profissionais de educação física
inseridos como residentes de um programa em atenção à saúde mental de um hospital
estadual referência em psiquiatria.
Os dados foram coletados por meio de observação participativa realizada sobre o
local de atuação e da rotina desenvolvida pela equipe de educação física no período de 01
de março de 2021 a 15 de março de 2021.
A escolha do período de início da observação se deu por ser a data de entrada dos
residentes aprovados no programa de residência em atenção à saúde mental e a data de
término foi escolhida por ter sido a data de início da disciplina “Educação Física em Saúde
Mental" integrante do eixo específico do referido programa sendo este artigo o trabalho
de conclusão da mesma.
As propostas de intervenção foram baseadas na estrutura oferecida pelo hospital,
no que preconiza a literatura para esse público e pelo acervo intelectual e corporal dos
residentes.
Caracterização do Local de Atuação
A clínica psiquiátrica do hospital em questão é composta pela Emergência
psiquiátrica (EP), portas abertas para pacientes em surto psicótico, e pelo Setor de
Internação Breve (SIB).
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A EP e o SIB são setores estruturados por equipe multidisciplinar da qual fazem
parte educadores físicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes
sociais e terapeutas ocupacionais, apenas essa última não atua na EP. Todas as categorias
citadas possuem residentes do programa em atenção à saúde mental da Universidade do
Estado do Pará (UEPA). Além desses há também técnicos de enfermagem, auxiliares de
reabilitação, os técnicos administrativos e a equipe de limpeza que constituem os
profissionais do hospital.
A EP possui 30 leitos e é organizada em 3 postos de enfermagem, essa divisão em
postos é referente a evolução positiva ou negativa da condição psiquiátrica de cada
paciente em relação ao tratamento recebido.
Os pacientes que são acolhidos pelo serviço são avaliados pela equipe de
psiquiatria, medicados e permanecem em observação, havendo o restabelecimento
satisfatório do paciente o mesmo recebe alta.
Os pacientes cujo a equipe assistente avalie que seja necessário mais tempo para
que o mesmo tenha seu estado de surto controlado permanece na EP. Não havendo
melhora significativa do seu quadro, o mesmo poderá ser transferido para o SIB, onde o
tratamento é continuado.
O espaço físico da EP é formado por recepção, salas de prescrição médica, sala de
psicologia e serviço social, 3 postos de enfermagem, 6 quartos, 2 banheiros (masculino e
feminino), 2 dois salões, um deles é ocupado com leitos atendidos pelo posto de
enfermagem 1 e 1 salão de convivência mais amplo, com bebedouro, 1 mesa com bancos
e cadeiras espalhadas.
O Setor de Internação Breve (SIB) atende os pacientes egressos da EP que não
apresentaram melhora para receberem alta e possui 15 leitos femininos e 15 leitos
masculinos (temporariamente, 10 leitos da EP encontram-se nesse setor), totalizando 40
leitos.
O espaço físico tem formato de U, sendo organizado por uma ala feminina e uma
ala masculina, com 1 banheiro coletivo para cada ala, é constituído por 1 salão de
convivência bastante amplo que conta com mesas, bancos, cadeiras, bebedouro e 1
televisão, 2 áreas menores descobertas situadas na frente desse salão tanto do lado direito
quanto do esquerdo ambos comum a todos os pacientes do SIB, 1 área descoberta
chamado de "solário", é um espaço retangular de chão acimentado com bancos na lateral
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direita e esquerda, utilizada pela equipe de residentes e profissionais em momentos de
atividades terapêuticas, 2 postos de enfermagem, salas de prescrição, de terapia
ocupacional, psicologia, serviço social, educação física (chamada de “academia
terapêutica”), repouso médico, de enfermagem e de técnicos de enfermagem, copa e 1
banheiro para servidores.
A clínica psiquiátrica conta ainda com uma área externa denominada “área de
desporto e lazer". Localizada anexa ao setor de internação, após o solar, é uma área em
sua maior parte gramada. Na parte central há o campo de futebol delimitado por traves, 1
pequena quadra de basquete, 1 quadra de vôlei, um parquinho com 2 escorregadores, 2
gangorras e 1 foguete playground de ferro, 2 malocas cobertas, uma maior onde
localizam-se 2 banheiros e o bebedouro, e 1 mesa com bancos e outra menor apenas com
a estrutura e um espaço destinado para horta.
A academia terapêutica localizada no SIB atende todos pacientes da clínica (SIB
e EP) é equipada com 1 espaldar, 2 esteiras ergométricas, 2 bicicletas ergométricas, 6
bolas suíças, 1 bola de futebol, 6 bolas de “leite", 10, colchonetes pequenos, jogos de
mesa como dominó, dama e baralho, 1 dinamômetro, 1 balança com estadiômetro, 1 caixa
de som portátil, 1 armário, uma mesa e cadeiras, temporariamente contamos com banco
de supino, 2 barras, halteres diversos emborrachados.

Descrição da rotina do serviço de Educação Física
A rotina do serviço de Educação Física inicia com a visita aos pacientes,
observando altas hospitalares e novas admissões. Seguido da seleção de pacientes da EP
que estejam aptos a participarem de atividades coletivas em ambiente externo que
ocorrem no início da manhã. Os critérios para essa seleção se baseiam nos seguintes
fatores: pacientes que estão a pelo menos 24h na EP, pacientes que não oferecem risco
iminente de fuga, pacientes em condições psicomotoras básicas com ausência de severa
agitação motora ou severa letargia e pacientes que ao serem abordados expressão o desejo
de participar.
Esse primeiro momento é realizado multidisciplinarmente, auxiliares de
reabilitação motora e com terapeuta ocupacional esses selecionam os pacientes do SIB
que poderão ir para atividade. Em média aproximadamente de 25 a 30 pacientes são
selecionados, mas esse número por vezes chega a 40 pacientes.
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Na área de desporto e lazer os pacientes são incentivados a participar do
alongamento coletivo realizado no meio do campo e dura em média 10 minutos, seguido
de 2 a 3 voltas ao redor do campo alguns caminhando outros correndo dependendo da
condição física do paciente no momento.
Em seguida, os pacientes são divididos em grupos por interesse com as seguintes
opções: futebol, jogos de mesa, música/dança, caminhada e corrida. Vale ressaltar que os
pacientes da EP e do SIB dividem os mesmos espaços e atividades nesse período.
Aproximadamente às 09h encerram-se as atividades e segue para o momento do banho
dos pacientes.
Alguns pacientes se interessam em jogar futebol, dessa forma quando se tem uma
quantidade considerável formam-se duas equipes e realiza-se a atividade com bola.
Porém, quando há poucos pacientes, realiza-se atividade de chute ao gol ou futebol com
o campo reduzido. Muitos deles demonstram certa habilidade e destreza.
Nos jogos de mesa o preferido é o dominó. Quando necessário os mais experientes
se dispõem a ensinar os que não sabem. Eles mesmos organizam a “fila de espera” para
jogar e quando alguns por estarem com o pensamento mais lentificado dizem não ter a
pedra necessária para jogar, são incentivados pelos outros pacientes a olharem novamente
suas opções e os residentes para facilitar indagam se eles têm certeza de não terem o
número tal ou tal e na maioria das vezes ao olharem novamente eles acham a pedra e o
jogo continua.
Essa disponibilidade em ensinar mostra um companheirismo entre eles, os que
ensinam talvez se sintam úteis, relevantes e os que aprendem algo novo, mesmo em meio
ao intenso sofrimento psíquico, talvez tenham um lampejo de esperança renovada. A
auto-organização para ver quem vai ficar na espera, e muitas vezes o dar o lugar na
brincadeira para que todos possam ter chance de brincar, nos faz lembrar de sentimentos
como altruísmo e empatia necessários para a vida em sociedade que apesar do transtorno
mental que os acometem eles ainda mantêm.
Tanto os jogos de mesa quanto a música/dança acontecem na maloca maior o que
proporciona uma interação e dinamismo, pois enquanto alguns esperam sua vez para jogar
podem ficar dançando. É dada a oportunidade para cada paciente escolher a música que
gostaria de ouvir e apesar de por vezes surgirem reclamações sobre a música escolhida,
todos acabam respeitando e ouvindo até o final. A dança acontece de modo espontâneo
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alguns em dupla outros sozinhos, os que não esboçam nenhum interesse, são tirados para
dançar pelos residentes como uma forma de motivação, que muitas vezes dá certo e eles
se envolvem na atividade.
A oportunidade de escolher a música que gostaria de ouvir parece algo simples,
mas ganha um significado especial quando se trata de uma clínica psiquiátrica, em que
não é possível escolher o horário de tomar banho, de fazer as refeições, de trocar de roupa,
ou de tomar os remédio, claro que ter uma rotina é benéfico na reorganização psíquica do
paciente e é imprescindível para o funcionamento do hospital, mas por outro lado talvez
acaba comprometendo a individualidade e mesmo que por um breve momento isso é
oferecido aos pacientes, e parece ter significado relevante para eles pois, são constantes
os questionamentos de quando será a vez de escolher ou se a música escolhida ainda vai
demorar para tocar.
Durante o tempo na área de esporte e lazer é observado o estado de percepção da
realidade dos pacientes, o humor, nível de tolerância às práticas corporais propostas, a
socialização entre os pacientes e profissionais, entre outros aspectos relevantes a serem
considerados em pacientes psiquiátricos.
Essas atividades ao ar livre, chão gramado, céu azul, sendo iluminados
diretamente pelo sol, árvores e plantas com flores é muito apreciada pelos pacientes, isso
é notado em falas e comportamentos pois, a primeira coisa que nos é indagada assim que
entramos no SIB ou na EP e se aquele dia eles vão para área de esporte e lazer, se a nossa
resposta for positiva eles logo ficam animados, mas se a resposta for negativa querem
saber o porquê e ficam lamentando e insistindo por uma resposta positiva.
Nesse período inicial de observação houve dias em que não foi possível acontecer
esse momento e a reclamação por parte dos pacientes foi generalizada, além do que no
restante do dia foi observado de modo geral um comportamento mais agitado de uns e
mais isolados de outros a depender do transtorno mental de cada paciente.
Ressalta-se que assegurar para os pacientes esse horário ao ar livre exige uma
logística diária de monitoramento dos pontos que podem ser utilizados para fuga, algo
que já aconteceu algumas vezes, esse fator acaba diminuindo o número de profissionais
disponíveis para motivar, direcionar e auxiliar a realização de atividades. Todavia
percebe-se que por ser um momento realizado há alguns anos os profissionais das outras
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áreas tem percebido a importância social e terapêutica do mesmo e cada vez mais se
envolvido.
Destaca-se também que os dias em que foram observados essa rotina se tratava do
período de adaptação à dinâmica da clínica psiquiátrica e reconhecimento mútuo entre os
pacientes, os residentes e profissionais, por isso, não sendo ainda possível realizar práticas
corporais direcionadas aos pacientes além das que já são costumeiramente feitas.
As atividades retornam por volta das 10:00 horas e vão até às 11:45 horas e são
realizadas atividades na academia terapêutica com os pacientes do SIB em grupos de 3
pacientes, cada grupo permanece cerca de 20 minutos, mas esse tempo acaba variando de
acordo com o nível de tolerância de cada paciente. Nesse tempo os pacientes recebem
atenção individualizada e proposto a realização de exercícios aeróbicos na esteira ou
bicicleta ergométrica, exercícios de relaxamento com bola suíça ou alongamentos no
espaldar, e exercícios resistidos como, agachamento, senta e levanta, supino reto,
elevação lateral, abdominal, entre outros exercícios que busquem estimular grandes
grupamentos musculares e atuem na melhora global do paciente.
É principalmente nesse momento mais individualizado que conseguimos
estabelecer maior grau de vínculo com os pacientes, descobrimos seus interesses, grau de
interação com a realidade, nível de organização mental, grau de aptidão física, maturidade
psicomotora e o comprometimento motor que tanto a doença em si quanto a medicação
podem ter agravado, sendo fundamental para direcionar o planejamento tanto das
atividades em grupo quanto individuais.
No final da manhã é feito as evoluções nos prontuários e uma discussão entre a
equipe de educação física sobre as atividades realizadas e como os pacientes reagiram a
elas.
As atividades retornam às 13:30 horas, iniciando com visita individualizada a
pacientes da EP e triagem dos pacientes que estão mais dispostos e que, possivelmente,
não ofereçam riscos de fuga, essa triagem baseia-se na observação do próprio profissional
de educação física e nas recomendações da equipe multidisciplinar a respeito de
determinado paciente. Primeiramente, são selecionados 3 pacientes para serem levados à
academia terapêutica.
Chegando à academia terapêutica no SIB o paciente realiza atividades
semelhantes às realizadas no período da manhã, adaptado para as suas condições físicas.
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Isso se deve ao perfil de alguns pacientes da EP, que quando fora do surto inicial que os
levaram ao hospital, na maioria das vezes apresentam comprometimentos da percepção
da realidade e alterações psicomotoras menos acentuadas que os pacientes do SIB, sendo
possível propor exercícios mais complexos físico e intelectualmente.
Por outro lado, pela EP apresentar uma grande rotatividade e pela maioria dos
pacientes estarem em intenso surto psíquico com severa agitação motora, sedados ou
muito letárgicos em virtude dos psicofármacos, na maioria das vezes são poucos os que
estão aptos para serem atendidos na academia terapêutica, são realizados jogos de mesa
no salão de convivência.
Ao final dos atendimentos do turno da tarde são realizadas as evoluções nos
prontuários e trocas de impressões entre os profissionais de educação física sobre as
atividades psicomotoras realizadas e as respostas dos pacientes.
Quando se fala no contexto hospitalar a AF e o EF tem pouco espaço, menos ainda
dentro da clínica psiquiátrica, mesmo com o vasto corpo científico demonstrando a
eficácia dessa intervenção em transtornos como depressão (13,14) e ansiedade (15,16).
Entretanto, ainda existe uma escassez de conhecimento e pouco se sabe sobre os
efeitos do exercício nas doenças psiquiátricas além daqueles na depressão e nos
transtornos de ansiedade (17).
Mediante essa estrutura física e da rotina do serviço de Educação física e alinhado
com o que a literatura especializada indica para pacientes com transtornos mentais serão
apresentadas duas propostas a seguir que buscarão contribuir para a melhora na
assistência no SUS.
A primeira proposta de intervenção é inserir pacientes com esquizofrenia em um
programa de Exercício Resistido combinado com Exercício Aeróbico em esteira durante
12 semanas, 3 vezes por semana (Segunda, Quarta e Sexta). O programa de TF consistirá
em 2 séries para cada um dos seguintes exercícios: supino reto, levantamento terra, remo
unilateral, panturrilha em pé e exercício abdominal infra. Tais exercícios envolvem os
principais grupos musculares dos membros superiores e inferiores e simulamos
movimentos básicos das atividades diárias, terá duração média de 30 minutos. Após o TR
os pacientes realizarão 20 min de esteira em intensidade moderada. Tendo como objetivo
principal melhorar a gravidade dos sintomas da esquizofrenia e a qualidade de vida dos
pacientes. Como suporte científico a essa proposta há o estudo de Kim et al. (18) que se
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trata de um ensaio controlado de 12 semanas, envolvendo 40 indivíduos com
esquizofrenia paranoica hospitalizados há mais de 3 anos. Eles foram separados em grupo
controle e grupo experimental, este último realizou a seguinte intervenção: 10 min de
alongamento (usado como aquecimento), 125 min de treinamento resistido (8exercícios)
e 25 min de caminhada moderada na esteira. Após o programa de treinamento, houve
melhorias na composição corporal e na pressão arterial. Além disso, houve melhora
significativa na força dos membros inferiores, aptidão cardiovascular, equilíbrio e salto.
Os valores séricos de BDNF aumentaram significativamente após o programa de
exercícios combinados. A elevação nas concentrações séricas de BDNF correlacionou-se
significativamente com melhorias na aptidão cardiovascular e força dos membros
inferiores. Impactando diretamente na qualidade de vida do indivíduo que poderá
demonstrar a efetividade na reabilitação de pacientes psiquiátricos internados em Clínica
psiquiátrica.
A segunda proposta de intervenção chama-se Oficina “Redescobrindo o meu
Corpo" que acontecerá na maloca menor na área de esporte e lazer em 2 horários 09h30
ás 09h50 e de 16h30 às 16h50 com frequência de 2 vezes na semana segundas e quintafeira. Os participantes serão pacientes do SIB idosos com demência e ou esquizofrenia
com prejuízo na memória e na realização das atividades da vida diária, em cada horário
poderá participar no máximo 4 pacientes.
Essa oficina tem por objetivos socializar, produzir sentimento de pertencimento e
de pensamentos positivos sobre eles mesmos, metodologicamente, serão realizadas
atividades que estimulem a consciência/esquema corporal, estruturação espacial,
orientação temporal, noções de fluência na perspectiva de a partir dessas atividades
orientá-los para o presente/realidade na interação direta com o outro, reconhecendo partes
de seu corpo ao ver o corpo do outro e a medida que movimentos psicomotores forem
(re)aprendidos e sensações positivas experimentadas novamente elevar a qualidade de
vida dos pacientes.
Optou-se por estabelecer uma duração de 20 minutos por sessão devido os
pacientes com esses tipos de transtornos mentais em via de regra apresentarem pouca
tolerância para se manterem focados e organizados em uma mesma atividade por um
tempo prolongado (9).
Selecionou-se pacientes com esses transtornos mentais específicos por terem uma
baixa adesão nas atividades em grupos maiores como as desenvolvidas no início da manhã

311
na área de esporte e lazer e também nas realizadas na academia terapêutica uma vez que,
movimentos simples se tornam complexos para eles.
Nessa perspectiva, as intervenções propostas têm potencial para desempenhar
importante papel dentro da clínica psiquiátrica inserida em hospital geral e ser empregado
como um complemento terapêutico auxiliar para pacientes com transtornos mentais.

CONCLUSÃO
A rotina do serviço de Educação Física parece ser essencial para qualidade de vida
dos pacientes em sofrimento psíquico, uma vez que, auxilia o tratamento psicofármaco
com diferentes atividades terapêuticas que além de influenciar em aspectos fisiológicos
estimulam a socialização, a autoestima, a individualidade, entre outros aspectos
importantes para que o paciente seja visto e se veja para além do transtorno mental.
Outro ponto é a característica das atividades e espaços físicos em que essas são
realizadas pois, se destacam como terapêuticas por ser um ponto de ligação com o
cotidiano fora de um hospital, como por exemplo, fazer esteira na academia, o sentar para
jogar dominó ou juntar um grupo para jogar futebol.
Apesar de ser positivo o fato de os pacientes ficarem internados no máximo por
dois meses, infelizmente nem todos aderem a continuação do tratamento no CAPS
dificultando um acompanhamento dos possíveis benefícios das atividades físicas e
exercícios físicos iniciados no hospital pelo serviço de Educação Física.
Em relação as atividades propostas essas buscam atingir pacientes que, pelas
peculiaridades do transtorno que os acometem, pouco participam das atividades já
presentes na rotina do serviço de Educação Física na intenção que todos possam se
beneficiar de atividades psicomotoras terapêuticas durante o tratamento no hospital.
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RESUMO
Trata-se das vivências como professor no ensino-aprendizagem artístico sobre a dança na
Escola Municipal de Dança de Belém no estado do Pará. Com posssibilidades singulares
a partir de ações corporais dos sujeitos/participantes integrados ao projeto da escola que
permeiam o campo das sensibilidades e percepções que perpassam em ambiente físico
das comunidades.
Palavras-chave: Corpo; Escola Municipal de Dança; Sujeitos/participantes.
ABSTRACT
It is about the experiences as a teacher in artistic teaching and learning about dance at the
Municipal Dance School of Belém in the state of Pará. of the sensitivities and perceptions
that permeate the physical environment of the communities.
Keywords: Body; Municipal School of Dance; Subjects/Participants.
RESUMEN
Se trata de las experiencias como docente en la enseñanza artística y el aprendizaje de la
danza en la Escuela Municipal de Danza de Belém en el estado de Pará de las
sensibilidades y percepciones que impregnan el medio físico de las comunidades.
Palabras llave: Cuerpo; Escuela Municipal de Danza; Sujetos/Participantes.

INTRODUÇÃO
O caminho percorrido até o momento presente começou em 2014 a convite da
equipe de professoras da Escola Municipal de Dança de Belém, sobretudo da professora
Simone Pereira que articulou o meu processo administrativo perante a SEMEC
(Secretaria Municipal de Educação e Cultura) para eu poder a ficar a disposição da SEJEL
(Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer) no qual tinha a Escola Municipal
de Dança de Belém a disposição desta secretaria.
Eu até então, desde 2013, já como servidor efetivo como professor de arte e já
atuante na área da dança e artista da cena no contexto do movimento dançante. Já na
escola Municipal de Dança de Belém e já no propósito junto com as minhas colegas
professoras em prol deste lindo e motivador projeto de vida/arte no contexto da cidade de
Belém do Pará.
Neste sentido, assumi as turmas de dança com o público de crianças nas faixas
etárias de 6 a 13 anos de idade trabalhando no Pólo do Mestre Setenta no bairro do guamá
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que atendia o público também de 14 a 20 anos de idade. Esse primeiro momento foi
relevante, pois o trabalho foi aos poucos se aperfeiçoando e abrindo possibilidades ao
lançar conteúdos administrado no processo de ensino aprendizagem na dança. Nesse
período também fiquei a frente da Cia de Dança da própria escola com jovens e adultos
da comunidade dançante, sobretudo alunos criados na própria escola.
Na comunidade do bairro do guamá mais especificamente no espaço físico do
Mestre Setenta eram atendidas cerca de 150 crianças somando os dois turnos, pela manhã
com a professora Marina Mota e pela tarde comigo. Nesse contexto, as aulas eram
caminhos para estimular crianças, jovens e adultos para estudar o movimento por meio
da dança/educação.

Imagem – Aulas no Pólo Mestre Setenta

Fonte – O autor

Esse espaço físico atuante na comunidade era realizado as aulas teóricas e práticas
de vivências em todos os sentidos em torno do pólo. Com o passar do tempo esse espaço
foi desativado ao longo dos anos, em virtude de risco de queda do prédio. Atualmente o
prédio está ativo e funcionando como Escola Amália Pongardem
A equipe da Escola Municipal de Dança de Belém sempre esteve em reuniões
quinzenais para resolvermos diversas situações sobre a escola, sobretudo em suas aulas
metodológicas alinhadas as referências dos movimentos dançantes. E as nossas aulas
sempre arguiçadoras e envolvendo a sistematização de estudos das práxis do movimento.
Na imagem acima foi registrada no espaço físico do Mestre Setenta no qual os
alunos estavam tendo uma aula sobre dança. A turma da comunidade do bairro guamá
sempre foi interessada pelos estudos dos movimentos dançantes. Aqui uma turma de
dança criativa com sujeitos/participantes na faixa etária de 7 a 14 anos de idade.

317
[…] seria interessante hoje, em nossas experiências educativas na área
da dança, problematizarmos a possibilidade de viver o momento, de
relativizar o tempo, de não prescrever disciplinas, de enfatizar a relação
corporal consigo próprio e com o outro como vetor de um tempo
contínuo, dinâmico, internalizado e sentido (MARQUES, 2011, p.72).

Nesse sentido, as experiências das relações corporais possam ser dinamizadas em
possibilidades múltiplas para ser realçada no ensino da dança, envolvendo as realidades
dos sujeitos/participantes do projeto engajado em um pensamento comum por uma
melhora na forma de educar por meio das ações dançantes e enfatizando as práticas de
nossas ações no campo dançante sendo alinhado para um contexto educacional em todos
os sentidos de vida através da arte, ou seja, da dança/educação.
As nossas proposições em estudos em movimentos dançantes para a Escola
Municipal de Dança de Belém, estão em conformidades com o projeto pedagógico da
escola, que tem como missão: Formar artistas-cidadãos, semeando e difundindo a
arte/educação, sobretudo na dança. De modo que a educação como um processo de ensino
aprendizagem que se dá de forma eficaz na relação gestor, professor, aluno e comunidade,
intra e extraescolar, por essa razão, entendemos, que todos estão direta e indiretamente
envolvidos no processo educacional dos nossos alunos. Esse processo, por sua natureza é
democrático, dialógico, pautado no princípio do respeito mútuo para garantir a
permanência de forma prazerosa e com sucesso.
Nesse sentido e observando a citação abaixo:
A dança é uma forma poderosa para compreender, criticar e recriar o
mundo que nos rodeia. Na sociedade contemporânea, relações mais
diretas entre a dança e a sociedade são necessárias para que estudantes
possam se engajar e agir criticamente nas rápidas transformações
tecnológicas, políticas, culturais e sociais que estamos vivendo
(MARQUES, 2004, p. 66).

E ainda, uma busca constantes de arguiçar os sujeitos/participantes da escola em
seus propósitos de trabalhos envolvendo a comunidade em um ambiente solidário, afetivo
e libertador. Marques (2004) ao constatar que é importante a compreensão de que a dança
não se caracteriza por ser aparato tecnológico educacional, ou meio para aquisição de
algo concernente unicamente à Educação.
Assim ao logo das vivências da Escola Municipal de Dança de Belém, os seus
registros serão de estima valor para a comunidade dançante e participante que ao longo
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do tempo fomos construimos uma rede de relações de afetos em diferentes aspectos
conectados ao tema da imagem do corpo, consigo mesmo, com o outro e com o ambiente
escolar (espaço físico de dança), entrelaçados de modo coerente, cheio de sentidos e
significados para todos nós envolvidos no projeto.
Possibilitando para todas as crianças, jovens e adultos que passaram e, ainda estão
até hoje incluídos no projeto lançando seus voos subjetivos em prol do movimento
dançante deixando seus registros, marcando as nossas vivências de vida/arte, almejando
assim, a diversidade cultural, a acessibilidades, a sociabilidade em cada espaço físico
vivido em cada canto de nossas comunidades dos bairros da cidade de Belém e tudo que
está em seu entorno na “[...] imersão das subjetividades dos corpos presentes [...]”
(SANTOS, 2021, p.141).
Assim, atingimos um número maior de alunos do que havíamos planejado,
superando nossas expectativas de alcance, bem como a aproximação de parecerias com
outros professores em outros órgãos e setores das esferas municipais e estaduais,
sobretudo atingindo consequentemente a familia e a comunidade ao nosso redor, em
vários bairros, lugar periférico da cidade Belém, mas extremamente promissor de muitos
talentos paraenses, sendo despertados no processo artístico do movimento e atuando hoje
como professores de uma nova geração de alunos, aqui sujeitos/participantes do projeto.
Nesse percurso alcançamos habilidades corpóreas de nos comunicarmos através
de movimentos e deixando cada espaço físico mais afetuoso, solidário e amável através
da dança. Deixando muitas sementes no viés da dança/educação e multiplicando e
reverberando ações humanizadas por meio da arte/dança.

Imagem – Alunas em apresentação no Teatro da Paz

Fonte – O autor
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Esta imagem foi uma das apresentações do espetáculo realizado no Teatro da Paz
em Belém do Pará, a turma presente era da comunidade guamaense do bairro do guamá,
e lá, trabalhávamos no espaço do Mestre Setenta que mais adinate, foi fechado na época,
devido a inapropriação do prédio. Foi o momento de não atender mais àquela comunidade
e propomos um novo espaço físico para apresentarmos o projeto. Em diálogos com outros
órgãos, a professora Elisângela Beleza articulou uma parceria com o pólo do PROPAZSacramenta junto a SEJEL.
Esse direcionamento deu ao projeto a sua continuidade que propos as execuções
dos trabalhos realizados que envolvia a dança como forma de manifestação artística que
foi apresentada a comunidade, na continuidade do trabalho envolvendo a arte da dança
como ferramenta de ensino/aprendizagem que despertariam um olhar diferenciado para o
contexto da dança na vida de cada sujeitos/participantes da comunidade do bairro da
sacramenta e o público em torno, como se observam nas imagens abaixo:
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–

Alunas

do

Pólo

Sacramenta

em

aula

de

dança

Fonte – O autor

O projeto é caracterizado pelas divisões em faixa etária em cada turma para as
realizações das aulas, nessa imagem são crianças nas idades entre 8 a 10 anos de idade,
geralmente são crianças de escolas públicas estaduais e municipais que tem as vagas
gratuitas nas inscrições e fazerem parte da família municipal de dança de Belém. Aqui
nesse caso, um professor ficou disponível para esse pólo que tinha aulas duas vezes na
semana para essa turma e demais faixas estárias como 5 a 7 anos de idade e 11 aos 14
anos de idade. Além de uma turma de adultos a partir dos 18 anos de idade como segue a
imagem abaixo:
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Imagem – turma de adulto do Pólo Sacramenta

Fonte – O autor

A turma dos adultos nesse pólo geralmante eram sujeitos/participantes que nunca
tiveram contato com os movimentos dançantes, o própisito das aulas era que os
participantes conhecesssem o estudo teórico/prático que evindeciasse as movimentações
dançantes, assim como, as particularidades dos ossos do corpo humano e percepções por
meio da conscientização do movimento conectado a objetos físicos utilizados em aulas,
por exemplo, os bambús, as bolinhas de tênis e outros materiais em contato com o corpo.
Nesse propósito no espaço/tempo em cada pólo trabalhado, eram realizados e
estimulados caminhos percorridos a fim, de divulgar a dança como ações educativas e
artísticas para ações corporais envolvendo registros e estudos sobre a dança/educação no
contexto de socializar ainda mais os ensinamentos da arte dançante. Assim, a comuidade
da sacramenta conheceu um pouco sobre o projeto devido às reuniões organizadas pela
equipe dos professores da SEMEC – SEJEL (Escola Municipal de Dança de Belém). No
qual o projeto deu prosseguimento.

Ações metodológicas da Escola Municipal de Dança de Belém
Em uma abordagem metológica, o projeto da Escola Municipal de Dança de
Belém traz consigo caminhos para os seus processos teórico-práticos sobre variedades de
assuntos sobre o movimento que é proposto a coletividade dançante participativa do
projeto de uma forma lúdica, compartilhada, espontânea e crítico/reflexiva.
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Nesse sentido, o ponto de partida estratégico foi considerar as ações
compartilhadas dos sujeitos/participantes do projeto para contribuir com o processo de
cada criação em dança, evidenciando determinados temas para as variadas práxis do
estudo sobre o movimento, envolvendo a estesia da arte, crítica e fruição, ou seja, a
vivência do corpo no espaço físico conectados na experiência sensível dos
sujeitos/participantes em relação ao ambiente, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao
seu próprio corpo e dos colegas e aos diferentes materiais físicos proporcionados nas
aulas.
O

ensino/aprendizado

consiste

na

troca

de

conhecimento

com

os

sujeitos/participantes por meio do seu entendimento corporal e realizando as atividades
propostas pelos docentes, como o uso de materiais físicos entre eles bolas, cones,
colchões, brinquedos, roupas, calçados, quadro enfim, elementos em contato com o corpo
que perpassa o movimento através do experimento percebendo os gestos, o espaço físico,
a dimensão com as ações dos movimentos do estudo sobre o corpo humano.
Assim, nesse processo de pesquisa, trata-se do tipo da pesquisa-ação apresentada
pelo autor Joaquim Severino: “A pesquisa-ação é aquela que, além de compreender, visa
intervir na situação, com vistas a modifica-la” (Severino, 2007, p.120). No processo das
aulas realizadas a intervenção é uma constante no processo das aulas que gera uma forma
de compreensão esponatânea nas ações criadas no processo criativo em dança. Vale
ressaltar que as formas geradoras das ações metodológicas de cada docente são
compartilhadas na escrita do projeto apresentadas a comunidade.
A equipe docente é composta de quatro professores com as formações em
educação física e dança e as etapas metodológicas são referenciadas a partir das suas
ações em desenvolvimento no ensino-aprendizado da dança, por meio de vieses de aulas
que perpassam a instigação para os conteúdos das aulas e consequentemente o processo
criativo em dança, que são desenvolvidas e apresentadas em momentos das aulas.
Aqui, apontamos variáveis a priori como a sua estrutura perceptiva motora tendo
por bases componentes externos (o corpo na dimensão e orientação espacial, a sua
lateralidade no espaço físico) e internos (atenção visual, acuidade, percepção e
identificação das partes do corpo), ações que despertam o corpo de maneira geral quanto
a sua percepção e caminhos que apontam para apreensões e apropriações subjetivas da
cada corpo participativo no processo.
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Nesse sentido, aplicamos o programa em dança/educação como elaboração para
compreensão e apreensão dos conteúdos programáticos a partir das etapas metodológicas,
desempenhada por cada docente. A partir de então, caminhos permearam as suas
corporeidades para os saberes dançantes, de modo que integrem sujeitos/participantes que
nunca tiveram contato com a dança e ao mesmo tempo aqueles que têm ou já tiveram
alguma experiência, pois a integridade é um ponto relevante no processo das aulas e
criação em dança.
As proposições para as ações metodológicas foram evidenciadas no contexto da
dança/educação através das aulas que propormos aos sujeitos/participantes de modo que
percebam as suas expressividades na compreensão de corpos em movimento para o
processo criativo em dança. Assim, esse processo criativo foi formado individualmente,
em dupla ou coletivamente para obter um produto artístico criado nas aulas.
Assim, as aulas da Escola Municipal de Dança de Belém têm a pretensão
oportunizar a vivência da dança com todo seu conteúdo artístico e educacional como uma
práxis que perpassa na vida de crianças, jovens, adultos e idosos da cidade de Belém,
tendo como foco a expressividade do corpo, por meio do movimento contextualizado
proporcionando ações corporais para o processo criativo em dança, a partir de prática de
saberes em arte do corpo conectado ao movimento. De modo que haja a compreensão e
o entendimento sobre o processo prático, artístico e criativo de uma poética singular do
corpo onde o movimento reverbera em linguagem plural do corpo, propondo assim,
proposições para o processo criativo em dança na contemporaneidade.
Nesse sentido, tendo como objetivo geral de fomentar a prática da dança enquanto
linguagem, de forma contextualizada e sistemática, desvelando assim o diálogo corpo –
cidadania. E seus objetivos permeando o despertar no aluno a possibilidade de sentir-se
agente construtor em seu próprio processo de transformação de forma participativa e
crítica, percebendo o corpo como veículo de manifestação, expressão e comunicação;
subsidiar vivências corporais através da dança enquanto linguagem artística e
educacional; estabelecer e aumentar a auto - estima dos sujeitos/participantes - criadores
na descoberta de suas potencialidades físicas e intelectuais; fomentar subsídios para
improvisar, compor, fazer repertórios e comentários críticos sobre apresentações de
dança; promover o intercâmbio artístico-cultural entre os locais onde acontece o projeto
e fora dele, garantindo a socialização de saberes e acesso aos bens culturais da cidade;
despertar a participação, discussão e atuação da família no processo educativo em
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encontros periódicos; socializar o trabalho, a partir de uma temática proposta e construído
coletivamente, para apresentação de espetáculos de dança em teatros e em espaços
culturais da cidade; possibilitar o acesso aos diferentes grupos sociais, promovendo a
inclusão social em um processo de ética sem barreiras; e elucidar o processo de iniciação
da técnica moderno contemporâneo e clássica de forma precípua e abrangente.
Nessa perspectiva, possibilitando o estudo por meio de umas práxis envolvente e
colaborativa a partir das referências dos professores que integram a Escola Municipal de
Dança de Belém que traz consigo as bagagens corporais no ensino-aprendizagem da
dança/educação, sobretudo o estudo das movimentações corporais evidenciadas em várias
vertentes sobre a dança.
Em seu programa de estudo utiliza em sua metodologia sistematizada e elaborada
por sua equipe de docentes/artistas, práticas norteadas pelos seguintes princípios:
vivências práticas/teóricas; liberdade de escolha; adequação a faixa etária; respeito a
individualidades com respeito às diferenças; solidariedade e incentivo ao imaginário e a
espontaneidade. As aulas da escola são ministradas durante a semana, evidenciando as
cargas horárias dos docentes e seguem em seus respectivos lócus em determinada
comunidade da capital paraense.
Entre os conteúdos inseridos em seu programa de estudo encontram-se métodos e
diversas técnicas da dança entre elas: Ballet clássico – Agripina Vaganova, na dança
moderna, utilizando os seguintes métodos e técnicas da dança: Lester Horton; Martha
Graham; Doris Humpruy; Jose Limon entre outros nos estudos da dança contemporânea
e linhas de pesquisa do movimento como os pressupostos teóricos de Rudolf Laban;
Laban Bartennief, Klauss Viana, Angel Vianna, Maria Fux; Ivaldo Bertazzo; Steve
Paxton, Veroniquie Déroux, além dos estudos em musicalização e ações corporais
evidenciando corpos na cena através dos Jogos Corporais da metodologia Angel Vianna
e Jogos Teatrais de Viola Spolin.
Nesse sentido, os estudos teórico/práticos vivenciadas em nossas aulas visam à
desconstrução para construção do conhecimento corporal e suas possibilidades a partir de
subsídios orientados pelos docentes/artistas no qual os sujeitos/participantes atuam como
pesquisadores e criadores de movimentos compondo o seu repertório de ações corporais
e artísticas de forma contextualizada, pois a realidade sociocultural dos sujeitos é a base
fundamental desta proposta de ensino/aprendizagem, pretendendo desta forma, não só a
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formação artística dos alunos, mas, sobretudo a formação crítica/reflexiva dos mesmos
quanto a sua práxis.
Nessa perspectiva, é relevante registrar nessas escritas os ensinamentos teóricos e
práticos sobre a expressão dos sentimentos e movimentos humanos, pois “a dança é, e
pode nos mostrar caminhos para superação a partir de suas múltiplas mensagens e
interpretações contidos numa visão crítica, experimentada e vivida” (Projeto Dança
SEMEC - Belém, 1999. p.3).
As múltiplas imagens cognitivas e aplicadas nas ações corporais requerem um
estudo com dedicação e apreço a fim de lidar com as adversidades e complexidades dos
movimentos com suas nuances e vivências humanas a partir do relacionamento entre
alunos e professores, despertando as suas concepções críticas e reflexivas durante um
determinado contexto social da vida/arte que é experimentada e vivida intensamente em
nossos processos educacionas reverberando no processo artístico, criativo e reflexivo.
Dessa forma, foi criada uma grade curricular que permearam o universo
teórico/prático do movimento dançantes que foram evidenciadas por meio da iniciação
ao ballet clássico, dança moderna e contemporânea; história da dança no ocidente e no
Brasil; educação musical; dramatização do corpo; processo criativo; jogos corporais;
maquiagem e preparação e prática cênica.
Conectadas a essa grade curricular que foram apresentadas, estavam as ações
educacionais, sociais e culturais desenvolvida na EMDB (Escola Municipal de Dança de
Belém) que foram: encontros pedagógicos com os professores, alunos e comunidade; as
comemorações do dia internacional da dança, encontro com as famílias; oficinas ofertadas
a comunidade como, de maquiagem cênica, de teatro e música; exposições de figurinos e
fotos; palestras variadas ao contexto do corpo como, a higiene pessoal; nutrição;
relacionamento interpessoal e realizações das danças nas escolas municipais de Belém
que eram ofertadas mensalmente.
Estrutura e funcionamento
Ao longo dos anos, a EMDB fez parte dos programas realizados pela Secretária
de Esporte Juventude e Lazer-SEJEL com a sua sede na Aldeia Amazônica David Miguel
e em consonância com instituições da Rede Municipal, universidades, federações,
associações. Tendo nesse período local de funcionamento em diversos lugares como:
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Aldeia Amazônica David Miguel, UNAMA, UEPA, Mestre Setenta, Pólo PROPAZ –
Sacramenta.
Códigos de identificação das turmas e seus respectivos níveis de aprendizagem.
Imagem – Códigos de identificação das turmas

CODIGOS
DI
IA
IB
INA
INB
AD
AMI

TURMAS
DANÇA INFANTIL
INICIANTE
INICIANTE
INICIADOS
INICIADOS
ADIANTADOS
ADULTO/MELHOR
IDADE

FAIXA ETÁRIA
05 A 06 ANOS
07 A 11 ANOS
12 ANOS EM DIANTE
07 A 11 ANOS
12 ANOS EM DIANTE
12 ANOS EM DIANTE
40 ANOS EM DIANTE

Fonte - O autor

Programas que sustentam a escola
Programa infantil: É a linguagem da dança somando conteúdos de forma lúdica e
prazerosa a fim de facilitar a percepção do corpo com possibilidades diversas de
comunicação.
Programa para jovens adolescentes e jovens adultos: Desenvolver a compreensão
da capacidade de movimento por meio de um maior entendimento da funcionalidade do
corpo, ampliando as competências motoras na criação; na expressão e na sua percepção
favorecendo o uso do corpo com maior inteligência, autonomia, responsabilidade e
sensibilidade.
Programa para o idoso: É uma atividade socializadora, que estimula a
comunicação corporal, a criatividade além do favorecimento da autoestima. Predomina
os movimentos de deslocamentos, com ritmos, reaproveitando a carga de experiência de
cada aluno, e suas experimentações artísticas e culturais.
Programa HORA DE ARTE: visa partir da inserção de atividades artísticas
pontuais, apresentações coreográficas, exposições, fotográficas e videográficas de suas
ações em escolas públicas da cidade, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS COMO
CRECHES e ilhas do entorno proporcionando assim, o acesso da comunidade à arte como
a formação de platéia e a futuros alunos.

CONCLUSÃO
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Nessa construção coletiva e artística percebendo as nossas particularidades em
produções de sentidos e percepções de cada ambiente que nos cercavam em variados
espaço físico e sendo determinante em nossos processos educativo-dançantes, sobretudo
em variados contexto do processo criativo/artístico, surgindo bases conceituais teóricas e
práticas em movimento dançante descritas em cada ações projetadas.
Nesse sentido, acreditamos que o projeto da Escola Municipal de Dança de Belém
tem profunda relação com os estudos do movimento dançante de modo que contextualize
as suas nuances em seu loco de acordo com as realidades vivenciadas nas comunidades
locais, problematizando a criação em dança em seu contexto atual e possibilitando um
pensar crítico e reflexivo sobre a dança.
Assim, com base nesse entendimento e pautado pelo processo desafiador e de
complexidade no processso criativo em dança vem possibilitando arcabouços de ideias
em prol do conhecimento do movimento arte/vida em prol das comunidades.
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Lívia Helene Paixão de Oliveira
RESUMO
Durante três anos, me vi entregue a um mundo novo, cheio de possibilidades ainda não
vividas tão intensas na dança como a dos lugares que a Dança de Salão me levava, como
dançarina tudo era facilitado ao meu corpo pela vivência em dança, porém eu sempre
queria mais, e nesse momento, iniciei os estudos, aprofundando a pesquisa dos ritmos da
Dança de Salão para também ensiná-los. A possibilidade de atuar nos cursos sistemáticos
formativos na linguagem de dança de salão; imergir nessas concepções é também
perpassar sobre o A sistematização dos cursos de Dança de Salão no Sesc Ver-o-peso na
construção de memórias artístico-educativas em Belém do Pará. Para a determinar
convivência e relacionamento em grupo, obtenção de dados Interpretação do conjunto de
sinais emocionais (depressão, ansiedade e insônia) e motores (parestes ia, fraqueza
muscular, desequilíbrio ao andar, tremor, dor nos membros e disartria).
Palavras-chaves: Educação; dança; experiencia
ABSTRACT
For three years, I saw myself delivered to a new world, full of possibilities not yet lived
as intensely in dance as in the places that Ballroom Dancing took me, as a dancer
everything was facilitated to my body by the experience in dance, but I always I wanted
more, and at that moment, I started my studies, deepening my research on the rhythms of
Ballroom Dancing to also teach them. The possibility of working in systematic training
courses in the language of ballroom dancing; to immerse in these conceptions is also to
permeate the The systematization of Ballroom Dance courses at Sesc Ver-o-peso in the
construction of artistic-educational memories in Belém do Pará. To determine
coexistence and group relationships, obtaining data and interpreting the set of emotional
signs (depression, anxiety and insomnia) and motor signs (paraesthesia, muscle
weakness, imbalance when walking, tremor, pain in the limbs and dysarthria).
Keywords: Education; dance; experience
RESUMEN
Durante tres años me vi entregada a un mundo nuevo, lleno de posibilidades aún no
vividas tan intensamente en la danza como en los lugares a los que me llevó el Baile de
Salón, como bailarina todo le fue facilitado a mi cuerpo por la experiencia en la danza,
pero yo siempre quise más, y en ese momento, comencé mis estudios, profundizando mi
investigación sobre los ritmos de los Bailes de Salón para enseñarlos también. La
posibilidad de trabajar en cursos de formación sistemáticos en el lenguaje de los bailes de
salón; sumergirse en estas concepciones es también permear la La sistematización de los
cursos de Baile de Salón del Sesc Ver-o-peso en la construcción de memorias artísticoeducativas en Belém do Pará. Para determinar la convivencia y relación en un grupo,
recogida de datos Interpretación del conjunto de signos emocionales (depresión, ansiedad
e insomnio) y motores (parálisis, debilidad muscular, desequilibrio al caminar, temblor,
dolor en las extremidades y disartria).
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Palabras llave: Educación; danza; experiencia
INTRODUÇÃO
A minha relação com o gênero das Danças é desde 2001, o meu corpo sempre foi
dançante, quando criança ter a chance em participar de brincadeiras corporais que meu
corpo alcançava, era visto como algo importante e sempre foi estimulado, vendo isso,
minha mãe resolveu me matricular em uma escola de dança, ainda criança iniciei meus
estudos em danças clássicas e acadêmicas como o jazz dance, dança contemporânea, na
Escola chamada Casa Ribalta, meus estudos não formais em dança se aprofundaram, foi
quando decidi ingressar no curso de dança na Universidade Federal do Pará, no ano de
2008, nesse momento um novo campo da dança me foi apresentado, o da dança a dois
(Dança de Salão), fui convidada pelo professor Rolon Ho para integrar sua companhia de
dança, a companhia de Dança de Cabanos.
Através das vivências adquiridas, das observações, das atividades que aconteciam
em sala de aula e no ambiente do baile dessa companhia de dança no período de 2009 a
2012, conheci um lugar onde a grande maioria das sensações para o meu corpo eram
intensas e diferentes das que eu já carregava em relação a memória corporal trazidas das
práticas das danças acadêmicas.
Durante três anos, me vi entregue a um mundo novo, cheio de possibilidades ainda
não vividas tão intensas na dança como a dos lugares que a Dança de Salão me levava,
como dançarina tudo era facilitado ao meu corpo pela vivência em dança, porém eu
sempre queria mais, e nesse momento, iniciei os estudos, aprofundando a pesquisa dos
ritmos da Dança de Salão para também ensiná-los.
Ao longo de anos em meio as danças de salão no seu ensino/aprendizagem, sentia
e logo percebia a ausência de cursos formativos nessa linguagem, no lugar de professora
identifiquei essa necessidade de maneira aguçada, sentia a carência de encontrar suportes
para repensar a forma como poderia preencher os cursos que estava desenvolvendo no
centro de cultura da região onde ainda trabalho.
Foi a partir desse ingresso no Centro de Cultura Sesc Ver-o-peso (Belém/PA) e
atuando com uma variedade de cursos formativos acadêmicos nas linguagens de dança
do balé clássico a dança contemporânea, que senti a necessidade de ampliar também os
cursos de Dança de Salão, acreditando na necessidade de ampliar tantos os conteúdos
desenvolvidos em aula, como o processo artístico desses alunos.
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Acreditando que a Dança de Salão permeia lugares para além do Salão (lugar onde
acontecem os bailes, ou festas), e ele perpassa por vidas, por história, carrega memórias,
e foi acreditando e vendo em meus alunos essa bagagens trazidas por eles, que decidir
pensar na lacuna que eu enxergava na Dança de Salão como curso de dança, seu
aprofundamento, seu olhar sensível para o lugar da sala até o palco e de que maneira
também poder difundir, valorizar e transformar saberes, agregando profissionais para
compartilhar desse desejo de construir novos caminhos para a forma como enxergamos e
fazemos a Dança de Salão.
Nos cursos onde desenvolvo minhas aulas de Dança de Salão é possível observar
a participação de jovens, adultos e idosos uma variedade de pessoas, a ponto de buscar
compreendê-las em sua essência. Tais quais se concebem distintas, de acordo com o
ambiente a possibilidade de atuar nos cursos sistemáticos formativos na linguagem de
Dança de Salão; imergir nessas concepções é também perpassar sobre o arcabouço fazer
de arte-educação.
É valido dizer, que pela observação e vivência do cenário de Dança de Salão
belenense e por essa relação que obtive explorando a crescente necessidade de ampliar o
processo de ensino-aprendizagem dos cursos.
PERCURSO METODOLÓGICO
Atravessando o caminho das descobertas do ensino-aprendizagem em dança, no
centro de cultura, procurei romper padrões trazidos pelas perspectivas formativas em arteeducação, na primeira turma de Dança de Salão para além dos que somente via no cenário
paraense de dança, que o trabalho existe, intencionei me poder levar as memórias das
pessoas que viveram todo esse processo acrescido e permeado no Projeto “Gira Salão”;
“[...] pressupõe ainda lembrar de uma evidência: a dança é uma arte “viva” – no momento
do gesto dançado, o passado não para de se reconfigurar e de gerar figuras ainda não
advindas” (LAUNAY, 1996, p. 90).
E nessa busca incessante de fornecer condições para os alunos aprofundarem seus
conhecimentos artísticos afetivos para além da dança, que busca resgatar momentos de
socialização, encontros, elos, desenvolvendo atribuições nas pessoas ainda não
alcançadas, seja pela perspectiva na inserção como da descoberta de sensações, bem como
promovendo rupturas no fazer de arte-educação voltado para os cursos sistemáticos em
dança, primeiramente em mim, que já realizava um trabalho mais fechado regado a
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pensamentos ultrapassados e tendo o reconhecimento dessa abertura para um novo fazer
construindo junto com o todo, esse aprendizado. Traçando novos caminhos para o
processo de construção artística dos alunos e minha também.
O público envolvido no projeto “Gira Salão” traz uma diversidade de pessoas.
Jovens, adultos e idosos, trabalhadores do comércio eram os mais presentes, já que o
principal público-alvo do centro de cultura são os comerciários e seus dependentes, e
como eram em grande maioria alunos dos cursos do centro, também eram participantes
do projeto “Gira Salão”, evento gratuito que abraça praticantes da Dança de Salão da
cidade de Belém, bem como é o lugar para chegada de novos adeptos: “O ato de lembrar,
afirma Halbawchs, não é esse caráter de lembrança, de sonho, de reviver um momento
passado, mas de refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as
experiências do passado” (DORES, 1999, p. 113).
Esta pesquisa pretende levar ao curso de pós-graduação as memórias artísticoeducativas e afetivas das pessoas que estiveram envolvidas no projeto “Gira Salão”, como
elemento de suma importância para estudo e analise de elementos desenvolvidos durante
o projeto, como: memória cultural e social, a sociabilidade gerada pela dança, os
encontros, as relações, a construção de saberes e experiências, o processo de arte
educação desenvolvido e adquirido, sabendo que a memória possui essa singularidade do
indivíduo e na riqueza de informações acrescidas de suas vivências e a subjetividades
gerada em cada indivíduo participantes do projeto acontece pelo relato oral, de acordo
com (1997).
Tendo em vista que essas memórias constroem o fazer artístico dessas pessoas,
tais memórias corroboram para a apropriação das experiências e afirmam peculiaridades
difundidas em cada participantes, que como onda ganham maiores proporções e podem
alcançar maiores personagens nessa construção, amplificando a necessidade dessa
pesquisa, para a nossa região amazônica. E essa construção de saberes e do processo de
arte-educação é possível por todo esse movimento trazido pelo encontro de pessoas e da
construção dessas memórias no corpo.
O corpo é, portanto, movimento em permanente comunicação. Relação
dinâmica no espaço-tempo, declarando-se como processo e produto
histórico, resultante de conquistas evolutivas e conexões efetuadas
através de memória e novas trocas comunicacionais, geradoras de novas
linguagens que intervêm e transformam sua trajetória. (SETENTA,
2008, p. 38).
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Essa transformação é possível pelo encontro de pessoas, pelas trocas de
experiências, pelas vivências adquiridas ao longo de suas trajetórias, e pelas conexões
construídas que contribuem para evolução. É válido dizer que a relação que obtive
explorando a crescente necessidade de abrir o projeto para mais pessoas serem alcançadas
que conseguir planejar e realizar o projeto “Gira Salão”. Corroborou na pretensão de
analisar as participações por meio da leitura corporal por elas retratadas.
É fato que em algum instante de nossa vida acadêmica e/ou profissional, ouvimos
dizer que a dança é desafiadora na demanda de espaços, pesquisas, trabalhos artísticos e
cursos sistemáticos para a Dança de Salão.
Entretanto, foi partindo desse olhar e crescente necessidade de abraçar mais
pessoas para a Dança de Salão, que conseguir planejar e realizar o projeto “Gira Salão”,
que tem se tornando grande construtor de memórias arte-educativas potentes para a Dança
de Salão paraense.
Tem-se, portanto, a dança e as pessoas, de variadas idades, gênero, classes sociais
para potencializar-se memórias importantes na construção artística dos alunos dos cursos
de Dança de Salão, raízes de cunho popular e tradicional e constante aprendizagem de si,
do/a outra /o.
A dança é como poesia que impregna no corpo. Por meio dos impulsos mais
comuns aos mais vitais do homem.
A dança como manifestação da cultura popular, precisa ser incluída
com linguagem, a mais na educação, fazendo –se conhecer como arte,
que modifica conceitos, incorpora palavras, que ajuda a compreender o
corpo, desenha movimentos com a imaginação. (FUX, 1992, p. 44).

Objetivo Geral
Realizar uma análise de como as memórias dos participantes trazidas por suas
vivências no projeto “Gira Salão” são reforçadas através da prática de Dança de Salão nas
aulas, nos bailes e em todo o processo de experimentações, alicerçado no fazer artístico
nos cursos sistemáticos do Sesc/Pará.
Específicos


Registrar experimentações sobre as memórias artísticas dos participantes do

projeto “Gira Salão” com construção metodológica no processo de ensino aprendizagem
em arte-educação.
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Analisar o ensino aprendizagem da Dança de Salão em Belém nas escolas de

Dança.


Compreender a importância da sistematização de cursos de Dança de Salão na

Região Amazônica.


Fomentar novas práticas de desenvolvimento de ensino-aprendizagem da dança.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O trabalho se constituirá em uma pesquisa qualitativa a considerar que a dança,
de modo geral, é de direito, voltarei à pesquisa para conhecer ainda mais a sistematização
dos Cursos de Dança de Salão e suas memórias dançantes retratadas no movimento
artístico acumulado por cada vivencia, protagonistas de suas vivencias, mas
especificamente os do Sesc/Pará.
Para isso, os sujeitos serão jovens, adultos e idosos de turma variada da escola
Sesc/Pará. Elegemo-nos por acreditar que são oriundos de um questionamento corporal,
não delimitam os envolvimentos com a arte e a cultura. Nessa linha, será lançado um
levantamento bibliográfico para correlacionar as teorias já defendidas por diversos
autores citados como norteadores da investigação sobre o movimento, identidade,
memória coletiva.
Por se tratarem de dançantes com memórias individuais também diversificadas,
nesse sentido destaco Michael Pollak (2016) quando fala das mudanças constante sendo
o fio condutor de informações entre o corpo e a dança para manifestar desordenadamente
seus medos, afetos, raivas, sem conhecer sua estrutura corporal, apenas pela atração
exercida pelo ritmo.
Como professora de instrução de dança, pretendo tornar cada movimento
descentralizado, no sentido que nos traz Merleau-Ponty (2004), cada participação de
diferentes idades, a ponto de buscar compreendê-las em sua essência. Tais quais se
concebem distintas, de acordo com o ambiente a possibilidade de atuar em curso
sistemático formativo na linguagem de Dança de Salão; imergir nessas concepções é
também perpassar sobre o arcabouço fazer de arte-educação.
Assim, a pesquisa dialogará na visão de Klauss Viana (1991) a postura, a
musicalidade e a criatividade, por estabelecer um processo dialético.
O contato com essa teoria contribui para compreensão da dança e as pessoas, de
variadas idades, gênero, classes sociais para potencializar-se as memórias importantes na
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construção artística dos alunos dos cursos de Dança de Salão, raízes de cunho popular e
tradicional e constante aprendizagem de si e do/a outra/o.
Nessa linha, será realizado um levantamento bibliográfico para correlacionar as
teorias defendidas por diversos autores citados como norteadores da investigação sobre a
sistematização da Dança de Salão, suas memórias e comunicação corporal, esse
reconhecimento dos envolvidos no objeto da pesquisa, os mesmos tem múltiplas relações
com a dança e permite ao educador realizar múltiplas atividades empíricas para favorecer
os sentidos das experiências, a fim de responder os questionamentos iniciais, de como a
Dança de Salão pode ser usada para o desenvolvimento da criatividade, conceitos lógicos
e a socialização dos alunos? Como usar a dança no ensino da sociabilidade?
Considerarei as manifestações culturais do Pará, tanto na capital quanto do
interior. Fato este para amadurecer as aulas de dança.
Em virtude desses aspectos as origens lúdicas das danças, dos ritmos marcadas
pelo sentimento e trabalho científicos da Dança de Salão brasileira, temos Jussara Setenta
(2008); Edilene Rosa (2014), que faz o relato do “Gira Salão”; sobre a identidade na
Amazônia.
Com o campo de pesquisa delineado, passará pelas seguintes fases. Revisão
bibliográfica: com o campo de pesquisa delineado, no Sesc/Pará, será possível
caracterizar os elementos do documentário observativo e participativo (aos moldes da
dança a dois direto, ou seja, procurarei observar sem interferir na realidade) a qual se
refere ao modo sistemático da Dança de Salão e de um grupo de pessoas (os sujeitos).
Para alcançar tal finalidade de intervenção pedagógica diante de novas práticas de
desenvolvimento de ensino-aprendizagem da dança.
Demonstrar nas aulas de artes o professor deve se atentar com a inclusão de todos
envolvidos no processo, pois os comportamentos dos sujeitos expostos nas aulas podem
gerar atitudes preconceituosas dos demais que podem excluir do processo educativo
participativo.
Ao passo que analisar os procedimentos do esquema corporal tornará uma
ferramenta significativa no processo de inclusão.
Para as entrevistas pretendo observar alguns alunos da escola da Rede da Dança,
no município de Belém/PA. E mostrando o processo de inclusão sistemático.
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A metodologia a ser usada será a coleta de dados dividida em três partes, onde no
seu primeiro momento será feita a observação e busca por informações, após essa etapa,
entrevistas com perguntas abertas sobre a participação do aluno para tabular os dados da
pesquisa em gráficos e tabelas.
Proponho no presente estudo, analisar inicialmente as questões sobre o histórico
da arte e a dança, e posteriormente a memória educativa, fenomenologia suas causas.
Posteriormente, tratarei da fenomenologia, em seu âmbito, e por último trataremos
especificamente da memória social nas aulas de dança. E por fim o relato de experiência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conjunto dessas análises afiança o Relato de Experiência como uma importante
narrativa científica afinada à condição pós-moderna.
E no final daquele mesmo ano, vendo o crescimento das turmas, lancei uma
proposta de apresentações onde os alunos criariam suas próprias coreografias, temas,
figurinos. Eu pensava nas aulas, distribuía as possibilidades de criações e fomentava
através de exercícios e dinâmicas com que eles pudessem se expressar através corpo, da
dança, do texto, da música e juntos traçávamos caminhos para que eles pudessem
conseguir construir a sua dança e a sua forma de se expressar,
Essa experiência ecoa em mim, aprendi que posso sim fazer com que alunos e não
somente dançarinos profissionais também possam criar suas próprias danças mesmo
sendo alunos iniciantes na prática, pois eles já trazem suas memórias culturais, de vida,
experiências que quando acionadas são ricas para a produção artística e me auxiliaram na
construção desse fazer de ensino aprendizagem da dança de salão.
Devemos estar abertos a mudanças, quebrando paradigmas, adquirindo mais
conhecimento para agir, ser e fazer, criando elementos que fazem as diferenças nos
contextos sociais. Criando-se novas oportunidades de inclusão de arte com a dança no
ensino fundamental, ampliando o número de aulas e as necessidades de professores
qualificados para ministrá-las.
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RESUMO
A corpolatria, ou culto ao corpo, passou a ter notoriedade no espaço da Educação Física,
com o crescimento das mídias e influência do padrão de beleza, houve um aumento
exacerbado para alcançar o corpo perfeito, o que antes era apenas procura pela boa forma
e qualidade de vida, passou ser também uma questão de preocupação da saúde física e
mental. Estudar, entender e saber lidar com essa pauta, é também o papel do profissional
de educação física, independente do seu campo de atuação. O estudo tem como objetivo
investigar a perspectiva dos acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade do
Estado do Pará – Campus XIII, Tucuruí-PA, sobre corpolatria. No estudo utilizou-se uma
pesquisa de abordagem mista (quali-quanti) a abordagem mista é coletada e analisada
para estudar um fenômeno em um único trabalho. O lócus da pesquisa foi a Universidade
do Estado Pará – Campus XIII, Tucuruí – PA. O público alvo desta pesquisa foram os
discentes do curso de graduação em Educação Física. A técnica de coletas de dados
utilizadas foi uma entrevista semiestruturada, criada no google forms, com questões
fechadas e abertas. De modo geral a corpolatria é entendida e percebida pelos acadêmicos
entrevistados, além da ótima perspectiva sobre o assunto. Percebe-se por meio deste
estudo como a mídia, a sociedade e as redes sociais moldam um padrão de corpo perfeito
que precisa ser desesperadamente alcançado, como requisito de aceitação social, levando
as pessoas a buscarem alternativas nada saudáveis afim de atingir “corpo perfeito”.
Levando em consideração que um dos objetivos na formação do profissional de Educação
Física é a promoção da saúde, faz-se necessário guiar o caminho da boa forma e da
importância da atividade física, debatendo o assunto no ambiente acadêmico para
aprendizado na intervenção dos excessos que perpassam a saúde do corpo e da mente no
campo de atuação profissional.
Palavras-chave: Corpolatria. Culto ao corpo. Educação Física.
ABSTRACT
Corpolatry, or cult of the body, gained notoriety in the Physical Education space, with the
growth of the media and the influence of the beauty standard, there was an exacerbated
increase to achieve the perfect body, which before was just a search for good shape and
quality of life has also become a matter of concern for physical and mental health. The
study aims to investigate the perspective of students from the Physical Education course
at the Universidade do Estado do Pará – Campus XIII, Tucuruí-PA, on corpolatry. The
study used a mixed approach research (quali-quanti) the mixed approach is collected and
analyzed to study a phenomenon in a single work. The locus of the research was the
University of the State of Pará – Campus XIII, Tucuruí – PA. The target audience of this
research were the students of the undergraduate course in Physical Education. The data
collection technique used was a semi-structured interview, created in google forms, with
closed and open questions. In general, corpolatry is understood and perceived by the
academics interviewed, in addition to the excellent perspective on the subject. It is clear
through this study how the media, society and social networks shape a perfect body
pattern that desperately needs to be achieved, as a requirement of social acceptance,
leading people to seek unhealthy alternatives in order to achieve a “perfect body”. Taking
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into account that one of the objectives in the formation of the Physical Education
professional is the promotion of health, it is necessary to guide the path of good shape
and the importance of physical activity, debating the subject in the academic environment
for learning in the intervention of the excesses that permeate the health of the body and
mind in the field of professional performance.
Keywords: Corpolatry. Body worship. Physical Education.
RESUMEN
La corpolatría, o culto al cuerpo, ganó notoriedad en el espacio de la Educación Física,
con el crecimiento de los medios de comunicación y la influencia del patrón de belleza,
hubo un aumento exacerbado para lograr el cuerpo perfecto, que antes era solo una
búsqueda de la buena forma. y la calidad de vida también se ha convertido en un motivo
de preocupación para la salud física y mental. Estudiar, comprender y saber afrontar esta
agenda es también el papel del profesional de la educación física, independientemente de
su campo de actividad. El estudio tiene como objetivo investigar la perspectiva de los
estudiantes del curso de Educación Física de la Universidade do Estado do Pará – Campus
XIII, Tucuruí-PA, sobre la corpolatría. El estudio utiliza un enfoque de investigación
mixto (cuali-cuantitativo) el enfoque mixto consiste en recopilar y analizar un fenómeno
para estudiarlo en un solo trabajo. El lugar de la investigación fue la Universidad del
Estado de Pará – Campus XIII, Tucuruí – PA. El público objetivo de esta investigación
fueron los estudiantes del curso de pregrado en Educación Física. La técnica de
recolección de datos utilizada fue una entrevista semiestructurada, creada en formularios
de google, con preguntas cerradas y abiertas. En general, la corpolatría es comprendida y
percibida por los académicos entrevistados, además de la excelente perspectiva sobre el
tema. Queda claro a través de este estudio cómo los medios de comunicación, la sociedad
y las redes sociales configuran un patrón de cuerpo perfecto que se necesita alcanzar
desesperadamente, como requisito de aceptación social, lo que lleva a las personas a
buscar alternativas poco saludables para lograr un “cuerpo perfecto”. Teniendo en cuenta
que uno de los objetivos en la formación del profesional de Educación Física es la
promoción de la salud, es necesario orientar el camino de la buena forma y la importancia
de la actividad física, debatiendo el tema en el ámbito académico para el aprendizaje en
la intervención de los excesos que permean la salud del cuerpo y la mente en el ámbito
del desempeño profesional.
Palabras clave: Corpolatría. Adoración del cuerpo Educación Física.
INTRODUÇÃO
A corpolatria, conceitua-se pela busca do “corpo perfeito”, do “culto ao corpo” de
forma obsessiva e exacerbada, segundo Castro e Timm (2020), os padrões de beleza
sempre impõem um novo corpo a ser alcançado, como se a beleza fosse inatingível,
oferecendo métodos e métodos para que seja reproduzida. Embora o padrão de beleza
seja vendido como alcançável, instigando o consumo de métodos para que ela possa ser
reproduzida, até que surja um novo padrão, Valladão (2021), ressalta que com toda
influência social mídia, as pessoas utilizam de todos os recursos para alcançar o padrão
de beleza imposto pela sociedade, inclusive financeiros para alcançar o corpo perfeito de
forma indiscriminada.
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Este assunto tem ganhado cada vez mais relevância no campo da Educação Física,
pois vivemos em uma sociedade que, a cultura do corpo tem renovado seu modismo de
década em década, principalmente na sociedade contemporânea por meio das mídias e
redes sociais. Essa patologia da pós-modernidade faz com que as pessoas nela envolvidas,
as quais chamaremos aqui de “corpólatras”, sigam buscando um corpo em um padrão
imposto pela sociedade, colocando a estética no centro de tudo e acima de todas a
prioridades, até mesmo da saúde física e muitas vezes não se importando com a forma de
fazê-lo.
O conceito do culto ao corpo passou a ter notoriedade no espaço da Educação
Física, pois o estudo do corpo saltou meramente de uma questão de boa forma e qualidade
de vida e passou a ser também uma questão de preocupação da saúde física e mental.
Estudar, entender e saber lidar com essa pauta, é também o papel do profissional de
educação física, independente do seu campo de atuação.
Compete ao profissional de Educação Física, uma diversidade de abordagens de
ensino, dentre as quais estão ensinar e orientar, além das abordagens multidisciplinares e
interdisciplinares, seja em uma academia, clube ou instituição educacional:
Art. 9º - Compete exclusivamente ao Profissional de Educação Física,
coordenar, planejar, programar, prescrever, supervisionar, dinamizar,
dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar,
implantar, implementar, ministrar, analisar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos e projetos, prestar serviços de auditoria,
consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar
de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas
e atividades esportivas (CONFEF nº 435/2022, seção 1 - pág. 128/139,
2022).

Tendo conhecimento de tais competências, não seria necessário que o profissional
de Educação Física esteja capacitado para lidar com tais questões? Tendo em vista o
grande público influenciado pelo padrão de beleza imposto pela sociedade, pela mídia e
redes sociais, pessoas conectadas com o mundo da moda que buscam nas práticas
corporais o corpo perfeito e não mais o corpo saudável.
Esta pesquisa problematiza a importância da formação de profissionais preparados
para lidar com pautas relevantes na sociedade e não influenciados por ela, assim, o melhor
lugar para incitar tais debates e propor estudos que busquem, abordagens, didáticas e
formas de trabalhar a corpolatria em seus campos de atuação, não seria o ambiente
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acadêmico? Para fins de prevenir a corpolatria, o culto exacerbado ao corpo, a
preocupação excessiva com a aparência.
Nesse sentido esta pesquisa tem o intuito de investigar o conhecimento que os
acadêmicos estudantes do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará
– Campus XIII, detém sobre corpolatria.
Sendo assim os objetivos específicos desta pesquisa são:


Revisar de forma teórica o contexto da corpolatria, afim de trazer a luz o conceito
e os estudos existentes sobre o assunto



Analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Educação
Física, afim de traçar o mapa do curricular dos acadêmicos, e quais as diretrizes
que apontam para o estudo de pautas relevantes na área de atuação do profissional.



Investigar o conhecimento existente acerca do assunto, além da importância de
estudo sobre tal assunto, na universidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desde a Grécia antiga a corpolatria estava presente no meio social, era importante
o homem ter um corpo bonito, bem definido, forte e preparado para guerra, no caso das
mulheres essa percepção de corpo e beleza era bem contrária como relata Souza et al.
(2018), por outro lado as mulheres não havia nenhuma atribuição de beleza, a beleza da
mulher era atribuída a perversidade e maldição.
Já na época medieval onde começa a surgir o uso da maquiagem, as mulheres
sofriam condenação da igreja católica, pois usar maquiagem era considerado um ato de
abominação, pois as mesmas deveriam ter um padrão mais discreto, o corpo refletia
diretamente sobre a salvação da alma, como ressalta Ranhel (2018), o papel da igreja era
manter tal controle sobre o corpo para que a alma fosse salva.
No período renascentista, entre o século XVI e XVII, a beleza refletia um corpo
cheio de bondade, a ideia renascentista italiana influenciou todo o renascentismo europeu,
o corpo enaltecido era o corpo nu, seios grandes, quadris largos, de modo geral o corpo
gordo, como ressalta de Souza et al. (2018) doces e derivados do leite, caracterizavam a
culinária europeia, desta forma, corpos gordos, eram símbolos de fartura, já os corpos
magros símbolo de pobreza e ausência de beleza.
Com as transformações sociais o conceito de corpolatria segue também a moldura
temporal da sociedade (VALLADÃO, 2021). No século XX, nos Estados Unidos, nas
décadas entre 50 e 60, vemos o surgimento das intervenções cirúrgicas relacionadas a
estética, marcada pela preocupação com a longevidade, com a beleza. No Brasil neste
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período surgia o estilo de beleza carioca, marcado pelo biquini e a “barriga de gravida”,
além do bronze, onde estrias e celulites não eram fatores de vergonha no corpo físico.
Nos Estados Unidos na década de 70, houve uma grande campanha afim estimular
a pratica de atividade física, pois o intuito era diminuir a taxa de morbimortalidade,
causadas por alterações cardiovasculares, e como uma forma de combate a obesidade.
Nos anos 80, surge no Brasil o conceito fitness, marcado por pessoas que outrora eram
gordas, e assumiram uma vida “saudável” (SOUZA et al, 2018). O corpo que era padrão
há duas décadas não é o mesmo corpo padrão dos dias atuais, os meios de influência, não
são os mesmos, nos anos 60 vemos o corpo musculoso como o corpo saudável, já dos
anos 80 a 2000, associado a boa forma e qualidade de vida.
No século XXI, vemos as mídias como um grande carro chefe de influência,
deixando para trás as revistas que ainda existem, mais agora por meio de tabloides
digitais, os quais vendem produtos de beleza, o corpo perfeito, a imagem apresentável.
Galvão (2019) evidencia que, no o século XXI, a obsessão pela aparência física, tem se
tornado um tema de preocupação com o surgimento de algumas patologias advindas da
corpolatria, o tempo todo a mídia reafirma a mudança de corpo, a mudança de vida, o que
acaba cultivando outros estereótipos relacionados à identidade social e sexual.
A publicidade e seu discurso, assume o papel de propagar a ideia consumista,
neoliberal da corpolatria. As propagandas são cheias de estratégias, afim de atingirem a
meta comercial junto ao telespectador (VALLADÃO, 2021). Usar filtros que absorvam
as características inerentes a tais produtos, para que assim os consumidores façam “suas
escolhas”, de acordo com a necessidade e interesse da publicidade.
A grande persuasão da mídia através de discursos atraentes, faz com que as
pessoas se interessem por tais produtos que, antes não eram de tão interesse, basta apenas
uma pesquisa nas abas do google, ou outra plataforma de pesquisa do celular, ou
computador para que conteúdos e produtos sejam sugeridos, basta que o profissional da
publicidade escolha qual estratégia vai utilizar.
A sociedade a qual estamos inseridos é capitalista, o capitalismo oferece o produto
que as pessoas precisam para viver e sobreviver, diante de tantos produtos oferecidos,
produtos físicos ou não, como ser ético e coerente quando o assunto é saúde? Para Galvão
(2019), o bem estar é a mercadoria direcionada pela mídia, é um tipo de micropoder, cheia
de ideais, e modelos do “sentir-se bem”.
Neste sentido, outros pontos também necessitam de reflexão como por exemplo,
quando olhamos para o currículo de formação dos estudantes da Educação Física, vemos
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que a própria divisão do curso (bacharel e licenciatura) subentende, por vezes, como se
uma parte dos indivíduos respondessem aos estímulos biológicos, bioquímicos,
mecânicos e outra parte respondesse a estímulos educacionais, emocionais e culturais
(CASTRO e TIMM 2020)
Analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
Educação Física as DCNS/MEC, parecer CNE/CES nº 283/2020, art. 06, aprovado em 21
de maio de 2020, propõe que os futuros graduandos, devem ser qualificados para analisar
de forma crítica a realidade acadêmica e profissional por meio de manifestações e
expressões da culturais do corpo humano, focado na formação, técnica, crítica, reflexiva,
humanística, com base no rigor científico e pela reflexão filosófica.
Desta forma, estudos interdisciplinares são de extrema importância, para
compreender as pessoas muito além da biologia, a inclusão de disciplinas como
psicologia, sociologia e filosofia, nos currículos de maneira mais profunda aproximam o
futuro acadêmico de iniciação à docência da realidade na futura área de atuação, percebese a importância do currículo acadêmico na formação de profissionais da Educação física
e formação continuada de acadêmicos que estão nos campos de atuação da área.

METODOLOGIA
No presente estudo utilizou-se uma pesquisa de abordagem mista (quali-quanti),
segundo Creswell (2003) a abordagem mista é coletada e analisada para estudar um
fenômeno em um único trabalho. O lócus da pesquisa foi a Universidade do Estado Pará
– Campus XIII, Tucuruí – PA. O público alvo desta pesquisa foram os discentes do curso
de graduação em Educação Física. A técnica de coletas de dados utilizadas foi uma
entrevista semiestruturada, criada no google forms, com questões fechadas e abertas,
como propôs (FELICIANO, 2017).
Todos que participaram da pesquisa tiveram de assinar o termo de consentimento
livre e esclarecido para cada ação desenvolvida na pesquisa, além da confidenciabilidade
dos dados obtidos na entrevista, os dados foram arquivados sem identificação nominal e
utilizados exclusivamente para fins de investigação científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de dados utilizada nesta pesquisa foi a análise de discurso (BARDIN,
2009), as fases efetuadas foram: pré-análise, exploração do material, tratamento dos
resultados obtidos e interpretação. Para seleção dos artigos utilizou-se as bases de dados
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eletrônica; BDTD, SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, e PERIÓDICOS DA CAPES,
afim de selecionar artigos mais recentes publicados sobre corpolatria, para critério de
inclusão, utilizou-se os seguintes requisitos, artigos entre 2018 e 2022, dos quais tivessem
em seu título ou assunto os descritores corpolatria, culto ao corpo e educação física, dentre
os quais os autores selecionados estão: Souza et al. (2018), Ranhel (2018), Galvão (2019),
Santos e Pontes (2019), Castro e Timm (2020), Valladão (2021), os artigos que não
estavam dentro dos critérios pré-estabelecidos foram excluídos.
De acordo com o quadro demonstrativo de alunos matriculados, cedido pela
Universidade do Estado do Pará – Campus XIII, Tucuruí-PA, o número total de alunos
matriculados são: 99 acadêmicos, dos quais, 20 ingressaram em 2018, 34 em 2019, 19 em
2020 e 26 em 2021. No total participaram da entrevista 38 acadêmicos, os quais
representam 38.38% do total de alunos matriculados, divididos entre as turmas de 2018 a
2021, como apresenta o gráfico abaixo:

Gráfico 1

O maior percentual de acadêmicos participantes foram os acadêmicos do ano de
2019 com 55,3%, seguidos por 2021 com 26,3%, 2018 com 13,2% e 2020 com 5,3%, a
divulgação da pesquisa deu-se de igual forma para todas as turmas, por meio de
divulgação de links e convites pessoais para responder a pesquisa, ainda assim, percebese o pouco interesse da comunidade acadêmica pelo assunto.
Gráfico 2. Você já ouviu falar sobre corpolatria?
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Dentre os acadêmicos participantes, percebeu-se que grande parte demostrou
algum conhecimento sobre o termo “corpolatria”, no total 73,7% já ouviram falar sobre
corpolatria, e 26,3% nunca ouviram nada a respeito.

Tabela 1. O que você conhece ou poderia dizer sobre corpolatria?
ENTREVISTADO

RESPOSTA

1

Nada

2

A satisfação ou insatisfação excessiva do corpo

3

Uma preocupação excessiva com o corpo dito perfeito

4

doença ocasionada pelo excesso no cuidado ao corpo

5

Culto exagerado ao corpo

6

Corpolatria é o culto em excesso ao corpo.

7

É uma patologia onde o indivíduo cultua o próprio corpo, que se dispõe
a qualquer tipo de procedimentos ou, rigorosamente, seguem dietas e
exercícios em excesso, a fim de chegar no padrão de beleza almejado

8

É uma patologia da modernidade. São pessoas que possuem uma
preocupação excessiva com a aparência e com o corpo. Os corpólatras
se tornam obcecados e desejam um corpo perfeito que nunca consegue
alcançar.

9

Pessoas que possuem preocupação excessiva com a aparência.

10

Corpolatria seria esse culto ao corpo, esse corpo belo ou o que para
muitos seria o belo, aliás o que a mídia dita ser o belo.

11

a corpolatria é o culto ao corpo

12

O impacto que a imagem do meu corpo tem sobre mim
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13

Corpolatria é uma busca do corpo perfeito ou idealizado mesmo que os
métodos para chegar nesse objetivo não seja saudável.

14

É quando a pessoa se preocupa de forma exacerbada com o corpo.

15

São coisas exageradas que as pessoas acabam fazendo para ter o famoso
"corpo perfeito"

16

Uma patologia psicológica ligada aos padrões do corpo.

17

Ao meu entendimento, corpolatria é o costume que a sociedade tem,
atualmente, em ter o corpo "bonito" como foco e objetivo principal ao
ponto de tornar um vício e excessivo.

18

Nada ainda

19

Importante para autoestima se for dosada

20

"Admiração" pelo corpo...

21

Ainda não sei a respeito

22

Não sei ainda

23

Pessoa que possui preocupação excessiva com aparência e o corpo

24

Corpolatria é conjunto de características que constitui um indivíduo, tais
como social, psicológico e cultural. Podemos dizer também, que a
corpolatria é uma doença mental.

25

É quando a pessoa tem uma imagem distorcida do seu corpo, sempre
acha que alguma coisa está faltando e começa a exagerar nos
"cuidados". O indivíduo se enxerga gordo demais, quando na verdade o
seu peso está normal ou se enxerga magro demais e começa a comer
excessivamente.

26

Distorção da imagem corpórea ou Narcisismo.

27

Pessoas obcecadas pelo corpo "perfeito".

28

Pessoas obcecadas pela aparência perfeita do corpo

29

Corpolatria é uma patologia causada devido ao excesso de preocupação
com o próprio corpo, se tornando uma doença.

30

Pessoa que não se sente bem consigo mesmo, sempre indo em busca do
que ela acha perfeito.

31

A busca pelo corpo perfeito

32

Nada

33

A satisfação ou insatisfação excessiva do corpo

34

Uma preocupação excessiva com o corpo dito perfeito

35

doença ocasionada pelo excesso no cuidado ao corpo

36

Culto exagerado ao corpo
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37

Corpolatria é o culto em excesso ao corpo.

38

É uma patologia onde o indivíduo cultua o próprio corpo, que se dispõe
a qualquer tipo de procedimentos ou, rigorosamente, seguem dietas e
exercícios em excesso, a fim de chegar no padrão de beleza almejado

Nota-se, que o conceito da corpolatria é conhecido de forma geral pelos 73,7%
dos acadêmicos entrevistados, quando questionados sobre já terem ouvido falar sobre
corpolatria, alguns responderam que: “é a satisfação ou insatisfação excessiva com o
corpo dito perfeito” (E3), “é o culto exagerado ao corpo” (E5), “É uma patologia onde
o indivíduo cultua o próprio corpo, a ponto de se dispor a qualquer tipo de
procedimentos, ou, rigorosamente segue dietas e faz exercícios em excesso, a fim de
chegar no padrão de beleza almejado” (E7). O termo corpolatria, pode ser conceituado
de várias formas, como responderam os entrevistados, corroborando com a ideia dos
entrevistados, para Guermandi e Santos (2015) a corpolatria apresenta-se como um
transtorno da imagem corporal em torno do dito corpo perfeito, a qual utiliza do
conceito de saúde afim de influenciar a sociedade atual através de imagens
subliminares de corpos malhados, belos e aparentemente ideais ao padrão de perfeição.
Galvão (2019) faz uma analogia bem real da corpolatria, para ele a corpolatria
se assemelha a um culto religioso, pelo fato de haver aqueles que acreditam e os que
não acreditam, quem não acredita são aqueles que veem a corpolatria como sofrimento
para alcançar a imagem desejada, os que acreditam farão de tudo para incentivar “a
nova construção corporal”.
Ficou bem evidenciado pelos acadêmicos que, os chamados corpólatras tem o
desejo de assumir o padrão imposto pela sociedade, aponto de não enxergar com
clareza a si mesmos no espelho: “distorção da imagem corpórea ou narcisismo” (E26),
é quando a pessoa tem uma imagem distorcida do seu corpo, sempre acha que algo está
faltando e começa a exagerar nos "cuidados”, usando a fala de outro entrevistado como
exemplo, “um indivíduo se enxerga gordo demais, quando na verdade o seu peso está
normal ou se enxerga magro demais e começa a comer excessivamente” (E25). Tais
observações são características da corpolatria, revelando que o conceito é bem
entendido por grande parte, dos acadêmicos entrevistados que já ouviram falar sobre
corpolatria.
O comércio do corpo tem o objetivo de molda-lo a um padrão impossível de se
atingir, de tal forma que, até as pessoas mais belas sentem-se incomodadas por não
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estarem no padrão estabelecido (SOUZA et al, 2018). Nem mesmo quem aparentemente
já conquistou o corpo perfeito, está conformado, pois o mercado da moda, da estética, da
corpolatria, alimenta-se de novidades, de produtos novos, e sempre há lançamentos no
mercado.
Com a influência da mídia e principalmente das redes sociais, assumir o padrão
imposto, é quase uma obrigação para que as pessoas sejam aceitas, afim de
conquistarem um engajamento maior, para Santos e Pontes (2019) a preocupação com
a aparência, é sempre um padrão externo do desejo das pessoas as quais preocupam-se
sempre em serem aceitas esteticamente, dentro dos padrões impostos, buscando a
perfeição a todo custo. Com a demanda do mercado, e busca excessiva por resultados,
faz com que alguns profissionais, tenham que entregar o resultado pedido pelo cliente,
saltando por cima dos limites do próprio corpo, o que muitas vezes põe em dúvida a
capacidade do profissional que se preocupa em entregar o resultado sem prejudicar a
saúde do aluno.
Tabela 2. Para você, qual a importância de o aluno do curso de educação física
aprender sobre Corpolatria?

ENTREVISTADO

RESPOSTA

1

Para identificar e instruir jovens a ter cuidado com os excessos do
culto ao corpo.

2

Importante pois ele vai repassar seus conhecimentos p seus futuros
alunos.

3

É importante por estimular a discussão critica a respeito do tema

4

É muito bom para desenvolver o pensamento crítico, e não deixar ser
influenciado pela indústria do embelezamento e a mídia.

5

Para auxiliar seus alunos futuramente para os riscos da corpolatria.

6

Importante para identificar essa patologia nas pessoas ou em si
próprio, e aprender as formas de intervenção para amenizar ou acabar
com a pressão psicológica sobre o corpo.

7

Como o curso trabalha um corpo em sua totalidade visando a saúde.
Seria interessante que os alunos tivessem um olhar não só crítico
como sensível.
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8

Buscar problematizar as consequências da corpolatria e discutir o
corpo no seu aspecto sociocultural. Auxiliando no processo de
formação.

9

Super importante entender, e conseguir fazer com que seus futuros
alunos conheçam também, já que você será um espelho para ele.
Fazendo assim, da nossa sociedade um ambiente melhor, e com
discussões que poderá salvar a vida de alguém

10

para ensinar aos seus alunos a respeito desse tema.

11

Deveras importante, levando em consideração que é um tema
corriqueiro na sociedade é que deve ser tratado em qualquer espaço,
visando sua influência sobre o indivíduo

12

Acredito que deva ser importante

13

A importância de aprender sobre é poder ensinar nas escolas ou em
outros ambientes de trabalho. Ainda mais hoje, que a sociedade tem
se tornado vítima da mídia que mostra o padrão de corpo perfeito de
várias formas.

14

Para poder lidar com os alunos que podem ter esse "problema"

15

É muito importante

16

Porque vai atuar numa área que fala do corpo, das práticas corporais
tanto da importância, quanto dos benefícios que essas práticas podem
trazer aos indivíduos. E é interessante que entenda como funciona
essa patologia para intervir junto a outros profissionais.

17

O curso de Educação Física estuda o corpo e a mente em conjunto, e
sim, é muito importante estudar a Corpolatria para que os
profissionais possam ajudar aqueles alunos ou clientes os seus limites
e na busca por um corpo principalmente saudável e não somente em
busca da beleza física.

18

As pessoas tem obsessão excessiva com a aparência e com o corpo, e
é algo que deveria ser falado nas universidades

19

Acredito que todos os assuntos que envolvem o estudo do corpo e
movimento são importantes para o curso de educação física. Assim
como o estudo da corpolatria.

20

Não sei ainda

21

Não sei

22

Não sei a respeito

23

Bastante importante
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24

Nunca ouvi falar

25

A sociedade "contemporânea" exige que o profissional de educação
física esteja dentro desse “padrão de beleza” imposto pela mídia,
fazendo que esse futuro profissional distorça o real significado desta
profissão, podendo no futuro influenciar seus alunos em relação ao
valor imposto pelo corpo físico, fazendo um marketing de “corpo
saudável”, quando na verdade só se está interessado na visão estética.

26

É de extrema importância, percebemos que os acadêmicos passam por
sérios problemas mentais no processo de formação.

27

Trabalhamos diretamente com a saúde. O assunto abordado é
importante para o profissional saber lidar com as situações que
possam aparecer no decorrer do seu trabalho.

28

Desenvolver habilidades para lidar com uma doença.

29

Essencial, pois o profissional deve estar preparado para lidar com
situações como está afim de ajudar o aluno ou cliente a superar estas
questões.

30

Muito importante, pois a corpolatria acaba se tornando uma patologia
em certo período.

31

Saber diferenciar a importância de um corpo saudável de uma
preocupação excessiva com o próprio corpo, causando uma doença
com os perigos que podem ocasionar essa preocupação excessiva.

32

É para identificar, saber abordar, ter bom embasamento e saber como
se comportar de forma ética com esse tipo de situação

33

Orientar que a corpolatria gera consequências que nem sempre são
benéficas à saúde

34

Deve ser importante

35

Para identificar e instruir jovens a ter cuidado com os excessos do
culto ao corpo.

36

Importante pois ele vai repassar seus conhecimentos p seus futuros
alunos.

37

É importante por estimular a discussão critica a respeito do tema

38

É muito bom para desenvolver o pensamento crítico, e não deixar ser
influenciado pela indústria do embelezamento e a mídia.

Quando questionados sobre qual a importância de o aluno do curso de educação
física aprender sobre corpolatria, notou-se duas questões que carecem ser discutidas, a
primeira foi a importância da abordagem interdisciplinar no ensino, independente da
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área de atuação, e o olhar da sociedade contemporânea enxerga o profissional de
educação física, a sociedade contemporânea sobre o profissional de educação física.
O ensino da abordagem interdisciplinar nas universidades, faz com que os
futuros profissionais estejam devidamente instruídos para lidar com questões
cotidianas, como pautas importantes e que devem ser discutidas, além de estratégias
para orientar as pessoas independente do campo de atuação para qual o acadêmico
escolha seguir, para Castro e Timm (2020) A formação interdisciplinar faz-se
necessária na linha de estudo acadêmico, afim de que o formando possa compreender
o indivíduo para além do biológico. Por isso a importância das disciplinas nas áreas da
psicologia, sociologia e filosofia, ou seja, o estudo dessas matérias prepara os
acadêmicos para as necessidades e realidade do profissional, para além das biológicas.
Destacando algumas respostas que remetem sobre a importância da formação
interdisciplinar como medida de intervenção da corpolatria, alguns entrevistados
responderam: “É importante por estimular a discussão critica a respeito do tema” (E3),
“É muito bom para desenvolver o pensamento crítico, e não deixar ser influenciado
pela indústria do embelezamento e a mídia” (E5), “Importante para identificar essa
patologia nas pessoas ou em si próprio, e aprender as formas de intervenção para
amenizar ou acabar com a pressão psicológica sobre o corpo” (E6), “A importância de
aprender sobre é poder ensinar nas escolas ou em outros ambientes de trabalho. Ainda
mais hoje, que a sociedade tem se tornado vítima da mídia que mostra o padrão de
corpo perfeito de várias formas” (E13).
Os acadêmicos relataram ainda que o assunto é uma pauta importante a ser
estudada na universidade, formando assim profissionais capacitados e preparados para
instruir seus alunos ou clientes a buscarem por um corpo saudável e não somente em
busca de beleza e “aparência física”, sabendo que muitas pessoas se submetem a métodos
nada saudáveis para atingir o “corpo perfeito”: “Essencial, pois o profissional deve estar
preparado para lidar com situações como esta afim de ajudar o aluno ou cliente a
superar estas questões” (E1).
Os acadêmicos relataram ainda que o assunto é uma pauta importante a ser
estudada na universidade, para assim formar profissionais capacitados e preparados para
instruir seus alunos ou clientes a buscarem por um corpo saudável e não somente em
busca de beleza e “aparência física”, sabendo que muitas pessoas se submetem a métodos
nada saudáveis para atingir o “corpo perfeito”: “Essencial, pois o profissional deve estar
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preparado para lidar com situações como esta afim de ajudar o aluno ou cliente a
superar estas questões” (E29).
Com isso, ver-se a importância de saber e conhecer a corpolatria, saber identificar
os sintomas, o profissional que se forma com tais conhecimentos está bem mais preparado
para lidar com tal pauta no seu campo de atuação, do que o profissional que se forma sem
tais conhecimentos. Por outro lado, ainda mais importante quando tal profissional, é o
profissional de Educação Física, seja ele bacharel ou licenciado, tais irão atuar em uma
sociedade imersa nas mídias, no capitalismo, no mercado que oferece e as pessoas
compram.
Outra situação percebida é o olhar da sociedade contemporânea em relação as
características, do profissional de Educação Física, no que diz respeito a imagem
corporal do mesmo e aos requisitos curriculares, o qual deve ter o corpo malhado e
forte, ou deve saber dançar, ou jogar todos os tipos de esportes, ou todos os tipos de
lutas, levanta-se aqui então a questão do preconceito com o profissional fora do padrão
imposto: “A sociedade contemporânea exige que o profissional de educação física
esteja dentro desse “padrão de beleza” imposto pela mídia, fazendo que esse futuro
profissional distorça o real significado desta profissão, podendo no futuro influenciar
seus alunos em relação ao valor imposto pelo corpo físico, fazendo um marketing de
“corpo saudável”, quando na verdade só se está interessado na visão estética” (E25).
Valladão (2021), salienta que há uma avaliação errônea no campo da educação
física a partir do olhar da sociedade sobre o profissional de EF, o qual é medido e
avaliado pelo ideal de corpo perfeito. Com isto o mercado da EF teve que se adaptar,
como ressalta Castro e Timm (2020), com a visão deturpada do profissional de EF, a
Educação Física teve de se adaptar, desenvolvendo métodos para que fizessem parecer
possível atingir o “corpo perfeito”. O autor ainda ressalta que com a nova realidade,
poucos são os professores preparados para lidar com questões emocionais e não
somente físicas.
Já no campo escolar a realidade é a mesma, apenas retórica é diferente, ainda é
grande o preconceito com o professor de EF acima do peso, quantas vezes o padrão do
profissional de EF ditado na escola não foi, o que deve ensinar, o que sabe jogar, o que
sabe dançar ou lutar? (VALLADÃO, 2021), se não tiver todos esses requisitos, não
serve, ou não pode ministra aula, mesmo que tenha as competências técnicas e teóricas
para isso.
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Sobre 26,3% dos acadêmicos entrevistados que responderam nunca ter ouvido
falar sobre corpolatria, vale ressaltar que isso não significa que mesmos nunca tiveram
contato com o assunto, talvez tenham ouvido falar sobre, mais desconhecem o termo
“corpolatria”, ver-se então que o assunto carece de conhecimento, e metodologias de
ensino, na sociedade e instituições educacionais de modo geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral a corpolatria é entendida e percebida pelos acadêmicos
entrevistados, além da ótima perspectiva sobre o assunto. Percebe-se por meio deste
estudo como a mídia, a sociedade e as redes sociais moldam um padrão de corpo perfeito
que precisa ser desesperadamente alcançado, como requisito de aceitação social, levando
as pessoas a buscarem alternativas nada saudáveis afim de atingir “corpo perfeito”.
A formação interdisciplinar é deveras importante como abordagem de
intervenção, em questões que estão dentro da necessidade e realidade profissional para
além das biológicas, dentre as quais está a corpolatria, formando profissionais mais
preparados para o mercado, seja ele o bacharel ou licenciado. Infelizmente o
conhecimento e o aprofundamento científico no assunto ainda são desvalorizados, como
mostra, o pouco acervo de material científico atual sobre o assunto, e o pouco interesse
de grande parte da comunidade discente em participar da pesquisa.
O corpo exposto na vitrine, impõe um padrão para além da realidade de algumas
pessoas, não apenas fora da realidade financeira, pois com trabalho tem como alcançar,
outra realidade é a anatômica e biológica, nem sempre o vestido da vitrine vestirá o corpo
que deseja comprá-lo, o que leva muitas pessoas a tomarem medidas desesperadas,
buscarem métodos alternativos, para que caibam em um número que está totalmente fora
da sua realidade anatômica.
Levando em consideração que um dos objetivos na formação do profissional de
Educação Física é a promoção da saúde, faz-se necessário guiar o caminho da boa forma
e da importância da atividade física, debatendo o assunto no ambiente acadêmico para
aprendizado na intervenção dos excessos que perpassam a saúde do corpo e da mente no
campo de atuação profissional.
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