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Apresentação

A Revista FACTU CIÊNCIA é o veículo da Associação de Ensino e 
Pesquisa de Unaí. Publicada a partir de 2001, adota processo de 
revisão por especialistas de cada área, sendo que cada artigo é 
publicado apenas após a aceitação destes.
Missão: publicar artigos científicos relativos ao objeto básico de 
estudo e campo de atuação profissional das áreas de Administração, 
Agronomia, Contabilidade, Informática, Saúde, Educação Física, 
Pedagogia, Psicologia e Enfermagem.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida, 
por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico ou fotocópia sem 
expressa autorização dos editores.
Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por danos a 
pessoas ou propriedades que possam ser causados por uso das idéias, 
técnicas ou procedimentos contidos no material publicado nesta 
revista.
A submissão de artigos pressupõe que estes artigos, com exceção dos 
resumos ampliados, não tenham sido publicados anteriormente, nem 
submetidos a qualquer outra publicação.
A Revista FACTU CIÊNCIA é uma revista multidisciplinar que 
favorece à discussão e transmite conhecimentos.

Graziela Cristina Simões
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CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTA CLARA 
FURADINHO

José Humberto Valadares Xavier
Analista de Pesquisa – Embrapa Cerrados

José Carlos C. G. Rocha 
Marcos Vinícius Alves da Silva 

Juliana José Caxito 
Davi Soaris de Jesus

Lúcio Adriano Magalhães
Acadêmicos do Curso de Agronomia -  FACTU

RESUMO
O município de Unaí localiza-se no noroeste de Minas Gerais. A área 
municipal é dividida em duas partes: terras de chapada e terras de vão. 
Duas características marcantes do município são a produção de leite 
com a produção diária de 175000 litros em 2008, e a quantidade de 
assentamentos de reforma agrária totalizando vinte e sete. O presente 
trabalho realizou-se no Projeto de Assentamento, Santa Clara 
Furadinho, com o objetivo de identificar as principais atividades 
realizadas pelos agricultores e sua importância para a viabilidade das 
famílias. Durante os meses de agosto a setembro de 2008 foi feito 
entrevistas e os dados coletados foram sistematizados no software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Foi analisado 
também grupamentos para identificar os principais tipos de 
explorações do assentamento e calculados os indicadores: valor da 
produção agropecuária; valor da produção agropecuária vendida; 
renda bruta agropecuária; renda bruta de serviços e atividades não 
agrícolas e renda bruta total. Para analisar a importância dos cultivos 
foram calculadas as áreas totais de cada lavoura e o destino das 
produções. Observou-se que 97,4% das famílias são de origem rural. 
Quatro tipos de explorações foram identificados: produtores de leite 
procurando aumentar e intensificar a produção; produtores de leite 
intensivos; ingressos não agrícolas + pecuária de leite e pecuária para 
venda de animais + produtos transformados. Mesmo o leite sendo 
importante, as famílias trabalham com outras atividades. O leite foi 
identificado como o principal componente da renda bruta 
agropecuária do assentamento. A renda bruta mensal foi de R$ 2.810 
por família. Os cultivos de cana, milho e milho silagem se destacam 
possuindo 51,75, 29,65 e 20,95 ha plantados, respectivamente.
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Palavras-chave: assentamento rural, reforma agrária, sistemas 
produtivos.

ABSTRACT 
The municipal district of Unaí is located in the northwest of Minas 
Gerais. The municipal area is divided in two parts: lands of having 
plated and empty space lands. Two outstanding characteristics of the 
municipal district are the production of milk with the daily production 
of 175000 liters in 2008, and the amount of establishments of agrarian 
reform totaling twenty-seven. The present work took place in the 
Project of Establishment, Santa Clara Furadinho, with the objective of 
identifying the main activities accomplished by the farmers and your 
importance for the viability of the families. During the months of 
August to September of 2008 was made interviews and the collected 
data were systematized in the software Statistical Package it goes 
Social the Sciences (SPSS). it was also analyzed class to identify the 
principal types of explorations of the establishment and calculated the 
indicators: value of the agricultural production; value of the sold 
agricultural production; surrender rude agricultural; surrender rude of 
services and activities non agricultural and surrender rude total. To 
analyze the importance of the cultivations the total areas of each 
farming and the destiny of the productions they were calculated. It 
was observed that 97,4% of the families are of rural origin. Four types 
of explorations were identified: producing of milk trying to increase 
and to intensify the production; producing of intensive milk; 
entrances non agricultural + livestock of milk and livestock for sale of 
animals + transformed products. Even the milk being important, the 
families work with other activities. The milk was identified as the 
principal component of the agricultural rude income of the 
establishment. The monthly rude income was of R$ 2.810 for family. 
The cane cultivations, corn and corn silagem stand out possessing 
51,75, 29,65 and 20,95 have been planting, respectively.
Key-words: rural establishment, reforms agrarian, productive 
systems

INTRODUÇÃO

 O Município de Unaí é característico da região dos Cerrados, 
possui 8.438km², está situado na porção noroeste de Minas Gerais. A 



precipitação média anual oscila entre 1.200 e 1.400mm, com as 
chuvas concentrando-se no período de outubro a março, sendo o 
trimestre mais chuvoso o de novembro a janeiro. A estação da seca, 
com duração de cinco a seis meses, coincide com os meses mais frios. 
A temperatura média anual é de 24,4 °C (SEBRAE MINAS, 1999).
 Do ponto de vista agropecuário, Unaí apresenta uma 
característica especial: a área municipal está dividida em duas partes, 
conhecidas como as terras de chapada e do vão. A primeira é formada 
por terras planas de Cerrado, ocupadas a partir da década de 1970 por 
empreendimentos de grande porte. Nestas unidades destacam-se os 
cultivos de milho e soja. O vão situa-se na parte mais baixa do 
município e possui terras de melhor qualidade. É composto de 
estabelecimentos de tamanho médio e pequeno, dedicando-se à 
pecuária, sobretudo para a produção de leite e a culturas de 
subsistência. As explorações familiares aparecem principalmente 
nessa região (SEBRAE MINAS, 1999).
 A produção de leite é uma característica marcante de Unaí e 
vem se elevando desde a década de 1980. Nesse período, a média 
diária foi de aproximadamente 66.000 litros. Na década seguinte 
(anos 90) a produção de leite dobrou de volume, atingindo cerca de 
133.000 litros. No período mais recente (2000 a 2006), a média diária 
de produção de leite foi em torno de 175.000 litros (IBGE, 2008).
 Outra característica importante do município é a grande 
quantidade de assentamentos de reforma agrária. No ano de 2001, 
havia 21 assentamentos que abrangiam uma área de 60.723 ha e 
beneficiavam 1621 famílias (SILVA, 2001). No ano de 2008 havia 27 
assentamentos de reforma agrária.
 Para esses agricultores a produção de leite tem se revelado de 
grande importância tanto por sua participação na alimentação das 
famílias, quanto pela relevância na formação de renda. Contudo, essa 
não é única atividade explorada pelos assentados de reforma agrária.
 Nesse contexto, essa pesquisa teve como principal motivação 
identificar as principais atividades realizadas por esses agricultores e 
sua importância para a viabilidade das famílias.
 Para obter as informações necessárias a essa reflexão 
selecionou-se o assentamento Santa Clara Furadinho que, segundo 
Oliveira et al. (2007), vem passando por um forte processo de 
incremento da produção leiteira. Considerando essa situação, a 
pesquisa foi orientada por duas questões:
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1. Qual o volume e a diversidade da produção agropecuária do 
assentamento?

2. Quais as atividades mais importantes do assentamento?

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O trabalho de pesquisa foi realizado no Projeto de 
Assentamento (PA) Santa Clara Furadinho, situado na região 
conhecida como “vão”, que fica a 54 km da sede do município de Unaí 
– MG, neste assentamento 43 famílias são beneficiadas. Uma de suas 
principais características é a diversidade de solos. A Figura 1 descreve 
uma toposequência típica do assentamento. Os Cambissolos (1 e 3) 
são solos pouco profundos e de fertilidade variada. No assentamento, 
geralmente, possuem fertilidade elevada. Na fase 1 são usados com 
pastagens nativas e, às vezes, cultivadas, em virtude das limitações 
impostas pela alta declividade. Os Latossolos (2) normalmente são 
profundos e possuem como principal característica a baixa fertilidade. 
São utilizados com pastagens formadas, mas necessitam de correção e 
adubação para uma boa resposta, em termo de produção e 
produtividade. Os Podzólicos e Cambissolos da fase 3, geralmente 
possuem boa fertilidade. Finalmente, os solos Aluviais da fase 4, 
formados pela decomposição de sedimentos, apresentam fertilidade 
alta e bom teor de matéria orgânica, o que lhes confere maior 
capacidade de armazenamento de água e, conseqüentemente, menor 
risco de perda por falta de chuvas (XAVIER et al., 2005).
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Figura 1: Representação esquemática de topossequência com os principais tipos de solos encontrados no 
assentamento Santa Clara Furadinho e sua utilização
 (XAVIER et al., 
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 Optou-se por realizar entrevistas com cada família do 
assentamento durante os meses de agosto e setembro de 2008. Para 
isso, foi elaborado um questionário específico, contendo questões 
relacionadas à família, ao trabalho e ao processo produtivo. O mesmo 
foi dividido em três partes:

1. Antecedentes.
2. Situação atual.
3. Perspectivas para o futuro.

 Foram realizadas 38 entrevistas, o que representa 88,7% do 
total de famílias do assentamento. Segundo procedimentos 
apresentados por Barbeta (2002  para cálculo de amostragem de )
populações, o número de entrevistas representa uma amostra com erro 
tolerável de 5,3%. Os dados coletados foram sistematizados no 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
 Realizou-se uma análise de grupamentos para identificar os 
principais tipos de explorações do assentamento, conforme 
procedimentos descritos por Hair (2005) e Oliveira (2007). Nesse 
trabalho a exploração nos assentamentos é entendida como o 
agricultor e suas famílias organizam os recursos (equipamentos, 
instalações, mão-de-obra, terras, cultivos, criações) para obter uma 
produção que permita alcançar seus objetivos, considerando o 
contexto socioeconômico, político e ambiental que influencia as 
atividades executadas pela família.
 Para entender o volume e a diversidade das produções 
agropecuária , assim como, a importância das atividades foi calculada s
os seguintes indicadores: 

1� Valor da produção agropecuária  consumida: soma da 
produção consumida de cada produto vezes o seu preço 
médio.

- Valor da produção agropecuária vendida: soma da produção 
vendida de cada produto vezes o seu preço médio.

- Renda bruta agropecuária: soma do valor da produção 
agropecuária consumida e do valor da produção agropecuária 
vendida.

- Renda bruta de serviços e atividades não agrícolas: soma das 
rendas que não são oriundas da agropecuária, tais como, venda 
de mão de obra, prestação de serviços, salários, aposentadoria, 
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aluguel de equipamentos e instalações.
- Renda bruta total: soma da renda bruta agropecuária e da 

renda bruta de serviços e atividades não agrícolas.
 Para realizar os cálculos em relação aos indicadores definidos 
foram utilizados os preços médios recebidos, informados pelos 
agricultores nas entrevistas, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Preços médios recebidos pelos agricultores do assentamento 
Santa Clara Furadinho, no ano agrícola 2007/2008.

Para analisar a importância dos cultivos foram calculadas as áreas 
totais de cada lavoura e o destino das produções.
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Produto Unidade Valor unitário (R$) 

Aves cabeça 12,43 

Ovos dúzia 2,78 

Suínos cabeça 117,71 

Bezerros cabeça 240,05 

Novilhas cabeça 432,93 

Bovinos adultos cabeça 935,69 

Leite litro 0,65 

Leite transformado em queijo litro 0,71 

Doces kg 5,34 

Farinha kg 2,26 

Polvilho kg 2,70 

Rapadura unidade 2,20 

Arroz kg 0,75 

Feijão kg 2,60 

Mandioca kg 0,83 

Milho kg 0,41 

Milho silagem kg 0,03 

Sorgo silagem kg 0,03 

Cana kg 0,01 

Capineira kg 0,01 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A maioria das famílias é originária da zona rural (97,4%) e do 
próprio município de Unaí, MG, conforme Tabela 2, sendo que 69% 
delas estavam no assentamento a mais de 10 anos.
Tabela 2: Origem dos agricultores do assentamento Santa Clara 
Furadinho.

 A maioria das pessoas que residiam no meio rural praticavam a 
atividade de agricultura (Tabela 3). Elas, normalmente, trabalhavam 
nas fazendas de familiares (pais ou sogros) e vislumbraram na 
reforma agrária a chance de possuir sua própria terra. Destaca-se 
também que eram poucas aquelas cuja relação era apenas de 
empregado.

Tabela 3: Principais atividades desenvolvidas antes de chegar ao 
assentamento.

 
 As principais atividades exercidas pelos agricultores antes de 
chegar ao assentamento encontram-se descritas na Tabela 4. A 
pecuária era a principal atividade produtiva praticada pelos 
entrevistados (52,6%), seguida pelo cultivo de milho (31,6%).
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Local onde residia antes de chegar no assentamento N° de agricultores 

Zona rural 37 

Zona urbana 1 

Total 38 

 

Atividades agrícolas que desenvolviam antes de chegar no lote. N° de agricultores 

Não desenvolvia atividades agrícolas 1 

Agricultor 18 

Trabalhador assalariado em fazenda 5 

Trabalhador diarista em fazenda 4 

Arrendatário de terra 1 

Meeiro 7 

Outros 2 

Total 38 
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Tabela 4: Principais atividades produtivas desenvolvidas antes de 
chegar ao assentamento.

 O fato de estarem inseridos numa importante bacia leiteira 
influencia sobremaneira as atividades dos agricultores. A diversidade 
das explorações e a lógica geral de diferenciação relacionaram-se à 
busca de acumulação de um patrimônio familiar representado pelo 
rebanho e na estratégia de inserção no mercado por meio da 
comercialização do leite, que garante um fluxo de ingressos 
monetários mensal, vital para a manutenção das famílias. Quando não 
é possível garantir esses recursos por meio do leite, as famílias 
buscavam outras estratégias, tais como atividades não agrícolas, 
transformação de produtos, entre outras.
 Assim, os tipos de sistema de produção identificados 
representaram situações de evolução dos produtores para possuir um 
rebanho produtivo e inserir-se no mercado de leite, conforme também 
destacado por Gastal et al. (2003). Ao percorrer essa trajetória (Figura 
2) os agricultores modificam suas atividades.
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Atividade produtiva N° de agricultores 

Não era agricultor 1 

Pecuária de leite 20 

Pecuária de corte 1 

Arroz 1 

Milho 12 

Mandioca 1 

Outros 2 

Total 38 
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Foram identificados quatro tipos de explorações:
Produtores de leite procurando aumentar e intensificar a produção: 
tipo de exploração que aparece com maior freqüência no 
assentamento (52,64% dos entrevistados). A maior parte dos 
ingressos (cerca de 75% em média) são provenientes da venda de 
leite, que podem ser complementados pela venda de bovinos adultos 
(novilhos (as) e vacas). Alguns produtores também, complementam a 
renda da pecuária por meio da venda de produtos agrícolas e da 
transformação de produtos (farinha, polvilho, queijo...). Há 
produtores que utilizam de rendas oriundas de atividades não 
agrícolas (venda de mão-de-obra, prestação de serviços) ou se 
beneficiam de rendas não agrícolas (aposentadoria, bolsa família, 
pensão,...). Contudo, esses ingressos não ultrapassam 30% do total, 
portanto não se constituem na principal fonte de renda monetária das 
famílias. Os rebanhos possuem em média 17 vacas, porém alguns 
possuem um número maior, o que lhes garante volume de produção. A 
produção média de leite por dia é de 102 litros, com mínimo de 17 e 
máximo de 277 litros. Na seca esses valores caem respectivamente 
para 92, 15 e 251 e as lavouras têm em média 2,33 ha.

Dos produtores de leite intensivos, 18,42 % foram entrevistados e a 
maior parte dos ingressos (cerca de 83% em média) são provenientes 
da venda de leite, verificou-se que as outras atividades têm 
importância muito pequena, como a venda de queijo onde nenhum 
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Figura 2 –  Traj etória dos  agricultores do assentamento Santa C lara  
após a chegada no  lote. 
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produtor pratica esse tipo de comércio. A pecuária absorve quase todo 
o tempo da família e os produtores praticamente não realizam 
atividades não agrícolas. As rendas não agrícolas, quando existem, 
têm participação reduzida como fonte de ingressos monetários. Os 
rebanhos são maiores que os do tipo anterior (média de 27 vacas) e há 
produtores que possuem até 42 vacas, embora haja alguns produtores 
que possuem apenas 9 vacas. A produção média de leite por dia é de 
251 litros, com mínimo de 120 litros e máximo de 483 litros. Na seca 
esses valores caem respectivamente para 227, 100 e 450. As áreas de 
lavoura são menores que no Tipo 1.1 (1,67 ha em média).

Ingressos não agrícolas + pecuária de leite (23,68% dos 
entrevistados): A pecuária está presente, mas de maneira pouco 
importante. Todas as famílias possuem gado e aproveitam seus 
produtos (leite, queijo, animais) para compor os ingressos 
monetários. Contudo, há uma participação significativa das rendas 
oriundas de atividades não agrícolas (venda de mão-de-obra, 
prestação de serviços) e de rendas não agrícolas (aposentadoria, bolsa 
família, pensão, ...). Os rebanhos são pequenos (média de 10 vacas) e 
há produtores que não possuem vacas (mas possuem gado). O maior 
número de vacas é de 40 cabeças. A produção média de leite por dia é 
de 20 litros (Min=0 e Max=80). Na seca esses valores são reduzidos 
respectivamente para 14, 0 e 48. As áreas de lavoura possuem em 
média 2,46 há

Pecuária para venda de animais + produtos transformados (5,26% 
dos entrevistados): Esses produtores possuem um rebanho, 
normalmente, leiteiro, mas as principais atividades geradoras de 
renda monetária são a venda de bovinos (bezerros, novilhos (as), e 
animais adultos) e a transformação de produtos (queijo, farinha, 
polvilho, rapadura). A venda de leite é praticada por um produtor. Os 
ingressos não agrícolas (atividades não agrícolas e rendas não 
agrícolas) complementam a renda, mas em níveis muito baixos. A 
transformação de produtos cumpre o papel de prover recursos 
financeiros mensalmente. Os rebanhos são de tamanho variado, com 
média de 5 vacas. Esse número deve ser tomado com cautela devido à 
alta rotatividade de animais em virtude das vendas e pelo fato dos 
rebanhos serem formados por outras categorias, tais como novilhos e 
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novilhas, o que pode ser ilustrado pela média de unidades animais 
(UA) igual à 22,55. A produção média de leite por dia é de 20 litros As 
áreas de lavoura são em média de 2,17 ha.
 Apesar da importância da produção de leite, identificou-se que 
as famílias trabalhavam com um número significativo de atividades 
(21), relacionadas às criações, aos cultivos e à transformação de 
produtos (Tabela 5).
 O leite foi identificado como o principal componente da renda 
bruta agropecuária do assentamento. Foram produzidos cerca de 1,1 
milhões de litros durante o ano agrícola 2007/2008, correspondendo à 
62,74% da renda bruta dos produtores. O gado (consumo e venda de 
animais) destacou-se como o segundo maior componente (17%). 
Assim, os produtos associados à pecuária totalizaram 
aproximadamente 81% da renda bruta agropecuária do assentamento.

Tabela 5: Renda bruta agropecuária do assentamento Santa Clara 
Furadinho no ano agrícola 2007/2008.
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 Produção Valor unitário (R$) Valor total (R$) (%) 

Arroz (kg) 60 0,75 45,00 0,01 

Feijão (kg) 425 2,60 1.105,00 0,09 

Mandioca (kg) 12.810 0,83 10.632,30 0,91 

Milho (kg) 82.000 0,41 33.620,00 2,89 

Milho Silagem (kg) 437.100 0,03 13.113,00 1,13 

Sorgo Silagem (kg) 180.750 0,03 5.422,50 0,47 

Cana (kg) 3.867.800 0,01 38.678,00 3,32 

Capineira (kg) 430.000 0,01 4.300,00 0,37 

Outras Lavouras (kg) 374 5,00 1.870,00 0,16 

Aves ( cabeça) 4.346 12,43 54.020,78 4,64 

Ovos (dúzia) 4.401 2,78 12.234,78 1,05 

Suínos (cabeça) 248 117,71 29.192,08 2,51 

Bezerros (cabeça) 262 240,05 62.893,10 5,40 

Novilhos (cabeça) 115 432,93 49.786,95 4,28 

Bovinos adultos (cabeça) 92 935,69 86.083,48 7,39 

Leite (l) 1.123.890 0,65 730.528,50 62,74 

Leite transformado em queijo (l) 26.451 0,71 18.780,21 1,61 

Doces (kg) 224 5,34 1.196,16 0,10 

Farinha (kg) 791 2,26 1.787,66 0,15 

Polvilho (kg) 625 2,70 1.687,50 0,14 

Rapadura (unidade) 3.397 2,20 7.473,40 0,64 

Total (R$)    1.164.450,40 100,00 

 
P. 05 - 20



 O fato de o município ser uma importante bacia leiteira explica 
a significativa participação da pecuária como componente da renda 
bruta da produção do assentamento (Tabela 5). A maior parte dos 
produtos associados a essa atividade (leite, animais, queijo) estava 
destinada à venda (Tabela 6). A situação foi inversa para os cultivos, as 
pequenas criações e os produtos transformados, que foram alocados 
prioritariamente para o consumo interno dos estabelecimentos. As 
únicas exceções observadas foram a pimenta (outras lavouras) e a 
rapadura, que tiveram respectivamente cerca de 99% e 96% da 
produção destinada à venda. 

Tabela 6: Destino das produções do assentamento Santa Clara 
Furadinho no ano agrícola 2007/2008.
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 Produção consumida Produção vendida Total 

Produto (R$) (%) (R$) (%) (R$) 

Arroz 45,00 100,00 0,00 0,00 45,00 

Feijão 1.105,00 100,00 0,00 0,00 1.105,00 

Mandioca 8.258,50 77,67 2.373,80 22,33 10.632,30 

Milho 26.949,30 80,16 6.670,70 19,84 33.620,00 

Milho silagem 13.113,00 100,00 0,00 0,00 13.113,00 

Sorgo silagem 5.422,50 100,00 0,00 0,00 5.422,50 

Cana 38.391,92 99,26 286,08 0,74 38.678,00 

Capineira 4.150,00 96,51 150,00 3,49 4.300,00 

Outras lavouras 15,00 0,80 1.855,00 99,20 1.870,00 

Aves 36.991,68 68,48 17.029,10 31,52 54.020,78 

Ovos 9.488,14 77,55 2.746,64 22,45 12.234,78 

Suínos 19.775,28 67,74 9.416,80 32,26 29.192,08 

Bezerros 32.646,80 51,91 30.246,30 48,09 62.893,10 

Novilhos(a) 7.359,81 14,78 42.427,14 85,22 49.786,95 

Bovinos adultos 935,69 1,09 85.147,79 98,91 86.083,48 

Leite 11.861,20 1,62 718.667,30 98,38 730.528,50 

Leite transformado em 

queijo 4.958,64 26,40 13.821,57 73,60 18.780,21 

Doces 1.196,16 100,00 0,00 0,00 1.196,16 

Farinha 1.527,76 85,46 259,90 14,54 1.787,66 

Polvilho 1.215,00 72,00 472,50 28,00 1.687,50 

Rapadura 290,40 3,89 7.183,00 96,11 7.473,40 

Total 225.696,78 19,38 938.753,62 80,62 1.164.450,40 

 

P. 05 - 20



 Na tabela 7 é apresentada a renda bruta total do assentamento. 
A produção agropecuária representou em torno de 91% do valor total. 
Assim, evidenciou-se que, de maneira geral, as rendas e ingressos não 
agrícolas funcionavam apenas como um complemento da renda 
associada ao processo produtivo.
 O valor médio da renda bruta mensal por família foi de R$ 
2.810,07. Considerando o salário mínimo de R$ 415,00, a média de 
renda bruta mensal por família foi de aproximadamente sete salários 
mínimos.
 Levando em conta a população residente no assentamento de 
acordo com a pesquisa (137 pessoas), a renda per capita anual foi de 
R$ 9.353,23. Esse valor foi inferior à renda per capita do município e 
do Brasil, calculadas respectivamente em R$ 10.090,00 e R$ 
12.466,75, para o ano de 2006, conforme IBGE (2008).

Tabela 7: Participação da renda bruta da produção agropecuária e da 
renda proveniente de ingressos e rendas não agrícolas na renda bruta 
total do assentamento Santa Clara Furadinho no ano agrícola 
2007/2008.

 Em relação aos cultivos destacaram-se a cana e o milho que 
ocuparam a maior parte da área plantada do assentamento (Figura 3). 
Uma parcela bastante significativa das áreas de cultivos encontrava-
se mobilizada para a alimentação do rebanho leiteiro (milho, sorgo, 
cana e capineira) em comparação com os cultivos destinados à 
alimentação da família ou mesmo à venda.
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 O milho destinado à produção de grãos cumpria funções  
diferenciadas nas explorações. Contudo, a parcela mais significativa 
(69%) das 82 toneladas colhidas estava destinada à alimentação dos  
pequenos animais (aves e suínos), seguida pela venda (Figura 4). Os 
agricultores praticamente não utilizavam o milho na forma de grãos  
para a produção de leite. Este papel encontrava-se majoritariamente 
realizado pela aquisição de ração concentrada na cooperativa para a 
qual o leite era vendido. Apenas dois produtores não forneceram ração 
concentrada (22% de proteína bruta) para as vacas paridas durante a 
seca. Em média cada agricultor forneceu 3,2 kg por vaca por dia, o 
mínimo fornecido foi de 1,0 kg e o máximo foi de 6,0 kg.
 Durante a estação chuvosa uma grande parcela dos 
agricultores (87%) continuou fornecendo ração concentrada para as 
vacas paridas, reduzindo em média a quantidade por vaca por dia em 
apenas 0,4 kg (2,8 kg).

18

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009

Arroz
0,05

Feijão
1,66 Mandioca

4,36

Milho
29,65

Milho silagem
20,95

Sorgo silagem
7,12

Cana
51,75

Capineira
14,10

Outras 
lavouras

0,03

Área plantada – 129,67 ha

 Figura 3 –

 

Distribuição da área de lavouras do assentamento 
Santa Clara Furadinho no
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As explorações do assentamento estão associadas a um 
conjunto diversificado de atividades que gera um volume expressivo 
de produção, o qual se destina ao consumo das famílias, mas é 
majoritariamente vendido. Esse fato contradiz a idéia geral que o 
assentamento é um espaço pouco expressivo do ponto de vista 
produtivo e que apresenta baixa contribuição para o desenvolvimento 
econômico da região. Grande parte da produção está voltada ao 
mercado, o que contribui para a geração de emprego e renda ao longo 
das cadeias produtivas nas quais os assentados se inserem.

 Identificada a diversidade produtiva, a pecuária de leite 
destacu-se como a atividade mais importante e que concentra a maior 
parte dos ingressos monetários das famílias. Dessa forma, assumem 
grande relevância trabalhos que possibilitem melhorar os resultados 
dessa atividade, principalmente, por meio da redução dos gastos, 
assim como, trabalhos destinados à busca de alternativas, visando 
complementar a produção de leite, com o intuito de diminuir os riscos 
para os agricultores em relação a terem sua renda substancialmente 
estruturada em uma única opção produtiva.
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Figura 4 – Destino da produção de milho grão do 
Assentamento Santa  Clara Furadinho no ano agrícola 
2007/2008. 
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RESUMO
O Brasil tem um papel importante na produção de soja, é o segundo 
maior produtor mundial. Na safra 2006/07, a cultura ocupou uma área 
de 20,687 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de 58,4 
milhões de toneladas. Os Estados Unidos, maior produtor mundial do 
grão, responderam pela produção de 86,77 milhões de toneladas de 
soja. O empresário agrícola é, antes de tudo, um tomador de decisão. 
O que ele faz, muitas vezes intuitivamente, é alvo de estudo da teoria 
microeconômica, que procura entre os diversos processos e recursos 
produtivos selecionar a melhor alocação de insumos, uma vez que o 
que, quanto e como produzir são pontos chaves em qualquer processo 
produtivo. Desta forma, esta pesquisa tem como foco principal a 
análise da evolução do plantio de soja transgênica, considerando de 
forma comparativa a área plantada, a produtividade alcançada e o 
custo de produção entre a soja convencional e a soja transgênica. O 
presente trabalho é um estudo de caso realizado no município de Unaí-
MG, Brasil, sobre a evolução do plantio de soja transgênica e a 
percepção dos agricultores quanto ao seu cultivo e as vantagens com 
relação à utilização de soja convencional. Há um grande crescimento 
da área de soja transgênica em relação a área de soja convencional na 
região de Unaí-MG, isto segundo os cooperados entrevistados é 
devido as vantagens que a soja transgênica traz em relação a soja 
convencional.

Palavras-chave: agronegócio, soja transgênica, transgenia, custo de 
produção, evolução de área.

ABSTRACT
  Brazil has an important paper in the soy production, he/she is the 
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second world producing largest. In the crop 2006/07, the culture 
occupied an area of 20,687 million hectares, what totaled a production 
of 58,4 million tons. The United States, world producing adult of the 
grain, they answered for the production of 86,77 million tons of soy. 
The agricultural entrepreneur is, before everything, a to take of 
decision. The one that he does, a lot of times intuitively, it is white of 
study of the theory economy, that seeks between the several processes 
and productive resources to select the best allocation of inputs, once 
the one that, as and how to produce is key points in any productive 
process. This way, this research has as main focus the analysis of the 
evolution of the planting of soy genetic transfer, considering in a 
comparative way the planted area, the reached productivity and the 
production cost between the conventional soy and the soy genetic 
transfer. The present work is a case study accomplished in the 
municipal district of Unaí-MG, Brazil, about the evolution of the 
planting of soy genetic transfer and the farmers' perception with 
relationship to your cultivation and the advantages with relationship 
to the use of conventional soy. There is a great growth of the area of 
soy genetic transfer in relation to area of conventional soy in the area 
of Unaí-MG, this second cooperated them interviewees it is due the 
advantages that the soy transgênica brings in relation to conventional 
soy.  

Key-words: agrobusiness, soy transgênica, production cost, area 
evolution.

INTRODUÇÃO

O Brasil tem um papel importante na produção de soja, é o 
segundo maior produtor mundial. Na safra 2006/07, a cultura ocupou 
uma área de 20,687 milhões de hectares, o que totalizou uma produção 
de 58,4 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, maior produtor 
mundial do grão, responderam pela produção de 86,77 milhões de 
toneladas de soja. A produtividade média da soja brasileira é de 2823 
kg por hectares, chegando a alcançar cerca de 3000 kg/ha no estado de 
Mato Grosso, o maior produtor brasileiro de soja. Dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
mostram que a soja tem uma importante participação nas exportações 
brasileiras. Em 2006, foram US$ 9,3 bilhões, o que representou 6,77% 
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do total exportado (EMBRAPA, 2008).
A utilização das plantas geneticamente modificadas já vem 

sendo utilizada na produção agrícola em vários países do mundo. Esta 
nova tecnologia de plantio tem causado inúmeros embates na 
sociedade brasileira nos últimos anos. De agricultores de grandes 
propriedades até pequenos produtores, agentes governamentais, 
comunidade cientifica, ambientalistas, empresas detentoras da 
tecnologia e a população brasileira em geral têm discutido os efeitos 
dessa nova tecnologia na sociedade brasileira em diferentes níveis, 
que vão desde os impactos ambientais, sociais e na saúde humana até 
os impactos econômicos e financeiros nos diferentes agentes 
econômicos no Brasil. Os embates a cerca da biotecnologia estão 
sendo ainda agravados pelo fato de que esta tecnologia terá impacto 
sobre a maior cultura agrícola plantada em solo brasileiro, a soja 
(MUNHOZ, 2005).

Vários estudos com relação à soja transgênica têm sido 
desenvolvidos atualmente. Porém, o mais conhecido e que já é 
disponibilizado para o plantio comercialmente é uma planta resistente 
a um tipo de herbicida, o glifosato. Essa resistência foi obtida pela 
inserção de um gene que confere resistência ao glifosato, obtido de um 
gênero de bactéria comum no solo de todo o mundo, Agrobacterium 
sp. e inserido no genoma da soja. Assim, o agricultor pode utilizar o 
glifosato para a capina química sem risco de que as plantas de soja 
sejam eliminadas junto às daninhas (CENTRO DE INTELIGÊNCIA 
DA SOJA).

A diferença entre a cultura da soja convencional e da 
transgênica reside basicamente na tecnologia incorporada na 
semente, talvez não havendo diferenciação significativa no manejo da 
lavoura, apenas no herbicida pós-emergente usado nos tratos culturais 
(MENEGATTI, BARROS, 2007).

Uma análise sobre as vantagens da utilização de materiais 
geneticamente modificados é importante para a decisão dos agentes 
envolvidos na cadeia produtiva de soja. Neste contexto, é necessário 
que se avalie os fatores que possam explicar a evolução da área 
plantada com soja transgênica, envolvendo especificamente a 
produtividade e o custo de produção. 

Desta forma, esta pesquisa teve como foco principal a análise 
da evolução do plantio de soja transgênica, considerando de forma 
comparativa a área plantada, a produtividade alcançada e o custo de 
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produção entre a soja convencional e a soja transgênica, na região de 
Unaí no Estado de Minas Gerais, com os objetivos de:
> Analisar a evolução de área da soja transgênica em relação à soja 
convencional na região de Unaí-MG.
> Fazer um comparativo de custos de produção entre a soja 
transgênica e a soja convencional.
> Analisar o perfil do produtor e sua percepção quanto às vantagens e 
desvantagens da utilização de soja transgênica nesta região.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Novas tecnologias na produção da soja
Um organismo geneticamente modificado ou simplesmente 

1
transgênico, de modo simplificado, é um estrutura cujo genoma , foi 
alterado pela introdução de uma seqüência de DNA de outro 
organismo. Essa modificação na informação genética pode ter 
diversas finalidades, como resistência de uma planta a pragas e 
doenças, aumentar o teor de uma proteína desejável, dentre tantas 
outras possibilidades. A eliminação de plantas daninhas é importante 
por competirem por nutriente e luz com a soja, pois se sabe que esta é 
uma planta sensível à luz, faz-se então um passo importante durante o 
seu cultivo. Como a capina mecânica é mais cara e trabalhosa, o uso 
do herbicida pode, em alguns casos já relatados proporcionar uma 
economia de até R$200,00 por hectare. Os primeiros relatos da soja 
resistente ao glifosato pela transgenia deram-se nos Estados Unidos, 
no ano de 1996. No ano seguinte, já era usada pelos agricultores 
argentinos. Em 1998, começou o plantio clandestino da soja 
transgênica no Brasil. Oficialmente, o plantio dessa soja vem 
sofrendo uma batalha judicial e uma série de indecisões por parte das 
autoridades responsáveis. No cenário de hoje, tem-se a Lei nº 11.105 
(conhecida como “nova Lei da Biossegurança”) de 24 de março de 
2005, que regulariza o plantio e os estudos com trasgênicos. Além de 
sofrer ações judiciais acerca de sua constitucionalidade, ela ainda não 
foi regulamentada. Portanto não há uma legislação que autorize o 
plantio da soja ou qualquer outro transgênico até o momento 
(CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA SOJA, s/d).
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genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA.
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 Manter o acelerado desenvolvimento tecnológico e a 
supremacia da tecnologia desenvolvida para regiões tropicais não é 
tarefa fácil. É preciso fortalecer e até incrementar a rede de pesquisa já 
estabelecida, não abrindo mão da competência tecnológica e 
garantindo o desenvolvimento de produtos de qualidade e 
competitivos. As ferramentas recentemente disponibilizadas em 
biotecnologia promoveram um incremento do escopo de produtos a 
serem gerados. A quebra das barreiras reprodutivas, permitindo a 
troca de genes entre espécies distantes, possibilitou o 
desenvolvimento de novos produtos com qualidades e características 
nunca antes imaginadas segundo os métodos tradicionais. A 
existência desses produtos abriu a possibilidade de apropriação de 
tecnologias brasileiras por detentores da chamada nova 
biotecnologia, evidenciando a necessidade de mudanças no trato da 
questão do direito intelectual sobre genes e organismos vivos. Como 
conseqüência, teve-se mudanças e adaptações da legislação para 
tratar de assuntos relativos à biossegurança e à proteção de cultivares. 
Todos esses acontecimentos provocaram alterações profundas na 
pesquisa, principalmente nos programas de melhoramento e nas 
relações de parcerias entre instituições públicas e, principalmente, 
destas com o setor privado. Dessas alterações, destaca-se a entrada de 
grandes empresas internacionais no negócio de sementes, 
desenvolvendo programas próprios de melhoramento e aumentando a 
competitividade no setor. Claramente, empresas detentoras de genes 
capazes de gerar algum benefício para a soja, seja na produção, 
indústria ou comercialização, levam considerável vantagem nessa 
corrida tecnológica. Várias foram as fusões e aquisições envolvendo 
empresas tradicionais. A semente de soja, mais que nunca, confirma 
seu perfil de “veículo de tecnologias” e “grão de ouro”. Nela, estará 
inserida não apenas o gene, sujeito à cobrança de taxa tecnológica, 
mas, principalmente, toda a qualidade genética, fruto de anos de 
trabalho de diversas áreas do conhecimento e sujeita à cobrança de 
royalties, (ARIAS, s/d).
     Pesquisa da cooperativa Cotrijal com 38 produtores no 

Centro-Oeste americano mostrou que a produtividade 
da soja transgênica é, em média, quatro sacos e meio 
maior por hectare do que a da soja convencional. 
Aliado ao menor uso de herbicidas, a vantagem dos 
agricultores americanos é de US$ 73,70 por hectare 
(MONSANTO, 2007).
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Uso de plantas transgênicas e seus benefícios para a agricultura
Segundo a Monsanto (s/d), citado por Berger (1998), o 

controle de pragas, doenças e ervas daninhas está entre os desafios 
técnicos que os agricultores necessitam vencer para alcançar safras 
economicamente produtivas de alimentos e fibras a cada ano. Sem o 
devido controle, pragas e doenças podem praticamente dizimar 
culturas. Da mesma forma, ervas daninhas não controladas competem 
por luz, água e nutrientes, causando drásticas reduções de 
produtividade e qualidade do produto final, além de dificultar 
sensivelmente a colheita. A maioria dos agricultores utiliza um 
conjunto de técnicas e produtos para a proteção e produção de suas 
lavouras, dentre eles: diversos defensivos agrícolas, híbridos e 
cultivares resistentes a doenças, e diferentes técnicas de manejo de 
culturas (agroquímicos, rotação de culturas, controle integrado de 
pragas). A biotecnologia tem proporcionado o desenvolvimento 
científico e tecnológico de um espectro amplo de plantas, possuindo 
uma gama variada de características importantes para a agricultura. 
Ela, portanto, propicia novos meios e ferramentas para auxiliar na 
solução de problemas específicos da produção agrícola, de modo a 
possibilitar o uso mais adequado de insumos e recursos na obtenção de 
sistemas de produção agrícola mais sustentáveis.

De acordo com Berger (1998), diversas culturas 
geneticamente modificadas com resistência ao herbicida foram 
introduzidas no mercado como resultado do programa de 
biotecnologia em diversos países. Estas culturas resistentes ao 
herbicida propiciam diversos benefícios a produção agrícola, ao meio 
ambiente e ao homem, entre eles:
 Nova opção para controle de amplo espectro de ervas. 
 Uso de herbicida ecologicamente seguro - biodegradável e não 
cumulativo no solo. 
 Modo de ação herbicida diferenciado para controle de ervas, 
reduzindo possibilidade de desenvolvimento de ervas daninhas 
resistentes a herbicidas. 
 Nenhuma erva daninha desenvolveu resistência à glifosate em mais 
de 25 anos de uso em vários países do mundo.
 Aumento da flexibilidade no controle de ervas, isto é, apenas onde e 
quando necessário, com amplo período para aplicação do herbicida. 
 Compatibilidade com diversos sistemas de produção 
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conservacionistas, que resultam em aumento de disponibilidade de 
umidade do solo, redução da erosão do solo e restrição no uso de 
combustíveis, entre outros.
 Aumento na eficiência de controle de ervas com excelente 
custo/benefício.

Os benefícios do sistema de controle de ervas da soja 
transgênica podem ser comprovados observando-se a satisfação dos 
usuários da tecnologia. No estudo com os usuários da soja transgênica 
nos Estados Unidos, em 1996 e 1997, fibou evidenciado que os 
benefícios propostos pela tecnologia atingiram os resultados 
esperados. Observe as seguintes estatísticas:
97% ficaram satisfeitos com o desempenho da tecnologia. 
96% ficaram satisfeitos com a tolerância da soja ao herbicida. 
87% tiveram suas expectativas atendidas. 
77% mencionaram que a tecnologia possui um bom ou excelente 
custo/benefício. 
74% ficaram mais satisfeitos com a soja transgênica do que com as 
variedades e herbicidas convencionais.

Com base nos estudos realizados por vários anos e na 
comercialização em larga escala nos Estados Unidos, Argentina e 
Canadá, fica comprovado que a soja transgênica proporciona 
benefício que atende às necessidades e expectativas dos agricultores, 
além de contribuir com a preservação do meio ambiente (BERGER, 
1998).

Segundo a Monsanto (2007), o cultivo de plantas transgênicas 
vem contribuindo para a preservação do meio ambiente, pois, além de 
reduzir significativamente a quantidade de agroquímicos empregados 
pelos agricultores, possibilita a adoção de práticas agrícolas 
preservacionistas, como o plantio direto, técnica agrícola que elimina 
a necessidade de aragem da terra, o que leva ao aumento da umidade, 
vida biológica e matéria orgânica do solo e, ainda, evita a sua erosão. 
No caso da soja tolerante ao herbicida glifosato, há uma considerável 
redução no uso dos herbicidas seletivos, o que gerou, segundo estudo 
divulgado pela Universidade Federal de Viçosa, uma redução em 
42,3% na utilização de herbicidas seletivos pelos agricultores do Rio 
Grande do Sul entre 1999 e 2003, e levantamentos indicam que 75% 
dos produtores americanos que cultivam a soja tolerante ao glifosato 
necessitam aplicar apenas uma vez o herbicida, enquanto no caso da 
soja convencional seria necessária a combinação de pelo menos 4 a 5 
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tipos diferentes de herbicidas seletivos. Isso possibilita uma economia 
de até 40% desses agroquímicos.  E os transgênicos aprovados até o  
momento reduzem os custos de produção, possibilitando a aplicação 
dos recursos num manejo mais eficiente das lavouras e não 
apresentam preocupações ambientais diferentes daquelas oferecidas 
pelas variedades convencionais.

Ainda de acordo com o mesmo autor, diversos estudos 
científicos realizados para verificar o potencial da planta transgênica 
de persistir no meio ambiente mostra que a possibilidade de 
transferência de genes para outras plantas é avaliada. Esses estudos 
demonstraram que as plantas transgênicas aprovadas para 
comercialização não diferem das plantas convencionais quanto aos 
potenciais impactos ao meio ambiente, as plantas geneticamente 
modificadas não provocam poluição genética porque o potencial de 
cruzamento não depende da característica introduzida por técnicas de 
engenharia genética na planta, mas sim do sistema de polinização, que 
pode ser autofecundação, polinização por insetos ou pelo vento. A 
soja, por exemplo, é uma espécie predominantemente autopolinizável 
e, portanto, inviabiliza a possibilidade de cruzamento com outras 
plantas de soja ou de qualquer outra espécie.

Em relção a afirmações de que a soja transgênica produz 
menos que a convencional Lamb (s/d) afirma que a soja transgênica 
não produz menos que a convencional, o que muito tem ocorrido são 
fatores como de fertilidade de solo, região, pragas no solo, época de 
semeadura que muitas vezes não são recomendadas para 
determinadas variedades, mesmo sendo convencionais. Isso refuta as 
afirmações de que soja transgênica é menos produtiva que as 
convencionais, sendo que a probabilidade de ocorrer o contrario é 
muito maior, pois não a mato competição e também as impurezas e 
umidade dos grãos durante a colheita são muito menores, diminuindo 
perdas.

Avanço da soja transgênica no Brasil
 O cultivo da soja transgênica no Brasil tem ganhado área 
frente à convencional, principalmente após a aprovação da Lei de 
Biossegurança, em março de 2005, a qual autoriza a produção e 
comercialização de produtos geneticamente modificados 
(MENEGATTI; BARROS, 2007). A lei nº 11.092, de 12 de janeiro de 
2005, estabelece normas para o plantio e comercialização da produção 

28

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009 P. 21 - 46



de soja geneticamente modificada da safra de 2005 (BRASIL, 2005).
 A produção agrícola brasileira cresceu porque houve 
expansão da área plantada, principalmente na região dos cerrados, 
com conseqüente impacto ambiental. A biotecnologia é capaz de 
propiciar aumento da produção e otimização dos recursos naturais, 
melhorando ainda mais os índices da agricultura brasileira. Além 
disso, a facilidade do manejo, a redução do uso de pesticidas, o menor 
custo de produção e a melhora da produtividade são grandes 
benefícios que a biotecnologia oferece para o pequeno agricultor, 
como já vem ocorrendo hoje em países como a Índia, a China e o 
México. O relatório do Serviço Internacional para Aquisição de 
Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA) demonstra que o Brasil 
foi o País com maior aumento de área de lavouras transgênicas - que 
de 5 milhões de hectares em 2004 passou a 9,4 milhões de hectares em 
2005. Além disso, os benefícios dos transgênicos aos produtores 
brasileiros são comprovados no estudo conduzido pela PG Economics 
em 2005, no Reino Unido, "Lavouras GM: Impactos Econômicos e 
Ambientais no Brasil e no Mundo - Os Primeiros Nove Anos, de 1996-
2004": o volume de herbicidas usados na lavoura de soja transgênica 
no Brasil diminuiu em cerca de 3,2 mil toneladas, o equivalente à 
redução do impacto ambiental associado ao cultivo da soja em 4% 
desde 1997) (MONSANTO, 2007).

Segundo o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a área de soja transgênica no Brasil mantém 
ritmo de crescimento acelerado. No seu ponto de vista, o plantio de 
sementes da soja geneticamente modificadas, que hoje já representa 
50% do total, deverá chegar a 90% nos próximos três anos. O grão 
geneticamente modificado produzido pela estatal, que é 
comercializado pela Monsanto, já tem uma participação de 20% da 
soja transgênica brasileira. De acordo com as estimativas do 
presidente da Embrapa, nos próximos três anos a área da soja 
geneticamente modificada deve atingir 90% do total produzindo no 
mercado interno. Significa que a grande produção brasileira de soja 
tende a ser transgênica. A intenção é que o grão produzido pela estatal 
acompanhe a evolução de seu cultivo no País (PORTAL DO 
AGRONEGÓCIO, 2007).

O Brasil dispõe de estudos científicos sobre o comportamento 
das culturas transgênicas em solo nacional, tanto em relação ao 
ambiente como para a saúde humana. Pesquisas e testes de campo 
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vêm sendo conduzidos pela Embrapa (Embrapa-Soja, Embrapa-
Cerrados, Embrapa-Trigo, Embrapa-Meio Norte), pela Cooperativa 
Central Agropecuária de Desenvolvimento Técnico e Econômico 
(Coodetec), Syngenta, DuPont, universidades federais (como a 
Universidade Federal de Viçosa), estaduais, institutos de pesquisa, 
com o Iapar, no Paraná, e pela própria Monsanto, quando, após 
solicitar o credenciamento de suas áreas experimentais junto à 
CTNBio, iniciou os estudos com a soja em diversos campos de 
pesquisa no Brasil (MONSANTO, 2007).

Análise de riscos ambientais dos organismos geneticamente 
modificados

Cada vez mais, a liberação de plantas transgênicas, ou de seus 
produtos derivados, para o cultivo e o consumo humano e animal atrai 
a atenção das pessoas. Este vem sendo um dos temas predominantes 
nas discussões científicas, éticas, econômicas e políticas na atualidade 
( 2000bNODARI; GUERRA, ).

Segundo Borém; Giúdice (2007) citando James, (2003)  a ,
biotecnologia utiliza uma multitude de ciências para geração e 
utilização de suas ferramentas moleculares. A aplicação dessas 
ferramentas e das novas tecnologias é um evento recente na história da 
ciência, quanto mais para a produção agrícola mundial.

A velocidade do avanço e conhecimento científico tem 
aumentado rapidamente devido à utilização dessas ferramentas da 
biotecnologia, que permitem elucidar descobertas e inovações que as 
ciências clássicas individualmente não permitiam. Portanto, existe 
um grande descompasso entre a geração do conhecimento científico 
em diversas áreas e a sociedade em geral, passando inclusive pelas 
estruturas regulatórias que normatizam a utilização de novas 
tecnologias. O arcabouço regulamentador dos produtos da 
biotecnologia também é um fato recente. Vários organismos 
internacionais têm fomentado o desenvolvimento de estruturas 
normativas e reguladores para análise de risco de OGMs no mundo. 
FAO, WHO, OECD e suas agências têm participado ativamente na 
conceituação e capacitação de reguladores em diversos países, os 
quais já possuem arcabouços estruturados para realizar a avaliação de 
segurança de OGM, como Estados Unid&s, Canadá, Argentina, 
Brasil, União Européia, Japão, India, Austrália, entre outros. O Brasil 
estabeleceu seu arcabouço através da implementação da Lei de 
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Biossegurança 8974/95. O Decreto 1752/ 95 estabeleceu a 
normatização dessa lei, bem como a criação da CTNBio. Essa 
comissão tem desenvolvido requerimentos para análise de risco de 
OGMs, a qual inclui a identificação de risco, a avaliação de risco e o 
manejo do risco. Diversas instruções normativas foram emitidas pela 
CTNBío com o objetivo de normatizar esse processo. Outras medidas 
legais têm sido geradas pelos órgãos da administração pública para 
completar esse processo e tentar harmonizar as diversas contradições 
entre as legislações brasileiras. No entanto, o conjunto de medidas 
hoje existente criou urna sobreposição e um conflito de competências 
que necessitam de urgente revisão, a fim de permitir que mais 
pesquisas e avaliações de risco sejam realizadas no Brasil. 
Adicionalmente, a partir da Agenda 21 e da Eco 92 foram feitas 
diversas reuniões internacionais que culminaram recentemente no 
Protocolo Internacional de Biossegurança, o qual norteia diversos 
aspectos relativos ao transporte de OGMs entre países (BORÉM; 
GIÚDICE, 2007).

Ainda de acordo com o mesmo autor, o escape gênico de 
plantas transgênicas pode ocorrer de três maneiras principais: a planta 
transgênica pode se tornar uma espécie daninha; o DNA transgênico 
pode ser transferido para espécies silvestres ou outras variedades 
cultivadas; e por transmissão assexuada do DNA transgênico para 
outras espécies e organismos. Para que o fluxo gênico ocorra por 
transmissão sexual, algumas condições são necessárias: os dois 
indivíduos parentais devem ser sexualmente compatíveis; deve 
ocorrer sobreposição no período de florescimento entre os dois tipos 
parentais; um vetor de pólen adequado deve estar presente e ser capaz 
de transferir o pólen enfre os indivíduos; e a progênie resultante deve 
ser fértil e ecologicamente adaptada às condições ambientais onde os 
parentais estão situados.

Entre os riscos ambientais, a poluição genética, por meio da 
transferência vertical e da transferência horizontal, e a ameaça 
considerada mais importante. Em decorrência disto, espécies que 
adquirirem certos transgenes poderão alterar seu valor adaptativo e, 
consequentemente, a dinâmica de suas populações e de outras 
espécies as quais interagem estará desafiada. Contudo, outros riscos 
são possíveis como efeitos danosos em espécies nao-alvo (aves, 
minhocas, peixes, entre outros), contaminação de solo e água, cujas 
dimensões também são impossíveis de prever antes dos estudos a 
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serem realizados. Do ponto de vista agrícola, a transferência de genes 
pode provocar o surgimento de plantas daninhas e pragas resistentes, 
bem como variantes genéticas, cujas características não se pode 
antecipar. Além disso, a agrodiversidade, que d a diversidade genética 
em cultivo mantida pelos agricultores, poderá ser afetada (NODARI e 
GUERRA, 2001).

Mais ainda de acordo Nodari e Guerra (2001) citando 
Ellstrand et al., (1999), os poucos estudos associados de introgressão 
de transgenes e suas conseqüências ecológicas em populações 
naturais ainda não permitem fazer previsões confiáveis. Contudo, a 
experiência anterior com plantas de lavoura sugere que os efeitos 
negativos são possíveis. Para doze das treze espécies de maior 
importância econômica mundial, a hibridização com parentes 
selvagens contribuíram para a evolução de algumas espécies de ervas 
daninhas. Em alguns casos, os elevados níveis de introgressão a partir 
de parentes cultivados ou introduzidos eliminaram a diversidade 
genética e contribuíram pra sua extinção.

O Brasil é ainda berço de várias espécies cultivadas ou 
apresenta regiões com alta variabilidade genética das populações 
crioulas ainda em cultivo, situação que requer muita cautela. Como 
avaliar adequadamente este tipo de risco é sem dúvida um grande 
desafio (NODARI; GUERRA, 2000a).

Uma desvantagem relatada por Ribeiro (2008), numa pesquisa 
na região de Rio Verde-GO, mostra que empresas distribuidoras de 
sementes entrevistadas têm notado uma desaceleração na busca pelos 
transgênicos, pois comparando as vendas de sementes nas safras 
anteriores com a última safra, percebe-se uma estabilização ou até 
mesmo uma queda na participação de sementes de soja transgênica na 
percentagem total de vendas. Os estabelecimentos que perceberam 
essa desaceleração na venda de transgênicos atribuem este fenômeno 
à inexistência de uma variedade transgênica precoce, que reduziria os 
riscos com a ferrugem asiática e facilitaria a implementação da 
safrinha.

Pelaez et al. (2004) afirma ainda que os impactos que se deseja 
conhecer para esse tipo de tecnologia somente podem ser confirmados 
efetivamente, a partir de uma série histórica de dados obtidos por um 
período de pelo menos 5 anos consecutivos, e que os dados de 
desempenho da soja transgênica encontrados até o momento, 
expressam uma fase pré-paradigmática desse tipo de tecnologia, e que 
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a consolidação da transgenia como um paradigma dominante 
dependerá também de uma ampla aceitação por parte dos grandes 
mercados consumidores de soja. Devido à ilegalidade do cultivo até o 
ano de 2005, as empresas de pesquisas nacionais, não possuem dados 
de 5 anos consecutivos de cultivo para auxiliar no debate existente.

Custos de produção de soja transgênica x soja convencional
 No sistema de cultivo convencional da soja, sob o sistema de 
plantio direto, utiliza o mínimo revolvimento de solo na linha de 
plantio. Visando à nutrição da planta, faz uso de adubos químicos 
altamente solúveis, utiliza produtos químicos para o controle de 
pragas e doenças, como inseticidas, fungicidas e nematicidas, utiliza 
herbicidas para o controle de ervas daninhas, (MEDEIROS, s/d).

O sistema de cultivo da soja transgênica é bastante similar ao 
cultivo convencional, diferenciado apenas pela utilização de 
sementes geneticamente modificadas e por alterações no manejo da 
produção, decorrentes dessa prática. A soja transgênica, tolerante ao 
herbicida, de nome genérico glifosato, a idéia geral é tornar a planta 
produtora indestrutível ao veneno, transferindo-lhe um gene com o 
código de uma proteína que funcione como antídoto. Desse modo, a 
aplicação do herbicida poderia ser feita a qualquer momento, 
garantindo a morte de ervas daninhas sem provocar prejuízos à 
plantação (MEDEIROS, s/d).

Segundo a Monsanto (2007), o Instituto de Economia 
Agrícola - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária 
(Fundepag) concluiu que, comparando-se o sistema de produção de 
soja convencional com o da soja transgênica, é possível obter um 
acréscimo de 5% a 14% na rentabilidade em Goiás e Mato Grosso. A 
economista Maria Benetti, da Fundação de Economia e Estatística 
(FEE) divulgou, em outubro de 2003, um estudo que indica que o 
lucro líquido das lavouras passa de 39% sobre o valor bruto da 
produção, no caso da soja convencional, para 51% na transgênica. O 
ganho, segundo ela, é fruto da queda de 17% nos gastos, mesmo 
considerando-se uma alta de 25% no custo das sementes transgênicas 
a título de royalties para a empresa detentora da tecnologia. O Instituto 
de Estudo Avançados da Universidade de São Paulo (USP) aponta que 
o plantio de soja transgênica proporcionaria ao agricultor um ganho 
de US$ 66 por hectare.
 Ainda as lavouras geneticamente modificadas apresentam 
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menores custos que a convencionais, conforme demonstram os dados 
do Centro Nacional para Políticas Agrícolas e Alimentares (NCFAP - 
Nacional Center for Food and Agricultural Policy), publicado em 
novembro de 2005. De acordo com a pesquisa, o plantio de soja 
tolerante a herbicidas custou US$ 7,43 por hectare em 2004, enquanto 
que o cultivo da soja convencional por hectare custou US$ 8,66. 
Representando economia de cerca de 25%. No total, produtores 
americanos economizaram US$ 1,37 bilhões em custos de manejo de 
pragas graças à mudança para a soja RR. Isso representa uma redução 
de manejo de pragas de 14% comparado ao ano de 2003. Além da soja, 
outras culturas GM também se mostraram como opções lucrativas aos 
produtores. Além disso, o plantio da soja geneticamente modificada 
trouxe economia de US$ 139 milhões aos agricultores, graças à 
facilidade de manejo e menor custos com associação de herbicidas na 
lavoura. Em comparação com 2003, o lucro dos produtores em 2004 
foi 39% maior e o uso de herbicidas foi 51% menor (MONSANTO, 
2007).
 Ainda de acordo com o mesmo autor, no Brasil, pesquisas 
comprovaram que a soja geneticamente modificada, devido à menor 
dependência de herbicidas convencionais e ao menor número de 
operações na lavoura, teria redução de 15% nos custos de produção, 
de 20% a 40% no uso de combustíveis, 90% na erosão do solo e 33% 
no nível de impureza dos grãos colhidos. Já na Argentina, 
levantamentos do Inta (Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária) comprovaram diminuição de 15% a 20% nos custos de 
produção da soja geneticamente modificada no país, que registrou 
reduções de US$ 25 a US$ 30 por hectare cultivado. E segundo um 
estudo feito pela Kleffman e Partner com a safra de soja do RS, 
comparando a safra de 1999 a 2003, observou-se uma significativa 
redução (- 42%) no uso de herbicidas seletivos contra um aumento de 
apenas 10% no uso de glifosato, gerando uma economia financeira 
direta para o agricultor em herbicidas, da ordem de 53,5%. 
Levantamento feito em 2003 mostrou também que existem hoje no 
Brasil mais de 25 marcas de herbicidas à base de glifosato, 
comercializados por cerca de 15 empresas nacionais e multinacionais 
que são utilizados, além da agricultura, em reflorestamento e áreas 
não agrícolas.

Na região de Rio Verde GO, distribuidores de sementes 
afirmam, que existe uma percepção errônea dos produtores em 
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relação à comparação do preço da semente de soja transgênica com a 
semente de soja convencional, pois muitos consideram o preço pago 
pela semente de soja transgênica menor que o preço da semente de 
soja convencional, esquecendo que o ciclo da soja é um fator 
determinante na formação desse preço. Como ainda não existe no 
mercado uma semente de soja transgênica de ciclo curto, ou seja, 
precoce, adaptada para região e com a certificação exigida no 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fica 
mais difícil a comparação dos preços das sementes, não sendo 
conveniente comparar os preços das sementes de soja transgênica de 
ciclo longo (tardia) e ciclo médio com o preço da soja convencional de 
ciclo curto, que tem a preferência dos produtores (RIBEIRO, 2008).

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho é um estudo de caso realizado no 
município de Unaí-MG, Brasil, sobre a evolução do plantio de soja 
transgênica e a percepção dos agricultores quanto ao seu cultivo e as 
vantagens com relação à utilização de soja convencional.

A pesquisa foi promovida a partir do levantamento teórico 
investigativo e interpretativo de estudos pré-existentes, com o intuito 
de dar base ao presente estudo e permitir a abordagem de novas 
discussões. Para tanto, foi realizado um levantamento exaustivo de 
dados e informações disponíveis em fontes secundárias, tais como 
informações coorporativas de empresas (disponíveis em meios 
impressos e eletrônicos) e informações institucionais e setoriais 
(disponíveis em órgãos governamentais, em associações empresariais 
e em organizações de representação profissional – sindicatos e 
federações da agricultura). 

Foi aplicado um questionário a quinze (15) agricultores entre 
os dias 10 a 14 de novembro de 2008, com associados da Cooperativa 
Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda – COANOR. Os agricultores 
participantes neste estudo de caso foram escolhidos de forma 
aleatória, ou seja, os agricultores que se dirigiram a COANOR no 
período de tempo acima especificado eram questionados da 
disponibilidade de participarem ou não da pesquisa. Com este 
procedimento objetivou-se a coleta de dados quantitativos com 
relação à área plantada, produção e produtividade, bem como traçar o 
perfil do sojicultor e a percepção dos mesmos com relação ao 
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benefício da utilização da soja transgênica, e assim levantar dados 
sobre a sua decisão em relação ao cultivo de soja transgênica, 
evolução de área de soja transgênica, suas vantagens, desvantagens e 
assuntos no contexto geral sobre este tema.

A partir da escolha da problemática a ser estudada, foi 
escolhido um grupo de informantes qualificados, neste estudo de caso 
o número de informantes qualificados ficou em 03, sendo eles o 
presidente da cooperativa, o engenheiro agrônomo e o técnico 
agrícola responsável pelo departamento técnico da COANOR. 
Através destas entrevistas semi-estruturadas buscou-se identificar os 
elementos que compõe este cenário da problemática estudada, como a 
posição da Cooperativa, a difusão da tecnologia, a relação com as 
empresas de sementes e insumos e a própria análise destes agentes 
quanto às vantagens e desvantagens do plantio de soja transgênica. 
 Para o cálculo do custo de produção será utilizado o método 
adotado pela CONAB, contemplando todos os itens de dispêndio, 
explícitos ou não, que devem ser assumidos pelo produtor. A 
metodologia empregada pela CONAB busca identificar corretamente 
os custos de produção no tempo, contemplando, pelo menos, duas 
situações distintas:
a) custo estimado, realizado de três a quatro meses antes do início das 
operações de preparo de solo, visa subsidiar as decisões de política 
agrícola para a safra a ser plantada, de modo a permitir a avaliação 
prévia do que plantar, que culturas estimular e qual o montante de 
recursos necessários para o financiamento da safra;
b) custo efetivo, calculado a partir dos preços praticados na época 
oportuna de utilização, determina o custo efetivamente incorrido pelo 
produtor e serve para controle, avaliação, estudos de rentabilidade e 
subsídios às futuras políticas para o setor. 

Para esta pesquisa foi necessária uma adaptação á 
metodologia da CONAB, já que não foi feito o acompanhamento com 
o produtor, e sim a utilização de banco de dados da cooperativa para a 
análise da evolução do custo de produção da soja transgênica em 
relação à soja convencional. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda – 
COANOR
 A Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda – 
COANOR foi fundada em setembro de 1995, atuando na área de 
armazenagem, fornecimento de insumos, suporte logístico e repasse 
de recursos, esta empresa tem forte apelo social pois atua no segmento 
de pequenos e médios produtores, essencialmente dependentes do 
cooperativismo para seguirem seus projetos de vida. 
  A COANOR teve o objetivo de substituir a antiga FEMECAP-
Federação Meridional de Cooperativas Agropecuárias, que teve seu 
inicio com o projeto PRODECER II, iniciado em 1985. Quando 
entrou em decadência em 1995, alguns cooperados e outros 
produtores criaram a COANOR e fizeram um comodato com a 
FEMECAP para uso das instalações. E assim dar sustentabilidade aos 
colonos do Projeto de Assentamento Dirigido (PRODECER). 

Evolução da Área de Soja Transgênica
Os resultados mostram um crescimento da área de soja 

transgênicas entre as safras de 2005/06 e a safra de 2006/07, o que se 
repete na safra de 2007/08, e se mantém de forma significativa na 
previsão de safra de 2008/09, este fato deve-se segundo os cooperados 
entrevistados devido as vantagens que a soja transgênica traz em 
relação a soja convencional. Segundo o presidente da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a área de soja 
transgênica no Brasil mantém ritmo de crescimento acelerado. No seu 
ponto de vista, o plantio de sementes da soja geneticamente 
modificadas, representa 50% do total na safra 2006/2007, deverá 
chegar a 90% nos próximos três anos (PORTAL DO 
AGRONEGÓCIO, 2007). Desta forma, os dados desta pesquisa 
confirmam a previsão da EMBRAPA, indicando que a produção 
brasileira de soja tende a ser transgênica. 
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Tabela1: Evolução da área de soja  

Safras 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Convencional 73,5% 37,3% 3,9% 8,8% 

Transgênica 26,5% 62,7% 96,1% 91,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Na tabela 2 pode-se confirmar o aumento de produtividade da 
soja transgênica, de acordo com os entrevistados, isto se deve ao fato 
de melhor adequação do manejo da cultivar, ao aprimoramento de 
tecnologias de sementes, pesquisas adequadas quanto a busca do 
aumento da produtividade que mostra ser a tendência e ao aumento de 
tecnologias utilizada dos produtores. Segundo Lamb (s/d), isso refuta 
as afirmações de que soja transgênica é menos produtiva que as 
convencionais, sendo que a probabilidade de ocorrer o contrario é 
muito maior, pois não há mato competição e também as impurezas e 
umidade dos grãos durante a colheita são muito menores, diminuindo 
perdas.

O fato da queda na produtividade da soja convencional deve-
se ao fato de que foram poucos os produtores cooperados que 
produziram soja convencional na safra 2007/08, em torno apenas de 
6,7%, o que se confirma na tabela 3. O cultivo da soja transgênica no 
Brasil tem ganhado área frente à convencional, principalmente após a 
aprovação da Lei de Biossegurança, em março de 2005, a qual 
autoriza a produção e comercialização de produtos geneticamente 
modificados (MENEGATTI; BARROS, 2007).

38

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009

Tabela 2: Produtividade média da área de soja (sacos por ha) 
 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Convencional Transgênica Convencional Transgênica Convencional Transgênica 
1 49 40 42 51 44 55 
2 40 45 45 40  46 
3 45 40 48 45  45 
4 52 35 45 45  46 
5 45 44 58 40  60 
6 55   56  58 
7 48   43  43 
8 45   42  55 
9 46   17  40 
10 50   50  51 
11      35 
12      46 
13      45 
14      47 
Média 47,5 40,8 47,6 42,9 44 48 

Sd 4,24 3,96 6,18 10,46 X 7,01 
 

Tabela 3: Evolução no número de cooperados produtores de soja 

Safras 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Convencional 64,3% 33,4% 0% 0% 
Transgênica 28,6% 66,6% 93,3% 71,4% 
Convencional 

+ 
Transgênica 

7,1% 0% 6,7% 28,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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A tabela 3 mostra que na safra de 2005/06 nem todos os 
cooperados produtores de soja entrevistados optaram pela cultura 
nesta safra, o que ocorre novamente na previsão de safra de 2008/09, 
ou seja, nem todos os produtores plantaram soja nestas safras. Uma 
informação interessante é que, entre os cooperados da COANOR, no 
período estudado não houve uma prática de divisão de áreas entre 
material convencional e transgênico. Destaca-se que na safra 
2008/2009 a divisão de áreas aparece como uma tendência. 

Um fator explicativo para esta tendência pode ser o aumento 
do custo de produção da soja transgência e devido a soja transgênica 
ser resistente ao glifosato, pode haver uma dificuldade quanto a 
dessecação, assim dificultando o manejo de rotação de cultura. Não 
sendo observado a diminuição de área de soja transgência em função 
de resistência por plantas daninhas ao glifosato. 
Custo de Produção

 Na tabela 4, verifica-se que o custo da soja transgênica é 3,1% 
maior no valor total do que soja convencional, porém não sendo uma 
diferença grande no valor total por hectare, podendo vir a se tornar 
maior numa grande área, resultado. Que contradiz Monsanto (2007), 
que afirmam que nas lavouras geneticamente modificadas apresentam 
menores custos que a convencionais, conforme demonstram os dados 
do Centro Nacional para Políticas Agrícolas e Alimentares (NCFAP - 
Nacional Center for Food and Agricultural Policy), publicado em 
novembro de 2005. De acordo com a pesquisa, o plantio de soja 
tolerante a herbicidas custou US$ 7,43 por hectare em 2004, enquanto 
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Tabela 4: Custo médio de produção de soja 2007/2008 

Especificações Valor por Hectare (R$) 

Convencional Transgênica 
Insumos:   
Preparo do Solo/Plantio 485,25 525,00 
Tratos Culturais 130,54 124,70 
   

Serviços:   
Preparo do Solo/Plantio  36,27 28,27 
Tratos Culturais 56,00 40,00 
Colheita 52,00 52,00 
   
Assistência Técnica 15,20 15,39 

   
Royalties ------ 15,00 
   

TOTAL 775,26 800,36 

Fonte: COANOR 

P. 21 - 46



que o cultivo da soja convencional por hectare custou US$ 8,66.
 E ainda segundo o mesmo autor, no Brasil, pesquisas 
comprovaram que a soja geneticamente modificada, devido à menor 
dependência de herbicidas convencionais e ao menor número de 
operações na lavoura, teria redução de 15% nos custos de produção, 
de 20% a 40% no uso de combustíveis, o que não se confirmou na 
safra 2007/2008 na região de Unaí-MG, segundo as entrevistas feitas 
aos técnicos  na COANOR.

A seguir na tabela 5 a estimativa do custo médio de produção 
de soja na safra 2008/2009:

A tabela 5 já mostra uma diferença maior, em torno 8% maior 
no custo de soja transgênica em relação à soja convencional, mas 
confirma a tabela anterior que mostra um custo maior da soja 
transgênica em ralação a convencional na região de Unaí-MG, porém 
se trata de uma previsão, podendo ter seus valores alterados, também 
observa-se um aumento no valor total em relação a safra anterior, 
tanto no custo da soja convencional quanto na transgênica, este fato se 
deve ao aumento dos custos, especialmente dos  fertilizantes.

Medeiros (s/d), afirma que o sistema de cultivo da soja 
transgênica é bastante similar ao cultivo convencional. Segundo 
entrevistas feitas ao departamento técnico da COANOR, pesquisa 
feita aos cooperados e levantamentos de mercado de insumos pode-se 
afirmar que a diferença que mais pode alterar o custo de produção 
entre soja transgênica e soja convencional, é o pacote de herbicidas 
utilizados na produção das duas variedades. Devido esta afirmação 
buscou-se analisar a evolução do custo do pacote de herbicidas mais 
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Tabela 5: Custo médio de produção de soja 2008/2009 (previsão) 
Especificações Valor por Hectare (R$) 

Convencional Transgênica 
Insumos:   
Preparo do Solo/Plantio 572,30 582,44 
Tratos Culturais 181,42 264,26 
   

Serviços:   
Preparo do Solo/Plantio  35,37 30,37 
Tratos Culturais 60,00 40,00 
Colheita 60,00 60,00 
   

Assistência Técnica 18,18 19,74 
   
Royalties ------ 17,50 
   

TOTAL 927,27 1.014,31 

Fonte: COANOR 
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utilizado pelos produtores da região de Unaí-MG, que será 
apresentado nas tabelas a seguir:

Segundo as tabelas 6 e 7, verifica-se que há uma queda na 
valor do pacote de herbicidas de soja convencional, e um aumento no 
pacote de herbicidas da soja transgênica. Isto se deve a demanda de 
herbicidas, que para soja convencional diminuiu, e para soja 
transgênica aumentou a demanda, como pode se confirmar na tabela 5 
que mostra a evolução de soja transgênica.

CONCLUSÃO

Há um crescimento da área de soja transgênica em relação a 
área de soja convencional na região de Unaí-MG, sendo acompanhada 
de um aumento de produtividade da soja transgênica. Isto se deve ao 
fato de melhor adequação do manejo da cultivar, ao aprimoramento de 
tecnologias de sementes bem como um melhor nível de informação 
por parte do sojicultor.

 Quanto ao custo de produção há um movimento normal do 
mercado em função da demanda de produtos, sobretudo de herbicidas, 
para o sistema de plantio convencional e transgênico. 
Especificamente uma tendência de aumento nos preços do pacote 
tecnológico para a soja transgênica e uma redução para a soja 
convencional. 

Para os produtores individuais, o que se deve considerar, ao 
avaliar uma possível decisão de substituição da semente tradicional 
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Tabela 6: Evolução de custos do pacote de herbicidas da soja convencional 

Herbicidas 
(Quantidade/ha) 

Valor por hectare (R$) 
2005/2006 2006/2007 20072008 2008/2009 

3 Lt. Glifosato 29,82 27,66 38,67 66,00 
1 Lt. Óleo Vegetal 4,00 3,77 3,83 5,10 
0,03 Kg. Clorimurom 12,11 10,66 6,43 5,15 
0,3 Lt. Imazetapir 14,86 11,67 7,89 5,94 

0,4 Lt. Lactofem 26,40 19,16 17,20 14,87 
0,6 Lt. Fluazifop 36,49 19,71 19,01 18,50 

TOTAL 123,68 92,63 93,03 115,56 

 

Tabela 7: Evolução de custos do pacote de herbicidas da soja transgênica 
Herbicidas 

(Quantidade/ha) 

Valor por hectare (R$) 

2005/2006 2006/2007 20072008 2008/2009 

6 Lt. Glifosato 59,64 55,32 77,34 132,00 
3 Lt. Óleo Vegetal 12,00 11,31 11,49 15,30 

TOTAL 71,64 66,63 88,83 147,30 
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por transgênica são as possíveis comodidade e eficácia no controle de 
ervas daninhas, a facilidade de manejo e a maior flexibilidade no 
momento da aplicação de herbicidas. 

O resultado positivo estimado, demonstrado no comparativo 
entre a soja convencional e transgênica pode ser considerado como 
um ponto de partida para novas pesquisas e levantamentos sobre o 
tema. Os números atuais são limitados para uma avaliação mais 
definitiva. Por ser a transgenia uma tecnologia bastante recente, são 
poucos os estudos existentes, e muito ainda a ser realizado. 
Conclusões definitivas sobre vantagens e desvantagens da soja 
transgênica em relação à convencional seriam, portanto, prematuras 
neste momento, em razão da inexistência de dados consistentes que 
fortaleça qualquer resultado. Os dados de desempenho da soja 
transgênica apresentados neste trabalho refletem, na realidade, uma 
fase pré-modelo desse tipo de tecnologia, a despeito de sua ampla 
difusão entre os principais países produtores.
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RESUMO
O treinamento resistido em indivíduos jovens e atletas resulta em 
importantes adaptações fisiológicas e ganhos de desempenho. 
Contudo, por muitos anos este tipo de exercício foi considerado 
perigoso para homens e mulheres mais idosos. Por outro lado, o 
treinamento de endurance tornou-se uma forma mais aceita de 
atividade física para os indivíduos idosos, devido aos seus efeitos 
benéficos sobre a função cardiovascular e a saúde. O mito de que o 
treinamento de força não é útil e/ou seguro nos idosos começou a ser 
desfeito. Durante os últimos dez anos, vários estudos científicos 
mostraram que os idosos podem ser treinados de forma segura através 
de exercícios resistidos. Ainda, vários estudos demonstraram que o 
treinamento de força traz benefícios importantes nas esferas 
fisiológica, funcional e psicológica.

Palavras-chave: envelhecimento; treinamento resistido; capacidade 
funcional. 

ABSTRACT
The power training in younger people and athletes results in 
significant physiological adaptations and performance gains. For 
many years, however, this type of exercise training was considered 
dangerous for older men and women. Endurance training on the other 
hand, became an accepted form of physical activity in the elderly due 
to its positive effects on cardiovascular function and health. The myth 
training is not useful and/or safe in older adults has to disappear. 
During the last years, many scientific studies have shown that older 
adults can be safely with trained with power exercises. Furthermore, 
many investigations have demonstrated that strength training results 
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in significant physiological, functional, and psychological benefits. 

Key-words: aging; resistence training; functional capacity. 

INTRODUÇÃO

O mundo está passando por uma transformação demográfica 
sem precedentes. Até 2050, o número de idosos aumentará em 
aproximadamente de 600 milhões a quase 2 bilhões. No decorrer dos 
próximos 50 anos haverá no mundo, pela primeira vez na História, 
mais pessoas acima de 60 anos que menores de 15 e este aumento será 
maior nos países em desenvolvimento. (ANNAN, 2003). Tal 
transformação demográfica apresentará para toda a sociedade o 
desafio de aumentar oportunidades das pessoas, particularmente os 
idosos aproveitar em o máximo de suas capacidades de participação 
em todos os aspectos da vida.
 Em virtude desse aumento da população idosa no mundo, as 
várias áreas do conhecimento buscam identificar as condições que 
permitem envelhecer com boa qualidade de vida.
 No Brasil, atualmente, apresenta 8,6% da sua população total 
com idade igual ou superior a 60 anos (PY, 2004), e, um dos elementos 
que determinam a expectativa de vida ativa ou saudável é a 
independência para realização de atividades da vida diária (AVD), 
(ANDREOTTI, 1999).
 Vários estudos mostram que o aumento do sedentarismo com 
o envelhecimento é um dos fatores cruciais para o declínio das 
capacidades funcionais do ser humano, e que a prática regular da 
atividade física causa uma melhora, propiciando assim uma 
reversibilidade parcial (FIATARONE, 1990), manutenção ou redução 
da taxa de declínio da mesma (ZAGO, 2000), levando a uma melhora 
da qualidade de vida na fase adulta e conseqüentemente a uma 
diminuição da taxa de mortalidade.
 De acordo com Andreotti (1999), em várias fases da vida o 
movimento é o veículo de trabalho, de lazer, de realização na velhice, 
em muitas situações, a reduzida capacidade de movimento é a causa 
de limitações na interação com o meio ambiente e, inclusive com 
outras pessoas. Não há dúvidas de que a autonomia e independência 
do idoso são desafiadas pela involução motora que a passagem do 
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tempo impõe. A dificuldade ou incapacidade na realização de algumas 
atividades da vida diária (AVD) pode ser um fator determinante na 
diminuição da qualidade de vida de um indivíduo.

O envelhecimento está associado com uma redução da força e 
da massa muscular, das unidades motoras, da capacidade aeróbia, da 
produção e secreção hormonal entre outros (FRONTERA, 1997).

Vários estudos (FERRI et al, 2003; SEGUIN et al, 2003; 
FRONTERA, 1997) demonstraram que o treinamento com pesos traz 
benefícios nas esferas fisiológicas, funcionais e psicológicas; além 
disso, mais especificamente o trabalho com pesos realizados em altas 
velocidades tem demonstrado alterações na qualidade de vida dos 
idosos melhorando a velocidade e o equilíbrio, a capacidade de 
caminhar, e a habilidade para levantar-se de uma cadeira e subir 
escadas (ACSM, 1998), ou seja, desempenhar suas funções cotidianas 
de forma segura.
 Alguns estudos encontram bons resultados utilizando 
protocolos de treinamento de hipertrofia (velocidades de execução 
lenta e moderada) e potência (velocidades de execução rápida), 
combinados em idosos (IZQUIERDO et al, 2001; NICHOLS et al, 
1993). Outro estudo já mostrou benefícios com o treinamento de 
resistência de baixa velocidade de execução e cargas leves (RASO, 
2000).
 Ainda existe uma carência na literatura em relação à utilização 
do treinamento com pesos para idosos, principalmente o de potência, 
na melhora da capacidade de realização das tarefas do dia a dia em 
idosos. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar através de revisão 
bibliográfica, informações de se realizar um treinamento resistido em 
idosos.

Envelhecimento Humano
 O envelhecimento é a soma de todas as alterações que ocorrem 
com o passar do tempo, ou seja, são vários fatores que somados podem 
gerar ao idoso alguma dependência (ZAGO et al, 2000).
 Segundo Frontera (1997), para classificar esta população 
idosa o limite etário ficaria entre os 60 e 65 anos de idade, porém, esta 
idade cronológica não pode ser considerada um bom índice de idade 
fisiológica, uma vez que, as alterações próprias da idade têm início em 
diferentes partes do organismo em épocas distintas e o ritmo anual 
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dessas alterações difere entre várias células, tecidos e órgãos, de 
indivíduo para indivíduo.
 Deste ponto de vista fisiológico, o envelhecimento é 
caracterizado por uma limitação da capacidade de cada sistema em 
manter o equilíbrio do organismo. O declínio fisiológico tem início 
após a terceira década de vida, sofrendo a influência dos fatores 
genéticos, do meio ambiente e dos fatores de risco (PY et al, 2004). 
Isto significa que podemos modificar, até certo ponto, as 
características do envelhecimento. A atuação sobre a genética tem 
sido alvo de inúmeras investigações, permitindo hoje, a prevenção 
nesse nível. Entretanto, segundo mesma autora (2004), de amplo 
alcance são algumas características ambientais, a dieta, os hábitos de 
vida e os fatores de risco, como por exemplo, o fumo, o álcool, a 
obesidade, o colesterol, etc., e partindo desse conceito, é possível 
buscar o envelhecimento através da promoção da saúde e da 
prevenção de doenças, mantendo a capacidade funcional pelo maior 
tempo possível.
 Apesar de a maioria dos idosos apresentarem pelo menos uma 
doença crônica, esse fato não necessariamente determina uma 
limitação para a realização de suas atividades, desde que exista 
controle sobre a patologia ou patologias existentes, emergindo, de 
forma marcante, o conceito de capacidade funcional.  
 Tem sido preocupação dos vários domínios da ciência 
descobrir as virtudes da velhice, prolongar a juventude e envelhecer 
com boa qualidade de vida individual e social. Em decorrência do 
evidente aumento da população idosa mundial, identificar as 
condições que permitem envelhecer bem se torna tarefa de várias 
disciplinas no âmbito das ciências biológicas, psicológicas e sociais. 
Não é suficiente considerar apenas o aumento da expectativa de vida 
da população. É necessário avaliar se os anos adicionais à vida de um 
indivíduo serão saudáveis. O desejo de avaliar as condições nas quais 
o indivíduo vive seus últimos anos de vida criou uma variante 
denominada “expectativa de vida ativa, saudável ou funcional”. A 
expectativa de vida ativa termina quando a saúde de uma pessoa se 
deteriora a ponto de provocar a perda de sua independência nas 
atividades da vida cotidiana, tornando-se dependente de outros ou de 
algum tipo de assistência (ANDREOTTI et al, 1999).
 Uma das mais evidentes alterações que acontecem com o 
avanço da idade cronológica é a mudança nas dimensões corporais. 
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Com o processo do envelhecimento, existem mudanças 
principalmente na estatura, no peso e na composição corporal. Dentre 
as alterações antropométricas, o aumento de gordura, nas primeiras 
décadas do envelhecimento e a perda de gordura nas décadas mais 
tardias da vida parece ser o padrão mais provável de comportamento 
da adiposidade corporal (MATSUDO, 2000). A partir dos 80 anos, 
ocorre uma diminuição grande do peso, e esta perda é um fenômeno 
multifatorial, que envolve mudanças nos neurotransmissores e fatores 
hormonais que controlam a fome e a saciedade, o uso excessivo de 
medicamentos, depressão e o isolamento, estresse financeiro, 
alterações na dentição, alcoolismo, sedentarismo extremo, atrofia 
muscular e catabolismo associado a doenças agudas e crônicas, 
levando-o a uma dependência funcional nas atividades da vida diária.
 Segundo McArdle et al, (2003) e Astrand (1992), ocorrem 
declínio progressivo na força muscular, diminuição da secção 
transversa do músculo e diminuição no número de fibras musculares 
por unidade motora com o envelhecimento.

Um estudo longitudinal de 12 anos (1985 a 1997) realizado 
por Frontera et al (2000), em homens idosos e sedentários, revelou 
que a força isocinética dos extensores dos joelhos e cotovelos estava 
menor em torno de 20 a 30%, tanto em velocidades de movimento 
lentas quanto rápidas. A tomografia computadorizada nestes 
indivíduos mostrou redução na área de secção transversa do 
quadríceps femural (16,1%) e músculos flexores (14,9%) e 
diminuição do percentual de fibras tipo I. Os outros tipos de fibras não 
apresentaram nenhuma mudança significativa em suas áreas. Houve 
também perda de massa muscular de 23,7 e 29,8% nos extensores e 
flexores dos joelhos respectivamente, e perda de força de 2 a 2,5% ao 
ano nos extensores e flexores dos joelhos respectivamente.

Em humanos, o número de fibras musculares por unidade 
motora sofre redução com o avançar da idade, o que é interpretado 
como uma redução nos neurônios motores (ASTRAND, 1992).

Segundo McArdle et al (2003), além do declínio progressivo 
na força muscular ocorre também uma redução de desempenho 
funcional no sistema cardiorrespiratório, que está associada a fatores 
como: declínio progressivo na captação máxima de oxigênio, redução 
na freqüência cardíaca máxima, no débito cardíaco e volume sistólico 
bem como na vascularização e no fluxo sanguíneo para os músculos. 
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Essas alterações de redução da força e da massa muscular, 
juntamente com redução das unidades motoras, da capacidade 
aeróbia, da reserva hormonal, resultam em uma redução da 
velocidade máxima de marcha, da capacidade de realizar as atividades 
do cotidiano, da aptidão para subir escadas ou levantar-se de uma 
cadeira, além de outras dificuldades e incapacidades que tornam o 
indivíduo de 80 anos incapaz de realizar coisas que considerava fáceis 
aos 20 anos (FRONTERA, 1997).

Capacidades Funcionais
 O conceito de capacidade funcional embora seja muito 
complexo abrangendo outros como deficiência, incapacidade, 
desvantagens, bem como os de autonomia e independência, na prática 
trabalha-se com o conceito de capacidade/incapacidade. A 
incapacidade funcional defini-se pela presença de dificuldade no 
desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida cotidiana 
ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las, tais como: 
banhar-se, vestir-se, levantar-se da cama ou cadeira, pentear-se, subir 
escadas, pegar ônibus, fazer limpeza de casa, alimentar-se sozinho, 
entre outros (ROSA et al, 2003). Um estilo de vida fisicamente inativo 
pode ser causa primária da incapacidade para realizar tais atividades.
 A capacidade funcional surge como um novo paradigma de 
saúde que é relevante para o idoso. Envelhecimento saudável passa a 
ser a resultante da interação multidimensional entre saúde física, 
saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte 
familiar e independência econômica.
 As alterações fisiológicas de perda da capacidade funcional 
ocorrem durante o envelhecimento em idades mais avançadas, 
comprometendo a saúde e a qualidade de vida do idoso. E, são 
agravadas, pela falta de atividade física e conseqüentemente 
diminuição da taxa metabólica basal (TRIBESS e VIRTUOSO 
JÚNIOR, 2005). A diminuição da tolerância ao esforço físico segundo 
os autores, faz com que um grande número de pessoas idosas vive 
abaixo do limiar da sua capacidade física, necessitando somente de 
uma mínima intercorrência na saúde para tornarem-se completamente 
dependentes. A atividade física regular tem sido descrita como um 
excelente meio de atenuar a degeneração provocada pelo 
envelhecimento dentro dos vários domínios físico, psicológico e 
social.
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Treinamento Resistido e Envelhecimento
 O exercício resistido ou treinamento com pesos se referem a 
uma modalidade de atividade física sistematizada, composta de 
variáveis (volume, intensidade, freqüência, duração, recuperação, 
equipamento e tipo de treinamento) que, se bem controladas, podem 
produzir efeitos benéficos para a população, seja para melhora da 
performance, seja como prevenção de doenças, manutenção da saúde, 
ou mesmo melhora da estética (KRAMER e FLECK, 2009; MARTIN 
et al, 2008; ACSM, 2002).

Segundo pesquisas realizadas por Seguin et al (2003), com o 
envelhecimento ocorrem inúmeros declínios fisiológicos e funcionais 
que contribuem para aumentos da incapacidade, fragilidade e quedas. 
Os fatores que contribuem para isso são: diminuição da massa 
muscular e força também conhecida como sarcopenia. Em geral a 
pesquisa tem demonstrado que exercícios de treinamento de força 
utilizando pesos, realizados regularmente (2 a 3 dias na semana) 
variando os grupos musculares e exercícios de alta intensidade podem 
trazer benefícios magníficos com idosos como: preservação da força e 
da massa muscular, da densidade óssea, além da habilidade para 
combater a debilidade e a fraqueza, reduzindo riscos de osteoporose, 
artrite, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, regularizando o sono e 
reduzindo a depressão, trazendo independência, vitalidade e melhora 
da auto-estima.

A força é um importante fator para as capacidades funcionais. 
A fraqueza dos músculos pode avançar até que uma pessoa idosa não 
possa realizar as atividades comuns da vida diária, tais como as tarefas 
domésticas. É importante manter a força conforme envelhecemos, 
porque ela é vital para a saúde, capacidade funcional e vida 
independente. 
 A redução da quantidade de proteínas contráteis, somadas à 
diminuição da atividade da miosina ATPase, contribuem ou levam a  
perda de força com o envelhecimento (ZAGO et al, 2000).

Frontera et al (1991), estimou a massa magra a partir da 
excreção da creatina urinária em 200 homens e mulheres saudáveis e 
descobriu que a perda de massa muscular era mais significativa dos 65 
aos 78 anos, do que dos 45 aos 54 anos em homens e mulheres idosas. 
Além disso, a força de todos os grupos musculares declinou 
significativamente no grupo mais velho. A perda de massa muscular 

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009P. 47 - 59



54

REVISTA FACTU CIÊNCIA

com o envelhecimento inclui uma diminuição da velocidade de 
contração muscular em todos os ângulos de movimento.
 Segundo Martin et al (2008) e Barbanti (1997), com o 
treinamento de força é possível conseguir um aumento da área de 
secção transversal do músculo, gerando um aumento dos níveis de 
força.   
 Raso (2000), ao final de seu estudo de um programa de 
exercícios com pesos com duração de 12 semanas em pessoas idosas, 
obteve como resultados uma tendência de diminuição da adiposidade 
corporal, melhora da coordenação neural, da força muscular, melhora 
na capacidade funcional para se levantar de uma posição sentada, na 
velocidade para subir escadas, na velocidade da caminhada e no 
equilíbrio, benefícios estes observados após programas de alta 
intensidade quanto de baixa intensidade.
 A capacidade do treinamento de força de alta intensidade de 
aumentar o tamanho das fibras musculares foi demonstrada em 
mulheres idosas. Charette et al (1991), examinaram biópsias de tecido 
muscular feitas antes e após um treinamento de força de alta 
intensidade de 12 semanas e observaram um aumento na área das 
fibras do tipo II, sem mudança significativa na área das fibras do tipo I.
 Estudando homens e mulheres jovens e idosos, Hakkinen et al 
(2001), observaram que o treinamento de força combinado com 
potência durante seis meses, demonstrou uma diminuição de 44 para 
37% na ativação dos músculos antagonistas, no grupo de mulheres 
idosas. Os autores concluíram que este tipo de treinamento realizado 
duas vezes por semana, promove um aumento tanto na força 
isométrica e dinâmica máxima quanto nas características para 
produção de força explosiva nos extensores dos joelhos, em todos os 
grupos estudados. Muitas vezes as mulheres em piores condições 
físicas e com maiores perdas associadas à idade, são as que podem 
responder melhor ao treinamento.
 Um programa de exercício para fortalecimento da 
musculatura, procurando incrementos da massa muscular, da força 
muscular, evitando assim a inabilidade, quedas e incrementando a 
densidade óssea se tornam necessários (MARTIN et al, 2008).
Um exemplo de prescrição de exercícios utilizada em vários estudos 
está na tabela 1:
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 As intensidades ideais para trabalhar potência variam entre os 
estudos encontrados. Segundo Simão et al (2001), o ideal para o 
treinamento de potência seria trabalhar em intensidades de 30 a 60% 
de 1RM, e, em relação à melhor carga a ser utilizada para o trabalho de 
potência, os autores concluem que segue os mesmos parâmetros do 
treino de hipertrofia, e que a principal diferença na prescrição do 
treino de potência e de hipertrofia é a velocidade de execução.

Fiatarone et al (1994) realizaram um estudo contra-resistência 
e suplementação nutricional com idosos de 72 a 98 anos com treino, e, 
observaram aumento na velocidade de andar (11%), potência de subir 
escadas (28%) e aumento da atividade física espontânea (34%) com 
visíveis melhoras nas atividades da vida diária.

Segundo Matsudo (2001), recentemente tem sido 
estabelecidas as normas de prescrição do treinamento resistidos na 
população idosa, incluindo até os grupos de hipertensos, diabéticos, 
pacientes com artrite reumatóide e osteoartrite. De acordo com essas 
recomendações o treinamento resistido deve estar dirigido aos 
grandes grupos musculares que são importantes nas atividades da vida 
diária. Entretanto, qualquer tipo de sobrecarga pode e deve ser 
utilizado nos programas de força muscular na população acima de 50 
anos. Assim, ainda segundo autora (2001), pode-se fazer uso de 
qualquer peso confeccionado com tecido, areia e velcro para ser 
colocado nos membros superiores e inferiores, ou ainda o simples uso 
de garrafas, latas, sacos ou qualquer objeto doméstico com água, 
areia, feijão, que viabilizariam o treinamento resistido. Os benefícios 
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   Tabela 1. Prescrição de exercícios resistidos para idosos. 

Tipo de exercício Pesos livres, pulleys, aparelhos hidráulicos e 
isocinéticos. 

Freqüência Três sessões de treinamento por semana (a 
manutenção pode requerer somente uma ou duas 
sessões) 

Séries e números de repetições Três séries de 10 a 12 repetições por grupo 
muscular; repouso de dois minutos entre as 
séries. 

Intensidade 30 a 50% de 1-RM* 

Seqüência Alternada por segmento. 

 * 1-RM (repetição máxima) pode ser definida como a carga com a qual um 

determinado movimento pode ser executado somente uma vez, e não mais do 

que uma vez. 
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encontrados nestes pacientes incluem: aumento de força dinâmica, do 
pico da capacidade de exercício, da endurance submáxima, 
diminuição dos valores de percepção subjetiva de esforço durante 
exercício intenso e relatos de melhora da função nas atividades 
vigorosas da vida diária.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Exercícios com pesos se referem a uma modalidade de 
atividade física sistematizada, composta de variáveis (volume, 
intensidade, freqüência, duração, recuperação, equipamento e tipo de 
treinamento) que, se bem controladas, podem produzir efeitos 
benéficos.

O treinamento resistido tanto de baixa velocidade quanto o de 
alta velocidade (potência muscular) parecem ser um tipo seguro de 
exercício para idosos, os limites para o treinamento de potência na 
população de idosos ainda não são bem compreendidos. Tanto o 
homem quanto a mulher respondem a este tipo de treinamento, 
mantendo a capacidade de adaptação a este tipo de exercício. 
 O incremento da força e da potência muscular, induzido por 
um programa adequado de exercícios com pesos, promove 
incremento da performance nas atividades da vida diária que, como 
conseqüência, melhora a qualidade de vida de pessoas idosas e 
incapacitadas.
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RESUMO

A Ginástica Olímpica (GO) nome original da Ginástica Artística (GA) 
teve origem na Alemanha, sendo apontado como seu precursor 
Friedrich Ludwig Jahn. Chegou ao Brasil com o início da colonização 
alemã no Rio Grande do Sul em 1824, oficializada em 1951 e filiada à 
Federação Internacional de Ginástica (FIG), tornando esta data um 
marco importante na história da Ginástica brasileira, que ainda 
conserva o nome original da modalidade. Vários autores de destaque 
neste esporte, entre eles Sawasato (s/d); Aleixo e Vieira (2004), 
afirmam que: "A Ginástica Artística é um dos mais belos e incríveis 
esportes da humanidade", e que esta é uma das frases mais utilizadas 
pela mídia ao se referir a esse esporte. Porém, por ser considerada 
como um esporte olímpico de alta performance, seus praticantes são 
iniciados desde de muito cedo e os treinamentos tendem a seguir 
exigências que vão muito além do prazer, buscando com isso alcançar 
cada vez mais destaque e sucesso. Logo, a modalidade se tornou 
estigmatizada como um desporto praticado somente por crianças e 
jovens com habilidades especiais para integrar o grupo de elite da GO, 
levando assim, muitos a frustração.  Por isso, considera-se que a GO é 
uma atividade física de base formativa e educativa, que favorece uma 
diversidade de experiências motoras, portanto busca-se através deste 
artigo de revisão, identificar propostas que ofereçam esta modalidade 
como uma atividade física ao alcance de todos, principalmente em 
âmbito escolar. 

Palavras-chave: ginástica, ginástica olímpica, ginástica artística, 
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educação física escolar.

ABSTRACT 

The Gymnastics Olympic (GO) original name of the Artistic 
Gymnastics (GA) originated in Germany, when pointed like his 
precursor Friedrich Ludwig Jahn. It reached Brazil with the beginning 
of the German colonization in Rio Grande do Sul in 1824, being made 
official in 1951 and adopted to the International Federation of 
Gymnastics (FIG), making this one it dates an important landmark in 
the history of the Brazilian Gymnastics, which still preserves the 
original name of the kind. Several authors of distinction in this sport, 
between them Sawasato (s/d); Aleixo and Vieira (2004), affirms that: " 
The Artistic Gymnastics is one of the most beautiful and incredible 
sports of the humanity ", and that this is one of the sentences most used 
by the media while referring to this sport. However, because of being 
thought how an Olympic sport of high performance, his apprentices 
are begun from of much early and the trainings have a tendency to 
follow demands that go very much besides the pleasure, looking in 
spite of the fact that that reaching more and more distinction and 
success. Soon, it became the kind when the frustration was branded 
like a sport practiced only by children and young persons with special 
skills to integrate the group of elite of the GO, getting a beating so, 
many people. Therefore, and thinking that the GO is a physical 
activity of formative and educative base, which favors a diversity of 
experiences motoras, we look through this article of revision, to 
identify proposals that offer this kind like a physical activity within 
reach of all, principally in school extent.

Key-words: gymnastics, olympic gymnastics, artistic gymnastics, 
physical school education.

INTRODUÇÃO

 O presente artigo tem como objetivo, identificar possíveis 
propostas de inclusão da GO em âmbito escolar, partindo do 
referencial histórico até as formas adaptadas para uma prática 
possível para todos, pois apesar da GO ser uma modalidade rica em 
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benefícios e experiências motoras os vários mitos atribuídos 
culturalmente na sociedade atual a ela, tem impedido que esta seja 
largamente difundia e praticada. Apresentando assim alguns tópicos 
importantes que contradizem os mitos de que, a prática da GO é só 
para os mais habilidosos, ou ainda, que praticar a GO impede o 
crescimento corporal em estatura. De maneira que, através de vários 
estudos dentre eles o de Miyashiro (2003), Ferreira Filho, Nunomura 
e Tsukamoto (2006) e Ramos (2007), podemos afirmar que a GO tem 
se tornado um tema polêmico, quanto a sua prática e benefícios que 
esta oferece aos seus praticantes e enquanto relevante conteúdo da 
disciplina de Educação Física Escolar (EFE).
 De acordo com Brochado & Brochado (2005), Friedrich 
Ludwig Jahn, o Pai da Ginástica, considerava que a GO era um 
elemento importante da educação popular. De maneira que a educação 
que buscamos é a que segundo Cidade e Freitas (1997), privilegie a 
inclusão, e que de acordo com estes autores é um processo amplo, com 
transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na 
mentalidade de todas as pessoas. Logo, a idéia principal no processo 
de inclusão, não é deixar de enfrentar dificuldades, mais sim, permitir 
que todos percebam a importância que cada um tem enquanto 
inseridos nos processos educacionais formais ou não formais, 
respeitando e superando as diferenças e dificuldades (MOREIRA, 
2004 apud RAMOS, 2007).
 Russell & Kinsman (1986 apud MIYASHIRO, 2003), autores 
do programa de “Certificação de Técnicos”, acreditam que há uma 
carência de pessoas com conhecimento e experiência suficientes para 
proporcionar o ambiente necessário para maximizar o potencial, tanto 
das crianças talentosas e capazes de se tornarem ginastas de alto nível 
como das crianças que apreciam muito a participação em programas 
de ginástica por prazer. Há uma necessidade urgente de profissionais 
que saibam planejar e implementar programas de ginástica que 
ofereçam ao provável campeão a orientação necessária, bem como ao 
ginasta recreativo a atmosfera que ele deseja e da qual possa tirar 
maior proveito.
 Visando um programa que destaca a “Atividade Ginástica” ao 
invés do “Esporte Ginástica”, de acordo com Nunomura (1997), os 
técnicos e professores são encorajados a ensinar os padrões de 
movimentos que são fundamentais e inerentes a todas as formas de 
ginástica, deixando de atrair o ensino prematuro das habilidades de 
ginástica de competição. 
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 Logo, a GO como atividade física básica deve ser conduzida 
através de uma progressão definida passo a passo, com a construção 
de tarefas desafiadoras. Essas tarefas devem ser estruturadas de forma 
que garanta o sucesso a partir da primeira tentativa e evolua 
gradativamente, procurando sempre superar os desafios propostos 
(SAWASATO, s/d).
 Portanto, de acordo com Sawasato (s/d); Nunomura (1997) e 
Ramos (2007), entre outros autores que estudaram sobre o tema, foi 
possível constatar que a inclusão da GO como conteúdo da disciplina 
de EFE é muito limitada, pois como modalidade de grande 
complexidade, ainda persistem diversos fatores que implicam em sua 
aceitação, porém estes não impediram que fossem confirmados que na 
prática dos movimentos corporais educativos a GO apresenta 
inúmeros benefícios que compensam o desafio desta proposta.

Breve Histórico da Origem e Evolução da GO

A história da Ginástica confunde-se com a história da 
humanidade, pois desde a pré-história o homem já 
praticava exercícios físicos, os quais tiveram um papel 
relevante para a sua sobrevivência, expressando 
principalmente a necessidade vital de atacar e 
defender-se. Onde o exercício físico de caráter 
utilitário e sistematizado de forma rudimentar, era 
transmitido através das gerações, que faziam parte dos 
jogos, rituais e festividades (BARBOSA, 2001; 
DARIDO, 2003; PAOLIELLO, s/d apud LULHI, 
2007, p. 14).

“A Ginástica, desde suas origens como a “arte de exercitar o 
corpo nu”, englobando atividades como corridas, saltos, lançamentos 
e lutas, tem evoluído para formas esportivas claramente influenciadas 
pelas diferentes culturas” (SOARES, 1992, p. 76 – 77 apud LULHI, 
2007, p. 14). De maneira que a ginástica significava a realização de 
exercícios físicos em geral: corridas, saltos, lutas, etc. (SOUZA, 1997 
citado por OLIVEIRA, 2007 apud RAMOS, 2007).

Portanto, o termo ginástica existe há milhares de anos como 
uma ginástica educativa, de formação do corpo, conhecida também 
como educação física ou ginástica médica ou terapêutica, praticada 
pelas antigas civilizações (MEURET, 1985 apud PUBLIO,1998).
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Lulhi (2007) citando Gallardo (1993 apud PAOLIELLO, s/d, 
p. 4), afirma que todo movimento ginástico, teve como base de 
evolução os movimentos naturais do ser humano, logo são aqueles 
que estão presentes em todos os seres humanos, independentes de seu 
lugar geográfico e nível sócio-cultural, servindo de base para 
aquisição de habilidades culturalmente determinadas.

“Pode-se entender a ginástica como uma forma particular de 
exercitação onde, com ou sem uso de aparelhos, abre-se a 
possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências 
corporais, enriquecedoras da cultura corporal [...] do homem, em 
geral” (SOARES, 1992, p. 77 apud LULHI, 2007, p. 14).
 Foi durante a Idade Média, que houve um desinteresse total 
pela ginástica como competição, ressurgindo na Europa apenas no 
início do século XVIII (SANTOS, s/d). Então, segundo o mesmo 
autor são criadas as escolas alemãs (caracterizada por movimentos 
lentos e rítmicos) e sueca (à base de aparelhos), sendo estas que 
influenciariam o desenvolvimento do esporte, em especial o sistema 
de exercícios físicos idealizado por Friedrich Ludwig Jahn (1778-
1852), o Turnkunst, matriz essencial da GO hoje praticada, fato que 
rendeu a Jahn o título de "Pai da Ginástica”.

De acordo com Barbosa (2001 apud LULHI, 2007), passaram 
aproximadamente 100 anos sem modificações significativas nas 
linhas originais da ginástica, porém ao analisarmos o remoto passado 
da Educação Geral num breve estudo histórico da educação física 
poderemos encontrar os pressupostos que influenciaram os objetivos 
atribuídos á EFE no contexto educacional atual, na qual a ginástica já 
era considerada como um dos conteúdos primordiais da formação dos 
jovens, sendo acompanhada por uma preocupação moral e estética e 
não reduzia a uma mera destreza corporal. Porém, Soares (1996 e 
2001 apud LULHI, 2007), afirma que o termo ginástica, é 
considerado o primeiro nome dado à educação física sendo este de 
caráter bastante abrangente e com seu lugar garantido e obrigatório 
como conteúdo escolar.

Devido à existência de outras modalidades ginásticas e 
estas terem se tornado esporte Olímpico, a antes 
conhecida como Ginástica Olímpica (GO), passa ser 
conhecida internacionalmente e reconhecida pela 
Federação Internacional de Ginástica (FIG), como 
Ginástica Artística (GA). Esta que é um esporte 
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individual tem a finalidade de desenvolver a força, o 
equilíbrio, a agilidade, a destreza, enfim, o domínio do 
corpo, sendo exercitada com precisão e ritmo; 
favorecendo assim o desenvolvimento integral do 
praticante (ALEIXO e VIERIA, 2004 apud RAMOS, 
2007, p. 10).

Para Caçola (2007 apud RAMOS, 2007), a GO é um esporte 
que proporciona o desenvolvimento de todas as habilidades para seus 
aprendizes, oferecendo várias oportunidades de aprimoramento do 
movimento. Assim, é destacado o percurso da ginástica frente a um 
grande caminho, onde há diferentes tipos de treinamentos 
consolidados na atualidade e que possuem ligações diretas com as 
exigências da esportivização e com as pressões das indústrias do lazer 
(AYOUB, 2003; OLIVEIRA, 2007 apud RAMOS, 2007).

Assim, definindo brevemente a GO, Santos (s/d) a descreve 
como um esporte olímpico com normas oficiais de competição, 
conhecido internacionalmente como Ginástica Artística (GA). Sendo 
uma modalidade esportiva que engloba um conjunto de exercícios 
corporais sistematizados, realizado em diversos aparelhos de grande 
porte, como: barra fixa, paralelas simétricas, cavalo com alças, 
argolas, salto sobre o cavalo (atualmente substituído pela mesa de 
saltos), paralelas assimétricas, trave de equilíbrio, além destes 
também é realizada a prova de solo, onde nestes exercícios são 
exploradas praticamente todas as qualidades físicas do ginasta. 
Tratando-se, portanto, de um esporte que margeia a arte.

Porém, a GO é conhecida como uma modalidade competitiva 
e que poucas pessoas, têm acesso devido a sua enorme complexidade 
de execução, transformando muitas das vezes os sonhos de algumas 
crianças em se tornarem ginastas, frustrados. A beleza dos 
movimentos encantam muitas pessoas, mais devido ao seu grau de 
dificuldade na execução das acrobacias, alguns admiradores se 
afastam (PICCOLO, 2005 apud  RAMOS, 2007).

Fatores e Mitos que Estigmatizam a GO
 Sabe-se que existem crenças e incertezas do público em geral 
acerca da influência da atividade física e do treinamento esportivo 
sobre o crescimento em estatura de crianças e adolescentes. Afinal, 
existe ou não influência da atividade física e do treinamento esportivo 
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sobre a estatura? Se existe, será positiva ou negativa? Como a GO se 
encaixa nesse contexto?
 

Sem dúvidas, há uma pergunta que nos persegue 
constantemente, em relação aos atletas que estão 
envolvidos com a Ginástica Olímpica, sendo: o 
treinamento prejudica o crescimento da criança em sua 
estatura? Muitas pessoas em especial, no Brasil, 
possuem dúvidas sobre esse tema, alguns acreditam 
que a baixa estatura ocorra devido a treinamentos 
muito intensos. O relato que se tem é que muitos pais 
não deixam seus filhos praticarem da Ginástica 
Olímpica, por temerem o comprometimento da 
estatura na vida adulta (FERREIRA FILHO, 
NUNOMURA e TSUKAMOTO, 2006 apud RAMOS, 
2007, p. 12).

Segundo Miyashiro (2003), inicialmente, convém estabelecer 
de maneira geral a diferença entre atividade física regular e 
treinamento esportivo. Pois, a atividade física regular é 
freqüentemente recomendada como favorecedora do processo de 
crescimento em estatura. Por outro lado, o treinamento esportivo em 
G.O. é muitas vezes apontado como sendo a causa da baixa estatura 
relativa dos atletas nessa modalidade. Logo, afirmações como "quem 
faz GO fica baixinho" ainda são comuns.
 De acordo com Malina (1989, 1991 apud MIYASHIRO, 
2003), a prática regular de atividade física tem pouco ou nenhum 
efeito sobre o crescimento em estatura. Contrariamente a tal 
afirmação, em certos estudos que compararam grupos de indivíduos 
submetidos a um certo período de treinamento com indivíduos 
inativos, foram observadas diferenças nas velocidades de crescimento 
entre os grupos. 
 Ainda há controvérsias que podem ser esclarecidas pelo fato 
de que nos diversos estudos sobre o assunto são apontados vários 
fatores que podem alterar os respectivos estados de crescimento e 
desenvolvimento humano. Sendo o grau de maturação um fator de 
fundamental importância sobre a velocidade de crescimento, logo, 
não se pode afirmar até que ponto os resultados das várias pesquisas 
são confiáveis e se devem realmente ao treinamento ou simplesmente 
aos estágios maturacionais diferentes dos indivíduos (MALINA, 
1989 apud MIYASHIRO, 2003).
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 É importante observar que a total inatividade física, em casos 
extremos (por exemplo, crianças que por algum motivo não 
desenvolvem sequer atividades comuns do dia a dia, como ir à escola 
ou brincar), também são prejudicadas no fator crescimento (FORJAZ, 
2003 apud MIYASHIRO, 2003).

Para Ferreira Filho, Nunomura e Tsukamoto (2006 apud 
RAMOS, 2007), o corpo sofre influências da herança genéticas, onde 
a tendência é pais altos terem filhos altos e pais baixos terem filhos 
baixos. Já, Fragoso e Vieira (2000 apud FERREIRA FILHO, 
NUNOMURA e TSUKAMOTO, 2006) citados por Ramos (2007), 
apontam o estado nutricional, fatores ambientais, como uma grande 
influência no processo de desenvolvimento do crescimento humano.

Nunomura (1998 apud FERREIRA FILHO, NUNOMURA e 
TSUKAMOTO, 2006) citados por Ramos (2007), afirmam que o 
fator da estatura baixa na GO está vinculado às características 
biomecânicas da modalidade, onde os ginastas de alto nível desafiam 
as leis da física, buscando o domínio do corpo nas mais variadas 
situações.
 Assim, conclui-se que a GO enquanto atividade física lúdica e 
formativa é um estímulo fundamental ao crescimento, embora não se 
saiba ainda exatamente quanto de atividade seja necessário para 
garantir um crescimento normal. Supõe-se que as atividades comuns 
do dia-a-dia sejam suficientes para tal processo (MALINA, 1989 apud 
MIYASHIRO, 2003).

Brochado & Brochado (2005), apontam também alguns 
aspectos que influenciam muitos profissionais a aderirem a 
programas de GO, por acreditarem que esta é uma modalidade 
esportiva muito complexa. Logo, esta convicção, segundo os autores, 
pode ser devida a diversos fatores como:

� o  número e a suposta complexidade dos movimentos 
a serem ensinados parece muito grande; as condições 
materiais são freqüentemente insuficientes; o tempo 
gasto com montagem e desmontagem de aparelhos é 
considerável; a condição física do aluno muitas vezes 
deixa a desejar; as experiências próprias do professor, 
ás vezes insuficientes, outras vezes negativas, criam 
barreiras e fazem com que o profissional se sinta 
inseguro no trabalho, com essa modalidade esportiva 
(BROCHADO & BROCHADO, 2005, p. 24). 
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Todos esses fatores podem parecer intransponíveis, e segundo 
Brochado & Brochado (2005), basta se ater a um número 
relativamente pequeno de exercícios básicos da modalidade para que, 
tanto professor como aluno, passem a ter confiança e competência 
suficientes para desenvolver esse esporte.

 Importância e Benefícios da GO
A prática da GO através do trabalho técnico-pedagógico visa 

proporcionar, um ambiente prazeroso, educativo e social, 
contribuindo para o desenvolvimento e a formação da criança e jovens 
em geral. 

Considerada como um dos esportes básicos para crianças, a 
GO envolve uma rica variedade de movimentos tais como: a 
agilidade, a flexibilidade, a percepção espacial, o equilíbrio e 
principalmente a coordenação motora onde através de suas 
capacidades coordenativas favorecem o desenvolvimento integral do 
praticante (NUNOMURA, 1997).
 Ao pensar na GO tem-se a criança e o adolescente como 
principal foco e todo conteúdo apresentado deveria se encaixar as 
características da criança (necessidades, potencialidades, limitações, 
expectativas e interesses), da tarefa (concepção de esporte) e do 
ambiente social (rede social que afeta a participação da criança), de tal 
maneira que o esporte seja um fator de inserção e não de exclusão, 
possibilitando ainda os alunos com condições físicas, técnicas e 
motivacionais de alcançarem o alto rendimento (ALEIXO & 
VIEIRA, 2004).
 Para Greco & Brenda (1998), toda a demanda e complexidade 
do esporte nos aspectos motor, cognitivo, psicológico e social, 
deveriam ser respeitados acompanhando as características 
individuais do desenvolvimento, evitando a especialização precoce 
(exigência de um comportamento para o qual a criança ainda não 
apresenta prontidão), tornando o envolvimento da criança e do 
adolescente com a GO saudável, prazeroso e produtivo.
 Outras áreas de conhecimento contribuem de forma efetiva 
para sistematização e planificação dos conteúdos da GO, que 
apresenta variáveis fisiológicas, psicológicas e mecânicas as quais 
interferem diretamente na organização didático-pedagógica, quando 
tratamos de criança, vemos e ouvimos sempre que não é apenas uma 
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reprodução em miniatura do adulto em seu treinamento. Sabemos que 
ela precisa movimentar-se de acordo com sua idade, com programas 
diferenciados para que seus desenvolvimentos físicos, psíquicos e 
sociais sejam significativos (ALEIXO & VIEIRA, 2004).

Propostas de Desenvolvimento da GO
A proposta que segue abaixo é apresentada por Sawasato 

(1986), onde a autora entende e subdivide a GO em dois grupos ou 
níveis de atividade, sendo: GO – atividade física e GO – esporte.

Brochado & Brochado (2005), em conformidade com a 
proposta de GO – atividade física sugerida por Sawasato (1986), 
propõe que esta deve ser realizada a partir dos movimentos naturais e 
espontâneos, na qual as principais ações são: andar, correr, escalar, 
saltar, pendurar-se, balançar, rolar, empurrar, puxar e equilibrar 
podendo com isso chegar a realização dos movimentos fundamentais 
da GO como: os deslocamentos, saltos, giros nos eixos longitudinal e 
transversal, equilíbrios, balanços em apoio e suspensão, passagem 
pelo apoio e suspensão invertida que devem ser coordenadas e 
enriquecidas progressivamente para se transformar nos elementos 
técnicos acrobáticos. Essa prática orientada permite que a criança 
tome consciência de suas possibilidades motoras e desenvolva suas 
aptidões, percebendo o quanto é capaz. Logo, o professor deve se 
utilizar de um método pedagógico seguro, levando a criança a se 
superar.  Hostal (1982 apud SAWASTO, s/d), enfatiza a idéia 
de que a criança deve explorar o material colocado à sua disposição, 
apossando-se dele, adaptando o seu corpo, de modo a transformá-lo 
em um instrumento de sua própria habilidade, imaginando gestos e 
construindo desse modo projetos de utilização como fonte de criação. 
É preciso para tanto estimulá-la e não limitá-la a gestos e 
comportamentos repetitivos, mas, com a devida correção postural na 
aprendizagem esportiva da referida modalidade. 

Para Brochado & Brochado (2005), a GO é sem dúvida uma 
modalidade esportiva completa, pois a mesma promove em seus 
praticantes o desenvolvimento de diversas qualidades físicas, morais 
e intelectuais como força, coordenação, flexibilidade, resistência, 
reflexo, memória, concentração, coragem, companheirismo, entre 
outras. 

De acordo com Sawasato (s/d), nesta proposta de GO – 
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atividade física, a mesma pode ser considerada num aspecto da 
educação total da criança, levando-a a aquisição de um conhecimento 
específico e um melhor domínio do mundo que a cerca e de si mesma, 
a partir de uma prática elaborada cuidadosamente que deve ser 
aplicada de forma progressiva, afim de permitir o desenvolvimento e 
aprimoramento gradual dos elementos fundamentais da GO a cada 
aula. 

Sawasato (s/d) subdivide a proposta de GO – atividade física 
em: GO - atividade física formativa; GO - preparação física e GO - ao 
alcance de todos, privilegiando assim alguns aspectos em cada tipo de 
prosposta.

Para Sawasato (s/d), na GO - atividade física formativa, as 
atividades físicas sugeridas devem ter base formativa e educativa, que 
favoreça uma diversidade de experiências motoras. A autora afirma 
que por meio de pesquisas realizadas acerca do desenvolvimento 
psicomotor da criança praticante da GO, verificou-se um grande 
ganho motor, como também a preparação para a seleção de talentos 
através de uma proposta que apresenta evoluções num espaço, com 
aparelhos diversificados específicos e adaptados. 

A GO aplicada como objetivo formativo deve proporcionar à 
criança iniciante a obtenção de uma cultura corporal, levando-a a uma 
aprendizagem segura. O professor deve levar em consideração a 
importância da aquisição por parte do aluno de experiências motoras, 
por meio das vivências que a GO pode oferecer, contribuindo para o 
armazenamento de seu acervo motor e favorecendo o 
desenvolvimento futuro, com grande variedade de habilidades 
motoras (SAWASATO, s/d).

A GO - preparação física, segundo Sawasato (s/d), possibilita 
o trabalho do corpo de forma global, desenvolvendo as capacidades 
físicas, em essencial a força estática, dinâmica e explosiva e a 
flexibilidade, além da coordenação motora, consciência corporal e 
noções do corpo no espaço. Para a autora, o trabalho em GO é parte da 
preparação física para as diversas modalidades esportivas 
beneficiando o praticante em vários aspectos:

�domínio do corpo e o autocontrole, através de 
aperfeiçoamento do esquema e de consciência 
corporal; diversidade e variedade de movimentos e 
s i tuações  -  or ientação espaço/  tempo;  � 
potencialização e desenvolvimento das capacidades 
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físicas - educação do movimento; harmonia no 
equilíbrio entre o máximo e o mínimo para a superação 
dos limites (SAWASATO, s/d).

Independentemente da faixa etária, sexo e nível de habilidade, 
a proposta de GO - ao alcance de todos, proporciona uma incrível 
satisfação como opção de atividade física. (SAWASATO, s/d). A 
autora afirma que como as demais propostas esta também proporciona 
experiências motoras, cognitivas e sócio-afetivas por meio da 
utilização de materiais em situações diversificadas, o que possibilita o 
enriquecimento da consciência corporal e promovendo um 
conhecimento das ações vivenciadas individualmente e em grupo.

Já na proposta de GO - ao alcance de todos, Sawasato (s/d), 
evidencia suas principais contribuições como uma atividade física 
que beneficia integralmente o corpo e mente, visando o bem estar dos 
praticantes, em suas experiências físicas e emocionais.

A busca das emoções através da realização desses elementos 
ginásticos, cada vez mais complexos e em condições variadas é o que 
compõem essa atividade que deve ser direcionada para a recreação e 
para o lazer evidenciando as estripulias de nossa infância 
(SAWASATO, s/d).
 Quanto à proposta de GO – esporte, Sawasato (s/d), a 
subdivide o trabalho em três níveis sendo: iniciação; intermediário e 
alto nível.

Iniciação: Incorpora os elementos acrobáticos e ginásticos 
considerados iniciais e mais simples para a prática da atividade, são 
considerados básicos. Acredita-se que o domínio destas habilidades 
facilitará a seqüência de aprendizagem. É importante incluir, também, 
nesta fase, jogos e brincadeiras de forma lúdica, fazendo com que a 
criança desenvolva ações motoras de coordenação e capacidades 
coordenativas de equilíbrio, orientação e outras. Neste nível, 
podemos mencionar como atividades complementares os seguintes 
itens: educativos na cama elástica (com saltos básicos) e exercícios 
posturais de dança e de balé; para que no futuro ela possa incorporar 
todas as ações junto com os movimentos, propiciando, assim, 
autodeterminação, disciplina, trabalho coletivo (SAWASATO, s/d; 
ALEIXO e VIERIA, 2004, p. 4).

Neste nível, Sawasato (s/d) e Aleixo & Vieira (2004, p. 4), 
destacam que o termo iniciação, procede também para o acadêmico 
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que acompanha este trabalho, na qual o mesmo também é considerado 
iniciante. Ressaltando ainda que, podemos iniciar as atividades deste 
nível a partir dos quatro anos de idade, salientamos o seguinte: para 
qualquer idade onde será proposta a iniciação à GO, deveremos iniciar 
com este nível de aprendizagem e, por conseguinte, os outros níveis.
 Nível Intermediário: neste nível, Sawasato (s/d) e Aleixo e 
Vieira (2004, p. 4), destacam que são abordados outros elementos 
fundamentais da GO, com um aumento de dificuldade em relação ao 
nível anterior, denominado polimento. Estes elementos são 
organizados em ordem crescente de desenvolvimento, ou seja, do 
mais simples para o mais complexo. Como no nível anterior, os 
exercícios complementares deverão conter os exercícios na cama 
elástica, posturais de dança e balé e também variações nas 
terminações dos elementos. A autora ressalta que neste nível é 
importante inserir jogos e brincadeiras aplicados sempre de forma 
lúdica durante os treinamentos, pois se acredita que as formas lúdicas 
são grandes aliados no desenvolvimento do ensino. 

Alto Nível: neste nível, são utilizados os elementos da GO 
considerados como de dificuldade mais elevada em relação ao nível 
anterior. Logo, os elementos a serem ensinados neste nível deverão 
ser executados em seqüência ginástica ou acrobática, ou as duas em 
conjunto. O elemento parada de dois apoios, por exemplo, é um 
exercício fundamental assim como, os exercícios na cama elástica 
deverão sempre ser executados, independentemente do nível da 
criança esteja, devido à grande utilização deste elemento para 
aprendizagem de outros. Assim, também, os jogos e brincadeiras 
complementarão as atividades deste nível (SAWASATO, s/d; 
ALEIXO e VIEIRA, 2004, p. 4).

Proposta de GO para Todos
Desenvolvido pela professora Rosangela Marques Busto (s/d) 

do Centro e Educação Física e Desportos da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) – Paraná, o PROJETO: GINÁSTICA OLÍMPICA 
PARA TODOS, visa oportunizar esta vivência a crianças e 
adolescentes de Londrina e região a praticarem uma modalidade até 
então considerada apropriada somente para atletas de elite ao mesmo 
tempo em que prepara e capacita os profissionais em fase de formação 
acadêmica. Logo, este projeto como o “Projeto de extensão em 
ginástica olímpica” proposto por Aleixo & Vieira (2004), são um dos 
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poucos, senão raros materiais que encontramos em nosso estudo e que 
vale conhecer e até mesmo utilizar como modelo a ser aplicado em 
instituições de ensino tanto formal como não formal.
 Segue abaixo as respectivas ações motoras que serão 
trabalhadas no PROJETO: GINÁSTICA OLÍMPICA PARA TODOS, 
elaborado por Busto (s/d), como: 
 Exercícios de adaptação:

� Aplicação de Testes Físicos e Técnicos
� Posições fundamentais
� Grupada
� Carpada
� Afastada
 Exercícios básicos no solo:
� Rolamento para frente grupado
� Rolamento para frente afastado
� Rolamento para trás grupado
� Rolamento para trás afastado
� Parada de cabeça
� Parada de mãos
� Roda
� Reversão para frente
� Reversão para trás
� Giros – 180o. – 360o.
� Saltos ginásticos – Cadete – Galope – Grupado – Rasgado
� Coreografia – posições fundamentais do ballet.
� Montagem de séries de acordo com o regulamento do 

Campeonato (BUSTO, s/d).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da presente pesquisa de revisão literária constata-se a 
grande falta de livros didáticos sobre o tão relevante tema, e apesar 
disto e com base no material encontrado conclui-se que, é na fase 
escolar da criança que deve iniciar a combinação dos movimentos 
naturais e espontâneos com os fundamentais de qualquer elemento da 
cultura corporal da educação física, de maneira que, em se tratando de 
se iniciar um trabalho específico de GO em ambientes formais ou não 
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formais, esta é uma excelente atividade, pois desenvolve a agilidade, a 
flexibilidade, a percepção-espacial, a força, o equilíbrio entre outras 
capacidades que beneficiam de forma integral o praticante.

Logo, uma proposta de GO para todos é alcançada através de 
um trabalho pedagógico bem elaborado e adaptado a diferentes níveis 
para sua prática, tanto na escola como em academias ou clubes, de 
forma que esta proporcione um ambiente prazeroso, educativo e 
social que contribua para o desenvolvimento e a formação da criança e 
dos jovens em geral e até mesmo para adultos. 
 No entanto, as atividades a serem oferecidas em quaisquer das 
propostas de GO devem privilegiar uma metodologia específica que 
deverá se constituir preocupação essencial do professor quando de sua 
elaboração ou aplicabilidade. 

Assim, acredita-se que a proposta de GO ao alcance de todos 
deve ser organizada de acordo com a faixa etária, pois a rapidez de 
assimilação e de organização da criança são bem diferenciadas.  Já 
para os jovens e ou adultos as atividades devem promover a busca das 
emoções através da realização dos elementos ginásticos que 
evidenciam as estripulias da infância, devendo ser oferecidas ações 
motoras gímnicas que possam evoluir dos simples para as mais 
complexas e em condições variadas, ficando evidente que as 
atividades que compõem essa proposta devem ser sempre oferecidas e 
direcionadas para a recreação e para o lazer.
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RESUMO

Ainda são muitos os que sonham com uma Educação que perceba o 
homem por inteiro como corpo e sujeito da sua própria história, e não 
como algo passível de ser manipulado. A Educação Física Escolar 
deve resgatar e valorizar o corpo, pois ele fala através de gestos e 
movimentos, está sempre relacionado com a vida, acumula 
experiências, e traz, tatuado em si, as marcas de uma cultura. Há muito 
tempo, vem-se pensando nas transformações da Educação Física e 
como as mesmas podem ser difundidas na escola. A Educação Física 
ao instalar-se no contexto escolar materializa-se na disciplina que dá 
tratamento pedagógico à cultura de movimentos produzidos 
historicamente pela humanidade. É uma prática pedagógica que busca 
desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 
representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da 
história, exteriorizados pela expressão corporal, jogos, danças, lutas, 
ginástica, esporte, malabarismo, mímica e outros que podem ser 
identificados como formas de representação simbólica de realidades 
vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 
desenvolvidas. 

Palavras-chave: educação, educação física, escola, sociedade, 
professor.

ABSTRACT

Still dreaming with an education that note man integer as the body and 
subject of its own history, and not as something to be handled. Physical 
education school must redeem and enhance the body, because it spoken 
of gestures and movements, is always related to life, accumulates 
experiences and tattooing, in itself, the marks a culture. For a long time, 
is thinking transformations physical education and how they can be 
broadcast on the school. Physical education to install in the context 
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school materialized in discipline that gives pedagogical treatment for 
the cultivation of entries produced historically. Is a practice 
pedagogical search reflection pedagogical on the acquits forms of 
representation of the world that man has produced in the course of 
history, exteriorized by expression body, games, dances, wrestling, 
gymnastics, sport, juggling, mimic other and which can be identified as 
forms of symbolic representation of reality experienced by man, 
historically and culturally created developed.  

Key-words: education, physical education, school, society, teacher.

INTRODUÇÃO
A educação na atual conjuntura brasileira enfrenta várias 

dificuldades, como, por exemplo, a busca por uma melhor qualidade no 
ensino, por um maior investimento em cursos para professores, visto 
que os mesmos apresentam dificuldades na condução de conteúdos em 
suas práticas pedagógicas. A presença do poder público constitui 
atualmente um dos fatores decisivos para alavancar a qualidade do 
ensino nas instituições educacionais e, em contrapartida, se apresenta 
como ponto de entrave no desenvolvimento do pensamento crítico 
(SANTOS, 2003). 

O papel da escola, além do caráter socializador, assume uma 
importância significativa; a de consolidar a democracia no Brasil. Ou 
seja, a escola passa a ter a grande responsabilidade de formar cidadãos 
críticos que possam exercer uma participação efetiva na vida 
democrática e, ao mesmo tempo, um controle rigoroso do 
funcionamento de suas instituições. A Educação Física tem como 
objeto de pesquisa o movimento humano, e está voltada para a 
educação do movimento pelo movimento; além de despertar no 
educando a consciência da necessidade de preservação do corpo, a fim 
de conquistar uma melhor qualidade de vida (PAES, 2001). 

Ao falar em Educação Física, resgata-se o desenvolvimento de 
três níveis de conhecimento: sócio-afetivo, que visa desenvolver o 
indivíduo como pessoa, estimulando a formação de uma 
personalidade estável e equilibrada; cognitivo, ligado ao 
desenvolvimento intelectual e à operação dos processos reflexivos; e 
motor, que trata diretamente do movimento e do seu desenvolvimento 
(BRITO, 1997). 
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A Educação Física, pela suas possibilidades de desenvolver a 
dimensão psicomotora das pessoas, principalmente nas crianças e 
adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, 
deve ser disciplina obrigatória nas escolas primárias e secundárias, 
devendo fazer parte de um currículo longitudinal. Não se deve tratar a 
Educação Física com descaso. É vergonhoso ver jogos, gincanas e 
competições substituírem verdadeiras aulas de Educação Física. Isso é 
muito bom para privilegiar quem tem habilidades motoras acima da 
média privilegiando uns em detrimento de outros. Onde fica a grande 
maioria que não possui essa tal habilidade? Na torcida? Aplaudindo?

Então de que maneira a Educação Física atua na 
transformação do aluno dentro e fora da escola?                              

                                                                           
A Educação Física Escolar no Brasil

Já nas primeiras civilizações o homem utilizava de movimentos 
destinados a aprimorar ou manter a saúde do corpo que decorriam da 
própria luta pela sobrevivência. A caminhada, por exemplo, era 
utilizada para se locomover de um lugar para outro. A corrida e os 
saltos, para escapar das presas dos animais carnívoros. O arremesso era 
usado para se defender e matar animais que serviam de alimentos. 
Obrigados a enfrentar inúmeros obstáculos naturais e até mesmo aos 
seus semelhantes o homem apurou seus instintos de corre, saltar e 
lançar. 

No Brasil colônia, os primeiros habitantes, foram os índios, e 
estes deram sua contribuição com as danças, em homenagem ao sol, á 
lua, aos Deuses da guerra e da paz, os casamentos etc. Além de jogos 
como o de peteca, corrida de troncos, algumas lutas, entre outros que 
não foram absorvidos pelos colonizadores. 

Assim como os índios, os negros vieram para o Brasil para o 
trabalho escravo. Suas fugas para os Quilombos os obrigavam a lutar 
sem armas contra os capitães-do-mato. Com o instinto natural, eles 
descobriram ser o próprio corpo uma arma poderosa e o elemento 
surpresa. A inspiração veio da observação da briga dos animais e das 
raízes culturais africanas. O nome capoeira veio do mato onde se 
entrincheiravam para treinar. "Um estranho jogo de corpo dos escravos 
desferindo coices e marradas, como se fossem verdadeiros animais 
indomáveis". Contribuindo dessa forma para o surgimento de um 
“jogo” a luta pela sobrevivência (SOARES, 1992). 

No Brasil Império (1851) a lei de n.º 630 inclui a ginástica nos 
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currículos escolares. Embora Rui Barbosa não quisesse que o povo 
soubesse da história dos negros, preconizava a obrigatoriedade da 
Educação Física nas escolas primárias e secundárias praticada 4 vezes 
por semana durante 30 minutos. Brasil República essa foi uma época 
onde começou a profissionalização da Educação Física. Em 1854, a 
ginástica passou a ser disciplina obrigatória no ensino primário; a 
dança, no ensino secundário. Mas foi a partir de 1920 que os estados 
começaram a incluir a Educação Física nas suas reformas educacionais 
e freqüentemente usaram o nome de ginástica para esta prática (BETTI, 
1991, citado por DARIDO, 2003).

Os exercícios físicos, no âmbito escolar, enquanto jogo, 
dança, ginástica, equitação, surgem na Europa em meados do século 
XVIII e início do século XIX. Foi durante esse período que se construiu 
e se consolidou a sociedade capitalista e a Educação Física teria um 
papel de destaque, pois "Para essa nova sociedade, tornava-se 
necessário 'construir' um novo homem: mais forte, mais ágil, mais 
empreendedor" (SOARES, 1992, p. 51).

A partir de 1930, a Educação Física Escolar brasileira passou a 
ser marcada pelo modelo higienista e pelo modelo militarista. Ambas 
as concepções tinham suas práticas pedagógicas formalizadas por 
meio da seleção dos indivíduos perfeitos e exclusão dos considerados 
incapacitados. Entendiam a Educação Física como uma disciplina 
essencialmente prática, não necessitando de nenhuma fundamentação 
teórica para lhe dar suporte (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 
citado por DARIDO, 2003). 

Nos anos 30, por causa do processo de industrialização e 
urbanização e o estabelecimento do Estado Novo, a Educação Física 
passou a ser usada como forma de fortalecer e melhorar a capacidade 
de produção do trabalhador, visando desenvolver o espírito de 
cooperação em benefício da coletividade. No final da década de 40 ao 
início da década de 60, houve esforço de tornar a Educação Física 
disciplina comum aos currículos escolares (LIBANÊO, 1985). 

As aulas de Educação Física eram ministradas por homens do 
exército, que traziam consigo todo o rigor, disciplina e hierarquia das 
instituições militares. Até o início dos anos 40, os professores de 
Educação Física que trabalhavam nas escolas eram formados por 
instituições militares. Somente em 1939 foi criada a primeira escola 
civil de formação de professores de Educação Física (BRASIL, 
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Decreto-lei nº 1212, de 17 de abril de 1939, citado por SOARES, 
1992). 

Em 1946 foi Fundada a Federação Brasileira de Professores de 
Educação Física, portanto até a década de 50, a Educação Física foi 
influenciada pela área médica (higienismo), pelos militares ou 
acompanhou mudanças no próprio pensamento pedagógico. Nesse 
mesmo período histórico, eram importados modelos de práticas 
corporais, como os sistemas ginásticos alemães e suecos e o método 
francês. Os conteúdos de Educação Física eram repetições mecânicas 
de gestos e movimentos. Na década de 60, com a introdução do 
Método Desportivo Generalizado, começou a haver certa confusão 
entre Educação Física e Esporte. Nessa mesma época, as concepções 
teóricas e a prática real nas escolas se distanciaram. Ou seja, os 
processos de ensino e aprendizagem nem sempre acompanharam as 
mudanças do pensamento pedagógico (LIBANÊO, 1985).

As políticas públicas - até os anos 60 o processo ficou limitado 
ao desenvolvimento das estruturas organizacionais e administrativas 
específicas tais como: Divisão de Educação Física e o Conselho 
Nacional de Desportos. Os anos 70, marcado pela ditadura militar, a 
Educação Física era usada, não para fins educativos, mas de 
propaganda do governo sendo todos os ramos e níveis de ensino 
voltado para os esportes de alto rendimento (ALMEIDA, 1998).

De 1950 a 1979 a profissão se manteve com poucos e 
infrutíferos movimentos, no entanto a partir dos anos 80 a Educação 
Física vive uma crise existencial à procura de propósitos voltados à 
sociedade.    No esporte de alto rendimento a mudança nas estruturas 
de poder e os incentivos fiscais deram origem aos patrocínios e 
empresas podendo contratar atletas funcionários fazendo surgir uma 
boa geração de campeões das equipes Atlântica Boa Vista, Bradesco, 
Pirelli entre outras. Nos anos 80, a ginástica aeróbica invadiu as 
academias deixando um pouco de lado a calistenia. Porém, em 
Educação Física sempre há evolução em função de erros que podem 
ser corrigidos pelos profissionais da área, baseados em 
conhecimentos científicos (OLIVEIRA, 1994).

Em 1984 foi apresentado o 1º projeto de lei visando à 
regulamentação da profissão, por isso é que nos anos 90 o esporte 
passa a ser visto como meio de promoção à saúde acessível a todos 
manifestada de três formas: esporte educação, esporte participação e 
esporte performance. A Educação Física finalmente regulamentada é 
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de fato e de direito uma profissão a qual compete mediar e conduzir 
todo o processo. No início dos anos 90 é configurada a uma proposta 
sistematizada para Educação Física (ALMEIDA, 1998).

Em 1º de setembro de 1998 foi assinada a lei 9696 
regulamentando a profissão com todos os avanços sociais, fruto de 
muitas discussões de base e segmentos interessados.

A Educação Física, no âmbito escolar, vem mudando, ao longo 
do tempo, de acordo com os princípios éticos da sociedade de os 
projetos político-pedagógicos construídos em cada época. Assim o 
que hoje estamos chamando de Educação Física passa, 
necessariamente, pela reflexão sobre o seu processo de constituição 
como componente curricular na história da escola moderna (PALMA 
FILHO, 1998). 

Diante do contexto histórico da Educação Física, pode-se 
afirmar que a aplicação desta disciplina não pode estar voltada apenas 
para o esporte, a dança, a luta, e a ginástica de rendimento, sob a égide 
de uma classe hegemônica. Ela precisa, ao ser apresentada na escola, 
ganhar caráter pedagógico, com objetivos bem traçados, que venha 
satisfazer os anseios de uma Educação Física democrática, e não 
seletiva, a favor da formação do homem cidadão, estético e ético 
(OLIVEIRA, 1994).

Uma Nova Concepção de Educação Física
Nas últimas décadas, têm surgido inúmeras discussões em 

busca de uma melhor caracterização a ser dada à Educação Física, 
tentando definir ou até mesmo rotular com uma nova nomenclatura 
que venha lhes dar um significado mais preciso e consistente, as 
competências profissionais exercidas pelos licenciados e bacharéis 
em Educação Física (DARIDO, 2003).

Inicialmente, segundo Bracht (1992), é perceptível os 
problemas terminológicos, pois as definições e termos, ou melhor, 
nomenclaturas, assumem certa conveniência, a qual não pode ser 
submetida a critérios de verdade/falsidade. Assim, as nomenclaturas 
podem nos conduzir a equívocos conceituais. Isto, no nosso entender, 
reforça a necessidade de uma reflexão mais apurada a respeito da 
Educação Física enquanto domínio disciplinar e profissional.

Para a busca consensual da identidade, as discussões 
referentes à Educação Física enquanto disciplina acadêmica e 
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profissão têm recebido contribuições significantes. Em se tratando do 
domínio disciplinar, a Educação Física não é, na maior parte dos 
casos, dirigida para um todo, ou seja, conforme Newell (1990), não dá 
sentido a certificação profissional como sugere a própria Educação 
Física. Por outro lado, a formação de professores, enquanto profissão 
tem se tornado apenas um dos muitos caminhos possíveis, 
independentemente da designação adotada. Entretanto, ainda 
percebe-se, segundo Sérgio (1996), que a Educação Física enquanto 
disciplina acadêmica caracteriza-se pela utilização de conhecimentos 
de outras matrizes disciplinares afins, como Psicologia, Sociologia, 
Fisiologia etc. Ainda sugere o autor, que a expressão Educação Física 
é incapaz de dar um sentido próprio à sua produção teórica. Desta 
forma, a Educação Física enquanto nomenclatura de um campo de 
conhecimento não é legitimada pelas suas bases teóricas. Torna-se, 
portanto, necessário estabelecer uma nova designação que satisfaça as 
dimensões disciplinares do estudo da Atividade Física.

A questão fundamental no debate da mudança de nome é 
identificar qual o modelo acadêmico que deve ser adotado, sem a 
necessidade primária de expor os prós e contras de um dado rótulo. 
Isto não quer dizer que não haja uma gama de opções de possíveis 
títulos para um dado modelo, mas a questão de nomenclatura, 
segundo Newell (1990), não é o ponto central ao qual o debate de troca 
de nome deveria estar dirigido. Muitos estudiosos que se preocupam 
com esta questão dizem que a mudança do nome não é necessária, pois 
o termo Educação Física é apropriado. Porém, sabemos que a 
Educação Física passou e continua passando por uma evolução 
natural de seu significado e campo de atuação, ou seja, é atualmente 
muito diferente do que era 30 anos atrás. Isto sugere, em 
conseqüência, que a denominação Educação Física como 
nomenclatura uniforme, não representa mais o seu total campo de 
estudo ou as diversas áreas que o compõem.

Segundo Bouchard (1992), a Educação Física parece um 
termo perfeitamente adequado para os profissionais de atividades 
educacionais, no entanto, é necessário adotar um campo de estudo 
apropriado, que seja flexível e englobe todas as áreas da atividade 
física. Esta uniformidade em torno da Atividade Física permitiria a 
adoção de um enfoque central para o campo de conhecimento, além de 
tornar-se neutra nos debates quanto à ênfase nas dimensões 
disciplinares, profissionais ou da atividade e seus subconjuntos. 
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A Educação Física como Componente Curricular
A LDB de 1996 coloca a Educação Física como componente 

curricular, fato que exigiu um novo pensar e um novo agir dos seus 
professores. O novo pensar é caracterizado pela necessidade de se 
conceber a Educação Física na escola nas mesmas condições dos 
demais componentes curriculares, nos quais a organização dos seus 
aspectos didáticos os consolida-se na educação escolarizada. Exige-
se, também, uma participação mais efetiva dos professores de 
Educação Física na concepção do projeto pedagógico, pois, ao 
considerá-la como componente curricular, as suas práticas deverão 
ser orientadas pelas diretrizes do projeto pedagógico da escola. Então, 
se os professores ficarem ausentes dos momentos de planejamento 
escolar, será difícil imaginar ações pedagógicas coerentes e pautadas 
nos eixos pedagógicos que organizam o trabalho escolar nos 
diferentes componentes (DARIDO, 2003). 

Entende-se componente curricular como “a forma de 
organização do conteúdo de ensino em cada grau, nível e série, 
compreendendo aquilo sobre o qual versa o ensino, ou em torno do 
qual se organiza o processo de ensino aprendizagem” 
(SAVIANI,1999).

Para Ghiraldelli Júnior (1990), a discussão dos conteúdos da 
Educação Física deve passar pelas suas origens históricas, sua vida e 
transformação no interior da mesma, suas transformações a partir da 
dinâmica das relações sociais, seu estatuto epistemológico e seu valor 
educativo segundo uma axiologia explícita. Cita como exemplo o 
futebol:

....não é apenas um conjunto de regras abstratas ou um 
conjunto de movimentos abstratos que os alunos 
aprendem e, com isto, podem educar seus 
movimentos dentro de parâmetros específicos adrede 
preparados. Ele nasce na Inglaterra no final do século 
XIX e, como outros esportes deste período, tem seu 
desenvolvimento ligado à necessidade da burguesia 
de construir espaços de convivências próprios, de 
modo a diferenciar seu comportamento social 
daqueles ligados à vida operária (GHIRALDELLI 
JÚNIOR, 1990).

É necessário contextualizar e historicizar os conteúdos da 
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Educação Física Escolar e repassá-los aos alunos, respeitando e 
adaptando, é claro, aos níveis de desenvolvimento dos mesmos. É 
necessário passar aos alunos, as regras e técnicas dos esportes e, 
também, relacioná-los com os fatores econômicos, políticos e sociais. 
A disciplina Educação Física, engajada na construção do projeto 
político-pedagógico da escola, contribui na sistematização de 
elementos importantes do crescimento intelectual dos alunos. A 
participação da disciplina no conjunto de categorias conceituais que 
integram os componentes curriculares da educação básica é de grande 
significado, principalmente no que se refere à interdisciplinaridade, 
auxiliando os educadores na transposição da visão dicotômica e 
hegemônica da Educação Física Escolar. Quando bem utilizada, essa 
atitude pode dar uma abrangência inovadora na qualidade de vida no 
contexto escolar (BRITO, 1997).

Para que as Instituições de Ensino possam zelar pela qualidade 
de suas aulas, num primeiro momento necessitam realmente acreditar 
que a Educação Física Escolar deve ter o mesmo grau de importância 
das demais disciplinas que compõe o ensino. Devem compreender a 
real contribuição da Educação Física para a formação dos jovens. 
Num segundo momento, contratar profissionais que além de se 
enquadrarem à proposta pedagógica da escola, privilegiem uma 
Educação Física onde o movimento humano seja um meio de 
crescimento e, não um fim em si mesmo (PAES, 2001).

A Educação Física pode contribuir para a melhoria da nossa 
sociedade da seguinte forma:

Ÿ� Promovendo os seus beneficiários com o desenvolvimento 
de habilidades motoras, atitudes, valores e conhecimentos, 
procurando levá-los a uma participação ativa e voluntária em 
atividades físicas e esportivas ao longo de suas vidas; 

Ÿ� Ser ministrada numa ambiência de alegria, em que as 
práticas corporais e esportivas sejam prazerosas; 

Ÿ� Propiciando vivências e experiência de solidariedade, 
cooperação e superação; 

Ÿ� Valorizando práticas esportivas, danças e jogos nos 
conteúdos dos seus programas, inclusive as atividades que 
representam a tradição e a pluralidade do patrimônio cultural do país e 
das suas regiões; 

Ÿ� Ser meio de desenvolvimento da cidadania nos beneficiários 
e de respeito ao meio ambiente.
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É papel fundamental da Educação Física a edificação bem 
elaborada de um conjunto de categorias conceituais que lhe constitua 
ferramenta principal no processo de mudança na contextualização da 
prática educacional. As reflexões pedagógicas precisam de 
envolvimento claro com a realidade social antagônica, retratada na 
congregação que compõe a comunidade escolar. Numa interação com 
o currículo escolar, a Educação Física precisa fomentar no aluno uma 
leitura de mundo mais crítica e criteriosa, tornando-o capaz de 
interferir no contexto social em que vive, pelo menos de forma parcial. 
Nem um componente curricular isolado se legitima como afirmação 
na construção global do pensamento do indivíduo. Articular os 
trabalhos de ações intencionais de diferentes ciências é fator 
determinante na busca da compreensão e interpretação da realidade 
sócio-educacional. A visão apenas da biomecânica ou fisiológica do 
esforço (BRACHT, 1986).

As ações pedagógicas das aulas de Educação Física devem 
garantir que os valores e saberes de uma sociedade sejam mantidos e, 
ao mesmo tempo, sem negá-los, sejam superados, acompanhando e 
proporcionando mudanças na própria sociedade na perspectiva de 
apropriação de novos conhecimentos a partir dos registros existentes. 
A Educação Física é uma disciplina que possibilita, talvez mais do que 
as outras, espaços onde se pode dar início a mudanças significativas 
na maneira de se implementar o processo de ensino/aprendizagem, 
tendo em vista as diversas situações em que os dados do cotidiano 
associados à cultura de movimentos podem ser utilizados como 
objetos para reflexão (HUIZINGA, 1996).

Assim, cabe aos professores de Educação Física envolverem-
se numa rotina escolar que permita situar claramente seus conteúdos 
de ensino e sua organização nos diferentes ciclos de escolarização, 
diferente da linearidade de conteúdo que se repete de forma 
hegemônica em todos os níveis escolares, bem como dissipar a idéia, 
muita vezes cristalizada na escola, de que a Educação Física é um 
apêndice curricular, caracterizada principalmente pela organização de 
atividades complementares, e não pela função precípua de tratar 
pedagogicamente o acervo da cultura de movimento como o 
conhecimento pedagógico de que os alunos devem se apropriar e re-
significar no seu convívio social (BRACHT, 1992).

Discutindo o delineamento da Educação Física na escola, 
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Souza Júnior (1999, p.19) esclarece que “críticas diversas são 
levantadas diante da organização do trabalho pedagógico na escola”, 
elas pautam-se principalmente nos determinantes sócio-políticos na 
elaboração do projeto pedagógico e nos aspectos que envolvem sua 
operacionalização. Assim, “o fato de a Educação Física ser 
considerada como mera 'atividade', relegada a algo sem importância 
no conjunto das disciplinas curriculares, restando-lhe o papel de mera 
executora de tarefas”, deve ser visto como equívoco frente à própria 
função social da escola, vinculada, entre outros aspectos, ao propósito 
de acessar os alunos a um saber sistematizado. Dessa forma, um novo 
agir dos professores deve ser implementado para dar sentido às 
práticas pedagógicas e às aprendizagens delas decorrentes. Tal atitude 
permite imprimir um novo olhar para a Educação Física na escola, 
possibilitando, dentre outros sentidos, uma valorização e sua 
consolidação pelo desenvolvimento de conteúdos que tenham 
significados para os alunos. 

Historicamente as ações extensionistas, como jogos escolares, 
organização de festas e desfiles comemorativos, por exemplo, têm 
garantido a presença da Educação Física na escola, mas mostram-se 
insuficientes para consolidá-la como um verdadeiro componente 
curricular. Soma-se a isso o caráter facultativo que a legislação 
possibilita para alunos que têm jornada de trabalho igual ou superior a 
seis horas, maior de trinta anos de idade, que estiver prestando serviço 
militar, que tenha prole, entre outros aspectos. Ora, não encontramos 
tais benefícios vinculados aos outros componentes curriculares, 
aspecto que parece indicar sua fragilidade curricular, a pouca 
importância a ela atribuída na escola e, principalmente, a certeza de 
que suas possibilidades pedagógicas são dispensáveis e de que a 
educação do corpo não é considerada na instituição escolar 
(BRACHT, 1992).

Segundo Moreira (1991), ao tratar da produção do 
conhecimento da escola brasileira contemporânea, indaga como a 
escola pode deixar de ser apenas um lugar de produção de 
conhecimento e nortear seus esforços para selecionar/organizar 
conteúdos a partir de uma perspectiva crítica?

O Papel do Professor de Educação Física 
O professor é um agente social importante no processo de 

desenvolvimento do aluno por fornecer orientação sobre o 
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comportamento social e o convívio com os outros, por conseguinte, o 
jovem aprende a se comportar no meio social e desenvolve o senso da 
responsabilidade. O professor de Educação Física é dono de uma 
condição privilegiada para avaliar por critérios informais, pois o 
interesse, capacidade geral e comportamento do aluno tornam-se muito 
evidentes nas situações de aula, pela natureza de seus conteúdos e 
estratégias. Por isso, esses critérios são comumente usados na 
Educação Física para a atribuição do conceito (BEZERRA, 2001).

O professor necessita então, iniciar sua ação pedagógica partindo 
do acervo de conhecimentos e habilidades de seus alunos e ampliá-los. 
Outra discussão sobre as práticas corporais na escola, remete a questões 
relativas às práticas esportivas (FREIRE, 1996).
Os professores de Educação Física precisam:

Ÿ superar a visão positivista de que o movimento é 
predominantemente um comportamento motor. O movimento é 
humano, e o homem é fundamentalmente um ser social.

Ÿ superar a visão de infância que enfatiza o processo de 
desenvolvimento da criança como natural e não social. Fala-se da 
criança em si, e não de uma criança situada social e historicamente.

Ÿ buscar o entendimento de que, o que determinará o uso que o 
indivíduo fará do movimento (na forma de esporte, jogo, trabalho 
manual, lazer, agressão a outros e à sociedade etc) não é determinado 
em última análise, pela condição física, habilidade esportiva, 
flexibilidade etc, e sim pelos valores e normas de comportamento 
introjetados, pela condição econômica e pela posição na estrutura de 
classes de nossa sociedade (BRACHT, 1992).

O professor precisa ser mediador ativo do processo de construção 
do conhecimento, cujo centro é o aluno o qual atua sobre o conteúdo a 
ser aprendido, ou seja, deve oferecer as condições para a execução das 
atividades e, conforme os desafios propostos, os alunos procuram 
superá-los, tanto de forma coletiva como individual (MARTIN, 2003).

Ao professor, cabe fazer da aula de Educação Física – conectada 
ao projeto pedagógico da escola – um ambiente favorável para o 
desenvolvimento de cada aluno e de relações sociais entre alunos, 
professor e demais envolvidos, a partir de um planejamento com 
embasamento teórico, respeito às fases sensíveis de aprendizagem dos 
alunos, considerando seu atual estágio de desenvolvimento e 
proporcionando condições de se estudar o esporte e através do esporte 
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na escola, assim como condições de aprendizagem esportiva e social 
através do movimento, pensamento e sentimento (PAES, 2001). 

Darido (2003) considera que o educador da área de Educação Física 
Escolar deve:

  integrar-se aos outros elementos da equipe educativa para 
efetivamente participar na construção do projeto da escola;

  suscitar entre os alunos momentos de debates, dando-lhes 
espaço para tomadas de decisões acerca do que fazer nas aulas, dando-
lhes espaço para perceber realmente o que eles estão fazendo com seus 
corpos, quais as transformações que ocorrem nas diversas formas de se 
trabalhar o corpo ao longo do tempo, ou seja, promover espaços de 
discussão sobre o que se faz nas aulas de Educação Física e que uso 
pode ser dado às atividades corporais ao longo das suas vidas.

 Buscar respostas para os seguintes questionamentos:
A -  Como são os corpos dos meus alunos?
B - O que eles podem fazer com esses corpos?
C - Quais atividades são significativas e prazerosas para eles?
D - Como ampliar as experiências corporais que os alunos já 

possuem?
E - Como trabalhar os movimentos sem padronizá-los, 
incentivando a criatividade e capacidade do aluno de explorar suas 
reais possibilidades corporais?
F - Como desenvolver nos alunos uma cultura de prática de 
atividades corporais para toda a vida, na perspectiva de melhoria e 
manutenção da sua saúde?
Se esses aspectos forem objetos de reflexão para o professor e, em 

conseqüência, trabalhados com os alunos, poder-se-a ter como meta nas 
aulas de Educação Física, a contínua construção e reconstrução das 
práticas corporais pelo aluno e professor, ao invés da mera repetição de 
movimentos padronizados (BEZERRA, 2001). 

Finalmente, o professor de Educação Física para contribuir na 
formação do futuro cidadão deverá proporcionar aos alunos, ao 
ministrar sua disciplina no âmbito escolar, além dos aspectos inerentes 
da natureza da própria disciplina, conhecimentos práticos e teóricos 
que ofereçam aos alunos a incorporação dos valores da atividade física 
e do esporte e consequentemente, a capacidade de se auto-gerenciar na 
atividade física em sua vida. Ou seja, devemos adotar uma política, na 
construção dos nossos conteúdos, que garanta simultaneamente a 
aquisição de conhecimentos básicos para o mundo de hoje e a formação 
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da cidadania. Como muito bem coloca Werthein (1999), é necessário o 
fortalecimento das pessoas pela educação cidadã de qualidade.

O responsável em desenvolver a cidadania na escola é 
principalmente o professor, porque este, dentro da instituição, tem 
mais contato com os alunos, dispõe de vários meios de reforços, 
estabelece um vínculo afetivo em que serve de modelo e de referência 
para o aluno. Além disso, o professor tem os conteúdos específicos de 
cada disciplina como objeto da discussão ética e dispõe de espaço para 
abordá-la, ou seja, ele representa as normas e expectativas que 
existem sobre os alunos na escola. O educador na sua prática quer 
queira quer não, é um veiculador de valores. É nesse sentido que 
reside a ligação da forma de ensino com seu conteúdo 
(BRACHT,1992, p.74).

O professor durante suas aulas deveria, portanto, ter a atitude 
de tomar a iniciativa para poder proporcionar, situações que, dentro do 
seu planejamento prévio, aproveitaria as oportunidades de educar, 
formar ou desenvolver valores e atitudes consideradas desejáveis 
(KUNZ, 2001). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de revisão literária teve como intuito discutir 
sobre a possibilidade de algumas mudanças nas aulas de Educação 
Física Escolar, procurando se preocupar com o desenvolvimento 
pleno do indivíduo nos aspecto físico, psíquico e social no contexto 
escolar. Pensando nisso, acredita-se que a Educação Física ainda deve 
sofrer modificações internas, no manejo pedagógico, fazendo com 
que os professores acreditem no seu trabalho, pois somente assim o 
reconhecimento perante aos alunos e sociedade serão reconhecidos. A 
Educação Física, enquanto área de conhecimento e de atuação 
profissional vai se construindo e reconstruindo na medida em que a 
sociedade que a solicita vai enfrentando problemas novos, que, para 
serem solucionados, exigem recursos teóricos e práticos. Assim, 
certas funções profissionais vão sendo preenchidas como resposta ao 
desafio de produção ou de reprodução do campo social. 

O processo de conhecimento e a prática pedagógica da 
Educação Física vêm conquistando legalidade e legitimidade sociais, 
em decorrência de sua capacidade de negociação com um projeto 

90

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009 P. 77 - 93



político-social mais amplo, com o qual se encontram, 
irremediavelmente envolvidos. O principal instrumento da Educação 
Física é o movimento, por ser o denominador comum de diversos 
campos sensoriais. O desenvolvimento do ser humano se dá a partir da 
integração entre a motricidade, a emoção e o pensamento. No caso 
específico da Educação Física, o profissional dessa área possui 
ferramentas valiosas para provocar estímulos que levem a esse 
desenvolvimento de forma bastante prazerosas como as brincadeiras, 
os jogos e os esportes.

Como a educação deve contribuir para o desenvolvimento 
integral do indivíduo, é necessário que o educador possua uma visão 
crítica do mundo e da sociedade na qual está inserido, compreendendo 
os fatores econômicos, político-sociais e ideológicos que permeiam a 
sua prática pedagógica.
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RESUMO

O objetivo primeiro deste artigo foi de identificar propostas de dança 
em cadeiras de rodas mostrando que é possível a inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades educacionais especiais (PNEE's) 
participarem das aulas de dança na educação física nas escolas 
regulares de ensino, ressaltando sua importância e benefícios, no que 
diz respeito tanto ao PNEE's como aos demais alunos considerados 
normais.

Palavras-chave: educação física, dança, inclusão.

ABSTRACT 
Objective first of this article was of identifying proposals of dance in 
wheelchairs showing that the inclusion of persons is possible bearers 
of education special necessities (PNEE's) they participate of the 
classrooms of dance in the physical education in the regular schools of 
teaching, emphasizing his importance and benefits, in what it 
concerns so much the PNEE's as to too many respected normal pupils.

Key-words: physical education, it dances, inclusion.

INTRODUÇÃO

De acordo com Brasil (1997), as aulas educação física 
favorecem a construção de uma atitude digna e de respeito próprio 
tanto por parte do deficiente como daquele que convive com ele, 
possibilitando á estes atitudes de solidariedade, de respeito, de 
aceitação, livre de preconceitos. 
        Freqüentemente várias sub-disciplinas da educação física 
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especificam as abordagens, conteúdos e estratégias de ação 
profissional e pedagógica em função de grupos ou indivíduos e suas 
necessidades (CASTRO, 2005).

Barbosa (2001) enfatiza que os professores que atuam junto 
das pessoas portadoras de alguma deficiência, necessitam estar 
atentos às potencialidades criativas dos alunos, propiciando práticas 
educativas que estimulem sua expressão, pois a criatividade é uma das 
principais vias para o bem-estar emocional e saúde psicológica.

Por isso, é muito importante que o professor de educação física 
esteja sempre atento a alguns procedimentos que são imprescindíveis 
à inclusão, para que se ofereçam experiências criativas de 
aprendizagem realizadoras e prazerosas (BARBOSA, 2001; SOLER, 
2005).

Quando se pensa na dança para pessoas portadoras de 
deficiência física observa-se  uma questão ideológica posta pelo 
marco da deficiência, atualmente tão debatida no meio educacional 
(FERREIRA, 2004). Porém, é notório pensar também conforme 
Santos (2002, p. 34), que a “Educação Especial é muito mais que 
escola especial, e, como tal, sua prática não se deve limitar a um 
sistema paralelo de educação e, sim fazer parte da educação como um 
todo, propiciando educação de qualidade nas escolas regulares”.  

A dança em cadeira de rodas, segundo Krombholz (2001 apud 
FREITAS & TOLOCKA, 2005), surgiu nos anos sessenta nos países 
europeus e depois se espalhou por todos continentes como proposta de 
atividades recreativas, passando posteriormente a ser vivenciada de 
forma competitiva, conhecida atualmente como dança esportiva em 
cadeira de rodas.
           Segundo Braga & Melo (2002), a técnica da dança moderna, 
adaptada as condições motoras individuais, passa a ser utilizada para 
ampliar o conhecimento a cerca da linguagem do movimento, 
servindo de instrumento facilitador para a descoberta de habilidades 
motoras específicas.

Garaudy (1980 apud FREITAS & TOLOCKA, 2005), 
ressaltam que a dança não é apenas um jogo, mas uma celebração e 
participação podendo ser mais um espetáculo relacionado á vida. 
Braga & Melo (2002), afirmam que a dança em cadeira de rodas é a 
compreensão dos sentidos através da linguagem não-verbal, de modo 
que ao trazer para a vida do cadeirante, a dança, estaremos propondo 
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sua valorização, integração, inclusão e a socialização. 

A Dança e a Educação Física
Apesar de a educação física estar aparentemente presente na 

escola brasileira, tanto na pública como na particular, de acordo com 
Pereira e Hunger (2006), entre outros autores a educação física e a 
dança apresentam-se como áreas distintas do conhecimento humano 
levando á questões polêmicas sobre suas diferenças e similaridades no 
contexto educacional. 

Segundo Daólio (2004), o tema cultura tornou-se assunto de 
pesquisa relevante entre os principais autores e obras da educação 
física brasileira, buscando entender a influência e grau de importância 
e benefícios desta e de seus conteúdos para o desenvolvimento 
integral do ser humano no exercício da cidadania. De maneira que a 
educação física enquanto disciplina curricular deve ser obrigatória em 
todos os graus da Educação Básica (KUNZ, 2004).

A educação física se compõe de "diversas formas expressivas 
do movimento" como a dança, a ginástica, os jogos e o desporto, que 
se caracterizam como a cultura de movimento (SOARES, 1999, p. 
126). 

De acordo com Barreto (2004), os PCN's inserem a dança na 
área de educação física, estando no bloco das atividades rítmicas e 
expressivas, e sendo considerada uma manifestação da cultura 
corporal, e suas características são as intenções de comunicação e 
expressão, por meio de gestos e estímulos sonoros. 

Bregolato (2000) releva na dança uma dimensão onde o 
próprio homem é associado a uma existência dinâmica de vida, onde o 
mesmo provoca constantes reflexões e reciclagens, dependendo do 
contexto na qual ele está inserido, podendo criar, analisar e 
transformar sua dança como reflexo de sua própria realidade, e ou 
ideal de suas aspirações. 

Pensando nesta manifestação da cultura corporal, Rangel 
(2002) sugeriu que o professor deve discutir e refletir não só questões 
com fins educacionais mais também as que propiciem e viabilizem 
uma educação transformadora, crítica e reflexiva por parte dos 
educandos, pois “as crianças deficientes possuem as mesmas 
necessidades que as crianças sem problemas: necessidades afetivas, 
sociais, físicas e intelectivas” (ROSADAS, 1991 apud OLIVEIRA, 
2002). 

Portanto, a dança enquanto um processo educacional, não 
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deve se resumir simplesmente em aquisição de habilidades, mas sim, 
deverá estar contribuindo para o aprimoramento das habilidades 
básicas, dos padrões fundamentais do movimento, no 
desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com o 
mundo (GONÇALVES, 1994 apud LARA, 1998).

Logo, a dança na escola deverá estar associada à educação 
física e devendo ter um papel fundamental enquanto atividade 
pedagógica, despertando no alunado uma relação concreta sujeito-
mundo, propiciando ainda atividades geradoras de ação e 
compreensão, favorecendo a estimulação para ação e decisão no 
desenrolar das mesmas, e também a reflexão sobre os resultados de 
suas ações, para assim, poder modificá-las fronte algumas 
dificuldades que possam aparecer e através dessas mesmas 
atividades, reforçar a auto-estima, a auto-imagem, a auto-confiança e 
o auto-conceito do praticante (FARO,1986 apud LARA, 1998). 

A dança em Cadeira de Rodas
           O homem tem necessidade de diferentes formas de se significar 
justamente porque uma maneira de comunicação não é redutível à 
outra, o sentido não tem completude e o simbólico é aberto 
(ORALANDI, 1996 apud FERREIRA e FERREIRA, 2004). Diante 
disto, e de acordo com os mesmos autores, podemos perceber que o 
significado da dança é complexo e ambivalente, e que seu sentido 
depende das experiências pessoais.

Seguindo seu curso na história, encontra-se a dança moderna 
como fonte de inspiração para a dança em cadeira de rodas, quebrando 
com o conceito de unicidade de movimento esta passa a instigar uma 
proposta criativa (FERREIRA e FERREIRA, 2004). Desde quando 
apareceu nos anos sessenta, a dança em cadeira de rodas vem se 
espalhando por todos continentes, primeiramente esta foi oferecida 
como atividade recreativa passando posteriormente a ser vivenciada 
de forma competitiva, conhecida como dança esportiva em cadeira de 
rodas (KROMBHOLZ, 2001 apud FREITAS e TOLOCKA, 2005).
 Garaudy (1980 apud FREITAS e TOLOCKA, 2005), nos 
mostra que a dança não é apenas um jogo, mas celebração e 
participação podendo ser mais que um espetáculo ligado à magia e a 
religião, ao trabalho e a festas, ao amor e a morte.
 De acordo com Laban (1981 apud FERREIRA e FERREIRA, 
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2004), no desenvolvimento das pesquisas de dança enquanto 
linguagem, muitos aspectos vão aparecer como importantes para a 
produção da comunicação não-verbal: quem dança, para quem dança, 
onde dança e como se dança. Portanto para estes pesquisadores são 
estas categorias associadas ao movimento que constituem as 
condições de produção de sentido da linguagem. Entretanto, o 
domínio destas técnicas ocorre, muitas vezes, em detrimento de uma 
determinada linguagem estilística pensada de forma a servir a arte 
sem se preocupar com o dançarino que a executa. Em geral, as 
técnicas de dança favorecem um determinado biótipo de corpo 
humano.
 Por isto, e de acordo com Ferreira (2004), para não nos 
reduzirmos à questão ideológica tradicionalmente tratada como 
mascaramento e ocultação neste trabalho de dança com pessoas 
portadoras de deficiência física, devemos nos focar na utilização da 
técnica de dança moderna, logo perceberemos também que outros 
aspectos além dos ideológicos são relevantes na produção da 
linguagem: a relação emocional com o movimento, o nível de 
complexidade deste movimento e a adequação do movimento às 
condições anatômicas do dançarino (FERREIRA e FERREIRA , 
2004).
 Lemos citando Gadotti (1993 apud FERREIRA e 
FERRREIRA, 2004), afirmam que um dos grandes desafios dos 
educadores brasileiros, nos dias atuais, é a busca de uma educação 
para todos que respeite a diversidade, as minorias, os direitos 
humanos, eliminando estereótipos e substituindo o conceito de 
igualdade pelo de eqüidade, ou seja, a igualdade de direitos 
respeitando-se as diferenças, de maneira que é importante que a dança 
na educação física tome o corpo como veículo de comunicação, 
expressão e a própria maneira de ser e estar no mundo carregado de 
afetos e sentimentos; encarando o ser humano como um ser portador 
de emoção, razão e imaginação.
 Deste modo, as aquisições das habilidades específicas da 
dança não são impostas por uma determinada técnica, ela deve ser 
adquirida por um método onde o dançarino pode determinar seu 
processo de descoberta do conhecimento corporal, constituindo 
sentidos que signifiquem seus sentimentos expressos pelos gestos 
corporais simbolizados (materializados) na linguagem não-verbal. A 
partir do momento que se constitui a forma material de expressão, se 
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constitui a própria identificação. Por tanto, o sujeito se reconhece no 
sentido que se produz e intervém na sua relação com o social. 
(FERREIRA, 2003; Kunuz, 2003 apud FERREIRA e FERREIRA, 
2004).
 Com esta nova ênfase dada à pessoa do dançarino e à sua 
potencialidade de auto-compreender seu processo de significação, 
todos os conhecimentos técnicos passaram a ser aplicados em função 
do desenvolvimento técnico/artístico dentro do sentido que o mesmo 
possui dos gestos no movimento. Assim, descobre-se a importância de 
focalizar o sentido da dança produzida pelo dançarino, ao contrário de 
focalizar o seu produto, que é a coreografia. Nesta perspectiva, a 
dança se afirma pela sua importância de significar simbolicamente 
toda numa concepção de mundo e de sociedade (FERREIRA e 
FERREIRA, 2004).

Dança: Uma Proposta de Inclusão na Escola Regular
             Falkenbach et al (2007), apontam os fatores mais comuns que 
selam o elenco das dificuldades no processo de inclusão de crianças 
com necessidades especiais na escola, entre eles está as condições 
físicas e estruturais da escola e a fragilidades no processo de formação 
dos professores em sua formação inicial que não lhes possibilitou 
competências para a questão da inclusão escolar.

Estudos realizados pelo mesmo autor supracitado destacam 
que o melhor recurso pedagógico para o sucesso das aulas de 
educação física inclusiva é a linguagem corporal dos professores 
(FALKENBACH, 2005 apud FALKENBACH et al, 2007).

No quesito dança como proposta de atividade física inclusiva, 
Ramos e Noronha (s/d) ressaltam que a aplicação da dança como 
atividade lúdica simultaneamente, ajuda na consolidação de inclusão 
do portador de necessidades educacionais especiais (PNEE's) na 
sociedade em geral. 

De maneira que a participação em aulas de dança trás 
benefícios a todos praticantes, particularmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento das capacidades afetivas e inclusão social, logo a 
dança proposta em níveis variados, ajuda os PNEE's a adquirirem não 
só maiores mobilidades, mas resgatarem também sua auto-estima e 
seu equilíbrio emocional (RAMOS e NORONHA, s/d).

A dança, além de atividade física e movimentação 
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corporal é também um canal de manifestação da 
interioridade, integrando a mente e a subjetividade ao 
trabalho corporal. Dançar é transmitir um certo estado 
de espírito, uma maneira de se ver e de ver o mundo, 
de sentir plenamente o corpo e utilizar-se dele para 
conhecer outros sentimentos e sensações. O aspecto 
lúdico do movimento, como regulador de energia, 
fonte de prazer, de tolerância e de comunicação pode 
ajudar a estruturar a personalidade, equilibrar as 
carências afetivas e de relacionamento social 
(VARGAS, 2000 apud OLIVEIRA et al, 2002).

             Na da dança inclusiva uma de suas vertentes é a dança esporte, 
definida como uma atividade física relacionada à música, englobando 
um usuário de cadeira de rodas (deficiente físico) com um parceiro em 
pé (não-deficiente), auxiliar bailarino, em uma atividade competitiva 
(DUARTE, 2002 apud FERREIRA, 2003). Então, não importa se o 
corpo que dança é o corpo A (deficiente) ou o corpo B (não deficiente). 
A especificidade de cada modalidade será dada a partir do momento 
em que se permitam experimentos que desenvolvam as aptidões de 
cada corpo, do jeito que o corpo é sem transportar modelos 
estereotipados, visando com esta prática alcançar prazer e satisfação 
nesta relação entre cadeirante e andante.

A dança em cadeiras de rodas é um trabalho que inclui pessoas 
com deficiências físicas no qual os focos terapêuticos e educacionais 
não são desprezados, mas a ênfase encontra-se em todo o processo do 
resultado artístico, levando em consideração a possibilidade de 
mudança da imagem social e inclusão social dessas pessoas, pela arte 
de dançar, em sua tese Ferreira (2003), afirma que, a dança sendo uma 
atividade corporal que pode ser considerada um recurso artístico-
terapêutico auxiliar ao bem-estar físico e mental, proporcionando a 
inclusão social de pessoas com deficiência física (SOUZA, 2002 apud 
FERREIRA, 2003).

A dança em cadeira de rodas deve ser um elemento de 
discussão entre as pessoas que participam do processo 
e deve buscar ter sempre um significado inovador na 
sociedade. Possibilitar que cada vez mais pessoas 
diferentes possam participar, é fundamental 
(FERREIRA, 2003, p. 17).

             Considerando que existe o limite da deficiência, o importante 
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é mostrar que a despeito do limite social ser grande este pode ser 
vivenciado a partir do momento em que se respeitam às diferenças 
entre os seres humanos e se proporcionem momentos em que se possa 
ter em uma mesma pista de dança, pessoas cadeirantes e andantes 
desfrutando do prazer de dançar juntos, alterando o olhar sobre as 
pessoas com deficiência. Pois, a dança sobre rodas tem contribuído 
muito para mudanças sociais ampliando a participação de pessoas 
com deficiência na vida comunitária e mudando o significado que 
uma cadeira de rodas tem dentro de uma sociedade (TOLOCKA, 2002 
apud FREITAS & TOLOCKA, 2005).

Os benefícios da dança como conteúdo da educação física 
escolar regular pode ser constatado na medida em que este se torna um 
meio facilitador da inclusão, pois além de desenvolver formas 
individuais e coletivas de expressão, de criatividade, de 
espontaneidade, de concentração, de autodisciplina, promove a 
interação do indivíduo consigo mesmo e com os outros, propiciando a 
inclusão social, de forma que, estaremos com isto ampliando sua 
visão de totalidade e interdependência. Esta nova educação física 
estará dando novas possibilidades para a busca do novo e também 
oferecendo a valorização do sentir, pensar e agir quando no momento 
da prática educativa (OLIVEIRA, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do contexto atual verifica-se que ainda são poucos os 
trabalhos que contemplam a questão da deficiência física em âmbito 
escolar, principalmente quando se trata especificamente da área da 
educação física. Acredita-se ser realmente importante o 
desenvolvimento de propostas inovadoras de atividades físicas 
inclusivas no ensino regular como a dança para cadeirantes, sendo um 
grande desafio para os educadores que deverão desenvolver um 
trabalho que realmente venha a somar na vida dessas pessoas, 
conscientizando-as de suas capacidades e auxiliando a administrar e a 
respeitar suas limitações, fazendo também com que isso se estenda a 
toda comunidade escolar, e num futuro próximo alcance a sociedade 
em geral.
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RESUMO
A formação do professor de Educação Física, direciona-se para 
algumas questões referentes ao Estágio Curricular Supervisionado 
que sempre estiveram marcadas pela polêmica relação entre teoria e 
prática. Entende-se o estágio como campo de conhecimento e espaço 
de construção da identidade docente e de pesquisa através do processo 
reflexivo, desconsiderando a tradicional idéia de estágio como 
atividade prática instrumental. Pensar a formação do professor de 
Educação Física, nesta perspectiva, é analisar o papel do estágio 
curricular nos cursos de licenciatura, bem como, contribuir na 
construção da identidade deste profissional, revisando os saberes para 
a docência efetiva e de qualidade. O Estágio Supervisionado na 
formação de professores revela suas dificuldades e seu potencial, 
gerando transformações na vida desses profissionais. Este é um 
momento na formação em que o graduando pode vivenciar 
experiências, conhecendo melhor sua área de atuação.

Palavras–chave: formação de professor, educação física, estágio 
curricular supervisionado, docente.

ABSTRACT

The formation of physical education teacher, head to some questions 
referring to the supervised curriculum stage that were ever been 
signed by the polemic relation between theory and practice. Stage is 
understood as a knowledge field and a construction space of teach 
identify and of research though the reflexive process, not considering 
the traditional idea of the stage as an instrumental practice activity. To 
think of the formation of the physical education teacher, at this 
perspective, it is to analyses the function of the curriculum stage at 
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teaching courses, as to contribute to the construction of this 
professional identify, reviewing the knowledge of an effective and 
quality teach. The supervised stage in the teacher's formation shows 
its difficulties and its power, creating changes into these professional's 
lives. This is a moment in the formation that the graduating student 
can live experiences, knowing better his working area. 

Key-words: teacher's formation; physics education; supervised 
curriculum stage; teach.

INTRODUÇÃO

Com a constante evolução da sociedade surgem temas que 
despertam a preocupação de todos, e estes temas vão se modificando a 
cada momento, de acordo a mudança da população, suas necessidades 
e expectativas. Um dos temas mais críticos com a qual a sociedade se 
preocupa no momento é a Educação e o que ela pode contribuir na 
formação do cidadão crítico e capaz de enfrentar os desafios e 
obstáculos encontrados na vida. Atribui-se ainda à Educação a 
redução de aspectos que envolvem a sociedade, como, violência, 
drogas, alcoolismo, doenças e ainda se espera uma melhoria da 
convivência entre as pessoas e uma melhor qualidade de vida. Todas 
essas expectativas são atribuídas quase sempre ao sistema 
educacional e principalmente ao professores.
 Costa (2003) ressalta que:

O profissional da educação que se pretende hoje é, 
aquele capaz de inovar a educação com criatividade, 
oferecendo oportunidades concretas para uma 
educação reflexiva e formadora de um cidadão em 
todos os seus aspectos. Diante disso, aquela formação 
que privilegia apenas o conhecimento dos métodos de 
ensino, não mais atende a este novo profissional que a 
sociedade e a educação exigem hoje. É preciso 
conhecer os principais problemas que a educação 
passa atualmente, e principalmente as necessidades de 
cada aluno em especial (COSTA, 2003, p.94 a 95).

A formação do profissional de Educação Física vem crescendo 
nas últimas décadas e dando maior importância ao embasamento 
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teórico-prático dentro das grades curriculares, a fim de superar a crise 
na área (DARIDO, 2003). O Licenciado em Educação Física é 
responsável pelo desenvolvimento das práticas esportivas e qualquer 
prática que envolva o movimento, com ética e postura diante dos 
deveres apresentados no código do órgão. Além disso, poderá intervir 
no sistema educacional dentro da Educação Básica, devendo 
organizar, planejar e ministrar aulas, além de avaliá-las verificando o 
resultado do seu trabalho, para se efetivar uma prática pedagógica de 
qualidade.
 Quanto aos conteúdos desenvolvidos na Educação Física 
escolar no Ensino Fundamental deve-se focar na socialização 
trabalhando dentro disso os Esportes, alguns conhecimentos do corpo, 
jogos, as lutas, a dança, ginástica, artes circenses, músicas e artes 
plásticas. No Ensino Médio a orientação é também desenvolver a 
socialização dos alunos tendo em vista o respeito pelas diferenças e 
uma forma de se organizar a sociedade com relação às normas, regras 
e regulamentos, além da apropriação de conhecimentos que possam 
ser úteis à vida do aluno na sociedade. Dentro do Ensino Médio os 
conteúdos específicos devem ser as mudanças fisiológicas ocorridas 
pela puberdade, como, o tamanho do corpo e a força física, as novas 
alterações sexuais as quais exigem adaptação e aceitação da imagem 
corporal pelo adolescente. Podem-se trabalhar ainda os princípios do 
treinamento físico, índice de massa corporal, formação de líderes e de 
grupos, conhecimento e organização de campeonatos esportivos e 
recreativos. As finalidades dos conteúdos apresentados são a 
formação do aluno para que este mesmo possa conviver melhor em 
sociedade e ainda se tornando participativo e construtivo 
(GALLARDO, 2005).
          Uma das formas mais eficientes de se melhorar a formação dos 
professores de Educação Física é a junção da teoria à prática, sendo 
essa possibilidade apresentada dentro do Estágio Curricular 
Supervisionado. O estágio procura dar subsídios para a construção de 
práticas mais condizentes com as necessidades educativas, pois, 
pensar a profissão descontextualizada da realidade em que irá se 
desenvolver dificulta ao futuro professor estabelecer as relações 
necessárias para a própria construção do seu processo formativo 
(SILVA e KRUNG, 2008).
          Pimenta (2002) diz que o estágio é a forma que o acadêmico 
encontra de se identificar e formar sua identidade profissional, 
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contribuindo ainda na sua escolha para atuação futura profissional.
 Muitos docentes e acadêmicos consideram de grande 
importância o estágio, acreditando que a troca de experiências entre o 
profissional da escola com o estagiário, acarreta novos 
conhecimentos tornando a futura prática mais eficaz. Diz ainda que a 
prática seja considerada como mais importante e mais poderoso 
componente dos programas de formação de professores (SOUZA, 
BONELA e DE PAULA, 2007).
       O presente estudo procura identificar os aspectos relevantes na 
formação do professor de Educação Física e do Estágio Curricular 
Supervisionado, através de uma revisão bibliográfica, com o objetivo 
de contribuir para essa área de estudo.

Licenciatura em Educação Física: Formação Curricular
 A formação do profissional de Educação Física vem crescendo 
nas ultimas décadas e dando maior importância ao embasamento 
teórico-prático dentro das grades curriculares, a fim de superar a crise 
na área. A partir de 1950 ocorreu no Brasil uma grande expansão de 
faculdades de Educação Física, sendo que a grande maioria visa 
apenas venda do conhecimento sem se preocupar com a produção 
efetiva deste conhecimento. A formação tradicional é a vivência maior 
das disciplinas práticas, habilidades esportivas, discernindo de forma 
clara a prática da teoria, geralmente mais aplicada nas instituições 
privadas de ensino superior. Já a formação científica valoriza as 
disciplinas como Aprendizagem Motora, Fisiologia do Exercício, 
Biomecânica, além das disciplinas das áreas de ciências humanas, 
nessa perspectiva o mais importante é aprender a ensinar, por isso a 
importância da fundamentação teórica como elemento do processo de 
ensino-aprendizagem, porém o que se tem percebido é uma 
dificuldade desse profissional na aplicação prática mantendo-as ainda 
desta forma (DARIDO, 2003).
 Segundo o Conselho Federal de Educação Física, o os 
licenciados terão acesso ao conhecimento com relação ao processo de 
ensino, sem se esquecer dos conhecimentos específicos da 
licenciatura tendo a oportunidade de síntese entre a necessidade de 
elevação do padrão de qualidade do conhecimento específico de uma 
determinada área do saber e formação pedagógica, conjugadas com 
uma sólida formação humana e cultural (CONFEF, 2005).
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         Dentro das expectativas da formação do professor de Educação 
Física as instituições de nível superior que oferecem Licenciatura em 
Educação Física compõem suas grades curriculares de acordo com 
seu projeto político pedagógico, com a aprovação do Ministério da 
Educação colocando-as em prática. Como exemplo a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU), através da Associação de 
Ensino e Pesquisa de Unaí, tem sua grade curricular do curso de 
Licenciatura em Educação Física visando o aspecto cultural, social e 
econômico da região. Objetiva formar educadores, críticos e 
reflexivos, comprometidos com as transformações educacionais e 
sociais, garantindo-lhes a aquisição integrada de conhecimento sobre 
o movimento humano, atitudes que possibilitem a sua atuação 
profissional no campo da Educação Física Escolar ( FACTU, 2004).
 Massa (2002) citado por Souza, Bonela e De Paula (2007) 
acreditam que o Licenciado em Educação Física deve se preocupar 
com a educação  escolar tendo uma articulação entre professor e 
aluno, em contrapartida o Bacharel em Educação Física deve 
considerar a relação entre professor e cliente.Afirmam ainda que tanto 
os bacharéis quanto os licenciados devem estar cientes de seus 
deveres para da melhor forma possível aplicar seus conhecimentos 
teóricos e práticos.
 A formação de profissionais Licenciados em Educação Física, 
destinados a trabalhar na área escolar através do processo de ensino 
aprendizagem, deve ser fundamentada nas características básicas que 
são a busca da complexidade humana nos seus aspectos motores, 
afetivos, cognitivos e nas suas relações sociais e culturais e não apenas 
a simples compreensão de fatores biológicos (GALLARDO, 2005).

Educação Física Escolar
A Educação Física nasceu no âmbito escolar por volta do 

século XVIII na Europa, logo após uma grande luta travada pelos 
ideais dos grandes pensadores e da valorização que estes mesmos 
davam aos exercícios físicos. Da Vinci escreveu numa de suas obras 
um estudo sobre o movimento dos músculos e das articulações 
iniciando assim a biomecânica que o mundo veio a conhecer. A partir 
daí médicos e filósofos destacavam a importância da ginástica e de 
tudo que envolvia o exercício físico fazendo surgir varias tendências 
dentro da Educação Física Escolar. No Brasil a Educação Física foi 
introduzida no meio escolar no ano de 1837 no Ginásio Nacional, 
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atual colégio Pedro II, considerado uma instituição de modelo, inseriu 
no seu currículo a Ginástica, como era chamada a Educação Física 
nessa época (OLIVEIRA, 2004).

  Correa e Moro (2004) ressaltam que a Educação Física no 
Brasil passou por várias tendências no âmbito escolar, assumindo até 
os anos 50 grande influencia da Educação Física higienista através da 
concepção de que o homem é um ser biológico, trabalhando as 
funções anatômicas e fisiológicas dentro da ginástica. Nesse período 
métodos ginásticos vinculados à Medicina ganharam status científico 
e sistematizaram exercícios para se promover a melhoria da postura, 
do desenvolvimento físico e disciplinador dos corpos. A partir dos 
anos 50 a Educação Física passa a ser influenciada pelo esporte, logo 
após a guerra, como forma de hegemonia da cultura do movimento. 
Dentro dessa prática esportiva as aulas eram aplicadas sobre grande 
influência militar, aplicada por estes a ginástica era desenvolvida de 
forma tecnicista. A partir dos anos 80 Educação Física escolar passa 
por muitos movimentos e críticas, nos quais buscam construir teorias 
para uma melhor orientação de sua prática.
 No decorrer da Educação Física Escolar surge várias 
abordagens, como, as abordagens desenvolvimentista, construtivista-
interacionista, crítico-superadora, sistêmica, psicomotricidade, 
crítico-emancipatória,  jogos cooperativos, saúde renovadora e ainda 
abordagem dos parâmetros curriculares nacionais. A abordagem 
desenvolvimentista preocupa-se com a garantia da especificidade da 
área e das necessidades dos alunos em cada faixa etária. Quanto à 
abordagem crítico-superadora reconhece a importância de se 
identificar as características dos alunos para uma melhor adequação 
dos conteúdos em função do processo de ensino-aprendizagem. A 
abordagem sistêmica visa a importância de se esclarecer os valores e 
finalidades da Educação Física na escola. Já a abordagem da 
psicomotricidade veio a valorizar o trabalho do professor de 
Educação Física na fase infantil dos primeiros anos da educação 
formal. Quanto à abordagem dos jogos cooperativos apresenta-se 
como possibilidade de se desenvolver o espírito de cooperação e 
participação como foco central do ensino. Com relação à abordagem 
da saúde renovada visa a promoção da saúde. Os parâmetros 
curriculares nacionais apontam uma variedade de possibilidades para 
a Educação Física na escola, como, saúde, lazer e questões que 
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envolvam a cultura corporal de movimento. As diversas abordagens 
geram reflexão e aplicação para os profissionais de Educação Física, 
lembrando que ainda há um caminho longo em busca de acordos 
coerentes a uma pratica pedagógica qualitativa (DARIDO, 2003).
 A Educação Física Escolar tem em seu aspecto relevante o 
trabalho realizado pelo professor que tem como dever conduzir, 
durante toda a sua vida profissional, um combate permanente consigo 
próprio, com o intuito de poder desempenhar a incumbência social de 
educação da juventude com uma motivação elevada, de acordo com o 
valor que atribui à sua profissão (BENTO, 1987).

Tardif (2002) citado por Silva (2008) e Krug (2008) diz ainda 
que a Educação deve ser desenvolvida buscando a interação entre 
experiência vivida e conhecimento educacional, possibilitando a 
melhoria das práticas educativas e a produção de conhecimento a 
partir das necessidades formativas, tornando as escolas lugares mais 
favoráveis para o processo de ensino-aprendizagem.
 A Educação Física escolar necessita de melhor 
reconhecimento social, pois tem um papel relevante não apenas no 
desenvolvimento motor das crianças, mas também no 
desenvolvimento social que vem desenvolvendo nas crianças 
melhoria nos aspectos psicológicos e ainda melhoria na qualidade de 
vida influenciando na formação de cidadãos críticos e com valores 
ideais (RAMIRO e AVELAR, 2006).

Legislação referente à educação física escolar
A legislação referente à Educação Física teve início no Brasil 

no ano de 1851, obrigando a prática da Ginástica nas escolas primárias 
do Município da Corte no Rio de Janeiro. No final do império 
aplicava-se a ginástica alemã , baseada nas práticas militares, sendo 
muito mal vista por aqueles que viam a Educação Física como meio 
Educacional e não apenas adestramento físico. Um dos maiores 
destaques dados a Educação Física aconteceu num dos pareceres de 
Rui Barbosa (1882) onde explanara a obrigatoriedade de da Educação 
Física no jardim de infância e nas escolas primária e secundária como 
matéria de grande importância devendo ser aplicada fora do horário 
do recreio e, devendo haver distinção de exercícios para meninos e 
meninas, devendo ser aplicada no mínimo de quatro vezes por semana 
durante 30 minutos, e ainda destacou a importância da valorização do 
professor de Educação Física, com direitos e vencimentos iguais as 
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outras categorias, deixando claro a necessidade da contratação de 
professores da Suécia, Saxônia e Suíça para engrandecer a área, além 
da urgência de se implantar cursos para habilitar professores de 
Educação Física (OLIVEIRA, 2004).
          A primeira versão da Lei de Diretrizes de Bases da Educação 
Nacional ocorreu no ano de 1969, que através da lei nº 869 de 12 de 
setembro de 1969, estabelece a inclusão da Educação Física nos 
programas de saúde nos currículos plenos dos 1° e 2°graus ficando 
definida como área de comunicação e expressão no contexto escolar. 
As últimas atualizações da LDB foram a lei 5962 de 1971 até chegar 
na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 
sancionada em 20 de 1996, tendo como obrigatoriedade a Educação 
Física no currículo da Educação  Básica (BRASIL,1996).
 Quanto a Educação Especial a nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nº. 9394/96 em seu artigo 58 faz ainda referências 
importantes com relação ao processo de inclusão de Portadores de 
Necessidades Especiais no contexto escolar:

Por educação especial, para os efeitos desta lei 
entende-se a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educando com portadores de necessidades 

especiais. (citado por SOLER, p.19, 2005).

          Soler (2005) diz ainda que dentro do que determina a lei, a rede 
regular de ensino deve oferecer novas condições incluindo 
modificações na estrutura física e em todo sistema educacional, além 
da capacitação dos profissionais para que se possa assumir a tarefa de 
receber as diferenças, e perceber que cada ser humano é uno, sendo 
assim torna se especial, incluindo professores e alunos.
           
Conteúdos e sistematização da educação física escolar

Até a década de 70 os conteúdos eram apenas apresentados 
através de livros com diversos exercícios possíveis de ser aplicados 
nas aulas de Educação Física. Em 1981 o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) elaborou um manual com 1001 exercícios específicos 
para Educação Física de 1º a 4ª série do 1º grau, no qual se apresentava 
de maneira direta sem deixar espaço para reflexão nem avaliação por 
parte do professor, deixando ainda a desejar no aspecto pedagógico 
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(GALLARDO, 2005).
Havendo uma maior necessidade de sistematizar os conteúdos 

da Educação Física Escolar, o Ministério da Educação e do Desporto 
reuniu um grupo de pesquisadores para elaborar os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). Em 1997 lançaram-se os documentos 
referentes ao 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental) e 3º e 
4º ciclos (5ª a 8ª séries), no qual incluía um documento relativo para a 
área da Educação Física. Em seguida no ano de 1999, foram 
publicados os documentos do Ensino Médio, sendo elaborado por 
uma equipe diferenciada da anterior, a supervisão ficou a cargo da 
Secretaria de Educação Média e Tecnologia, do Ministério da 
Educação e Desporto. As funções relacionados ao PCNs é de subsidiar 
a elaboração ou a versão curricular dos estados e municípios, gerando 
reflexões, incentivando a elaboração de projetos educativos, e ainda 
servir de material pedagógico para a pratica docente. Os documentos 
que compõe os PCNs são o documento introdutório, temas 
transversais (Saúde, Meio Ambiente Ética, Pluralidade Cultural, 
Orientação Sexual e Trabalho e Consumo) e ainda documentos 
específicos de cada componente curricular (DARIDO, 2003).

Com relação aos conteúdos a serem ministrados na Educação 
Física Escolar do Ensino Fundamental o paradigma é a socialização, 
visto que a maior importância seria a formação humana e a 
capacitação para se melhor viver na sociedade. Essa fase geralmente e 
caracterizada por crianças com idade de 6 a 14 anos.  Deve haver certa 
cautela ao se planejar as aulas, observando essa heterogeneidade nas 
classes de Educação Física Escolar. Os conteúdos do Ensino 
Fundamental são os esportes, conhecimentos do corpo, danças, jogos, 
elementos das artes marciais (lutas), ginásticas e elementos das 
atividades de expressão corporal das artes cênicas, artes circenses, 
artes musicais e das artes plásticas. Quanto aos conteúdos específicos 
do ensino médio devem ser direcionados levando-se em conta as 
mudanças fisiológicas, ocasionadas pela puberdade, que envolvem 
desde o tamanho do corpo e a força física, até novas capacidades 
sexuais, que exigem uma reconstrução da imagem corporal pelo 
adolescente. Dentre esses conteúdos podem-se citar princípios do 
treinamento físico, índice de massa corporal, trabalhos relacionados 
com liderança e formação de grupo, conhecimento e organização de 
campeonatos esportivos e recreativos (GALLARDO, 2005). 

Segundo Ferreira (2006), deve-se desenvolver dentro dos 
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conteúdos a interdisciplinaridade, sem deixar de lado a especialidade, 
desenvolvendo um trabalho que sirva como base para outras ciências.
 Quanto aos conteúdos Soler (2005) fala sobre a inclusão, com 
relação as aulas deve se ter apenas alguns cuidados, porém não 
considera tão grande a dificuldade de se desenvolver um bom 
trabalho. Quanto ao espaço, deve ser mais amplo, sem obstáculos, no 
momento do planejamento devem-se adaptar atividades adequadas ao 
espaço físico, criar aulas que seja possível a inclusão de todos os 
alunos. Outro cuidado importante é a busca do conhecimento com 
relação as necessidades apresentadas, como deficiências, síndromes e 
ainda convulsões, que acontecem muito nas aulas de Educação Física. 
Muitas vezes o espaço não é suficientemente amplo e os materiais não 
são suficientes, porém o importante é tentar utilizar da melhor 
maneira possível os recursos disponíveis. O Educador deve estar 
sempre pronto a buscar novas maneiras para ensinar procurando 
sempre desenvolver um trabalho com prazer e ter consciência de que 
cada aluno é único, seja ele portador de Necessidade Especial, ou não.

Ginástica
 Assim era denominada a Educação Física na Grécia Antiga, e 
também na Europa já no século XIX quando foi inserida no currículo 
escolar. O nome ginástica era o conceituado pelos antigos gregos a 
arte do corpo nu. Assim a Ginástica veio sendo conceituada de formas 
diversificada, sendo atualmente considerada como elemento da 
Educação Física (OLIVEIRA, 2004).
             Brasil (1999) ressalta a importância da ginástica na formação 
geral do corpo e algumas finalidades propostas por ela:

As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, de 
modo geral, assumem um caráter individualizado com 
finalidades diversas. Por exemplo, pode ser feita como 
preparação para outras modalidades, como 
relaxamento e alongamento, para recuperação ou 
manutenção da saúde ou ainda de forma recreativa, 
competitiva e de convívio social e ainda como 
restituição das cargas de trabalho profissional 
(BRASIL, 1999.p.165).

               Segundo Gaio (2007) a Educação Física escolar precisa 
passar por uma crise no intuito de se redirecionar, principalmente com 
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relação as suas práticas terem foco mais direcionado na parte dos 
esportes de rendimento, deixando muitas vezes de se desenvolver 
práticas como a ginástica rítmica com valor significativo na parte 
física, afetiva e social dos alunos. A Ginástica rítmica se caracteriza 
pelo manejo de aparelhos manuais, como, corda, bola, arco, maças e 
fita no feminino, segundo a legislação da Federação Internacional de 
Ginástica e corda, maças, bastão dois arcos pequenos e bola no 
masculino (de acordo com a Confederação Japonesa de Ginástica), 
todos esses materiais devem ser combinados com movimentos 
chamados elementos corporais. Podem-se trabalhar esses elementos 
de diversas formas, através de varias formas de se andar, pular 
obstáculos, com espaços delimitados, saltos, e atividades que 
envolvam a flexibilidade, com trabalhos em grupos, duplas, trios e 
individuais. A Ginástica rítmica amplia o aspecto motor e aumenta as 
possibilidades e variedades de praticas a serem desenvolvidas nas 
aulas de Educação Física no contexto escolar.

Dança
Na antiguidade os rituais tribais, usavam a dança como parte 

do cotidiano. O homem primitivo utilizava a dança para expressar-se 
emocionalmente e para necessidades de sobrevivência e fins 
espirituais. O movimento que dava origem a dança não era apenas 
divertimento, mas também parte da vida social, como uma ação 
espontânea desenvolvendo-se a expressão, comunicação e 
consciência corporal. Com o passar dos anos a dança evoluiu, 
passando os movimentos a imitar estátuas gregas, surgindo vários 
ritmos ao longo dos anos (NANNI, 2003).

Oliveira (2004) diz ainda que a dança surgiu dentro dos rituais 
primitivos se tornando uma das atividades físicas mais significativas 
para o homem antigo. Era utilizada como forma de exibir qualidades 
físicas e de expressar sentimentos, sendo praticada por todos os 
povos, desde os 60 000 a.C. 

A dança tem como finalidade expressar sentimentos mais 
nobres e mais profundos da alma humana. Sem dúvida, por uma 
necessidade interior, muito mais próxima do campo espiritual que do 
físico. Seus movimentos, que progressivamente vão se ordenando em 
tempo e espaço, são a válvula de liberação de uma tumultuosa vida 
interior que ainda escapa a análise. Constituem formas de expressar os 
sentimentos: desejos, alegrias, pesares, gratidão, respeito, temor, 
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poder (OSSONA,1988).
       Brasil (1999) faz uma crítica com relação à falta de interesse de se 
desenvolver o conteúdo da dança nas aulas de Educação Física 
escolar:

Num país tão rico em ritmos e danças, parece 
paradoxal um programa de Educação Física centrado 
em esportes e ginásticas. O professor, no entanto, 
perguntar-se-à como inserir essa atividade para alunos 
que até então não vivenciaram essas experiências em 
aula. Pois bem não podemos negar que as atividades 
ritmas e expressivas tem o seu espaço na vida dos 
adolescentes e jovens.O fato disso não acontecer na 
escola é que nos chama a atenção (BRASIL, 
1999.p.166).

Esportes
O termo “desport” surgiu o francês que os ingleses mudaram 

para esporte. O esporte era considerado uma forma de prazer ou 
divertimento, surgindo o ditado popular de quando atualmente 
alguém diz que faz algo por prazer, ao invés disso diz que faz por 
esporte. Nas escolas, a busca de campeões direciona a prática 
esportiva a uma especialização prematura, influenciando de forma 
negativa o desenvolvimento motor das crianças (OLIVEIRA, 2004).
             Pode-se considerar como esporte as práticas que contém 
regras oficializadas e caráter competitivo, organizado em federações 
regionais, nacionais e internacionais que elaboram regulamentos para 
a atuação tanto amadora quanto a profissional. Dentro das principais 
práticas esportivas estão o futsal, o handebol, o basquetebol e o 
voleibol (BRASIL, 1999).
                 O esporte para crianças deve ser desenvolvido de forma 
lúdica, fazendo com que ela sinta prazer pela modalidade e sempre 
queira praticá-la novamente (ARAÚJO, GONÇALVES, SANTOS, 
FERREIRA, 2006).
             Betti e Zuliani citado por Souza (2007), Bonela (2007) e De 
Paula (2007) acreditam que a Educação Física deve preparar os 
alunos, através do esporte, a serem praticantes conscientes e ativos 
dentro da sociedade , tornando-os indivíduos capazes de estabelecer 
novas formas de movimento corporal.
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Jogos e recreação
A recreação está presente na formação cultural dos povos e se 

manifesta de diversas formas. Pode ser desenvolvida através das 
atividades recreativas tanto nos jogos como nas brincadeiras. O 
professor tendo consciência da importância da recreação no 
desenvolvimento da criança buscará meio e formas de metodologias 
que possibilitarão o alcance dos objetivos, disciplinas nas ações 
educativas (SILVA, 2006).
 Segundo Oliveira (2004) o jogo faz parte do currículo da 
Educação Física Escolar sem conotação de apenas passatempo sem 
valor. As atividades que são desenvolvidas em forma de jogo podem 
facilitar o desenvolvimento do aluno, por causa de sua ludicidade e do 
número de oportunidades disponíveis para prática.
         Segundo Awad (2004) a recreação pode contribuir de forma 
fundamental na formação das habilidades motoras da criança, além de 
expressar seus sentimentos de forma espontânea e natural, 
desenvolvendo além da parte motora aspectos cognitivos. O 
adolescente utiliza a recreação para controlar seus impulsos físicos e 
sociais tentando se inserir num grupo no qual busca uma identidade 
semelhante a sua. Pode-se construir juntamente com os alunos jogos 
através de sucatas, como, vai e vem com garrafas plásticas, jogos 
geométricos com saquinhos de pano, pé de lata com latas, jogo da 
velha com carretéis e pedaço de madeira. Cita ainda algumas 
atividades recreativas lúdicas que podem ser usadas para se quebrar o 
gelo de um determinado grupo de participantes, como, andar em 
grupo e conversar ao mesmo tempo, vivo e morto, quando o professor 
disser vivo levanta-se os braços, quando disser morto abaixa-se os 
braços, além de brinquedos cantados e outros.
 É através das brincadeiras que a criança experimenta os 
movimentos e as possíveis reações desse mesmo, produzindo 
elementos para desenvolver atividades mais elaboradas, reduz os 
riscos de obesidade e mantém sua qualidade de vida (CANTO e 
MENDES, 2006).

Artes marciais 
            A capoeira marcou a história do Brasil através da cultura negra 
que lutava pela própria sobrevivência. Na escola a capoeira deverá 
registrar o universo lúdico e recreativo, além da socialização 
desenvolvida através de movimentos básicos como, saltar, girar, 
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chutar, e equilibrar podendo contribuir para o desenvolvimento de 
aspectos motores, agilidade, destreza, velocidade, força, e noção de 
espaço temporal (MERIELLES e MATOS, 2006).
         A capoeira, inicialmente aplicada livremente pelos escravos, é 
agora apresentada dentro das academias, escolas, clubes e até mesmo 
universidades. Com relação à capoeira na escolar Adjuto Filho (2006) 
cita ainda que:

A capoeira na escola é um instrumento de grande 
importância para o desenvolvimento global do ser 
humano, que traz benefícios físicos, psicológicos e 
sociais. Ela esta ligada a “estar com os outros” e 
aprender a conviver socialmente. Sendo um esporte e 
uma manifestação cultural brasileira, a capoeira 
resgata nossa identidade possuindo uma enorme 
diversidade de conteúdos a ser explorados, 
envolvendo várias disciplinas e usando a Educação 
Física como veiculo transmissor de seus 
conhecimentos (ADJUTO FILHO, 2006, p.04).

          As lutas podem ser desenvolvidas, dentro de um espaço 
delimitado, colocando-se alunos mais altos, mais leves, mais fortes, 
levando ao desenvolvimento de algumas estratégias de ataque e de 
defesa. Ficando a caráter do professor, promover a socialização das 
conquistas individuais. Podem-se realizar movimentos de lutas bem 
conhecidas como, Judô, jiu-jitsu e o sumo. Essas práticas podem ser 
realizadas em grupo através de debates e reflexões individuais e 
coletivas fazendo sentido e significado para o aluno, gerando 
questionamento de condutas e valores do grupo e do próprio aluno 
(BRASIL, 1999).

Planejamento e Avaliação Em Educação Física
 Diante da importância de se organizar a prática pedagógica 
docente de forma construtiva e qualitativa Silva e Krug (2008) 
ressaltam que a reflexão da prática realizada pelo professor é uma 
tática que mobiliza e elabora sua ação e ativa os seus recursos 
intelectuais, como conceitos, teorias, crenças, técnicas, diagnostica a 
situação, elabora estratégias de intervenção e prevê os resultados 
futuros de sua intervenção.
 Com relação ao planejamento e avaliação Bento (1987) diz 
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que:

A planificação e análise/avaliação do ensino são, 
j u s t a m e n t e ,  n e c e s s i d a d e s  e  m o m e n t o s  
desencadeadores de reflexão acerca da teoria e prática 
do ensino. Por isso mesmo aumentam a competência 
didática e metodológica e geram segurança de ação. 
Não somente porque o ensino, mediante planificação e 
análise, adquire os contornos de uma atividade 
racional, humana, mas também porque, deste modo, o 
professor se liberta de determinadas preocupações, 
ficando disponível para a vivencia de cada aula como 
um ato criativo (BENTO, 1987.p.11).

Dentro de todas essas reflexões a avaliação deve ainda dar 
oportunidade de aprendizagem, tendo como foco as competências e 
servir para ajudar no desenvolvimento, partindo das intervenções do 
professor, devendo este observar, questionar, registrar e dar feedback, 
realizando esse processo de forma gradativa podendo assim 
diagnosticar possíveis dificuldades e acertos contribuindo de forma 
constante e efetiva para a aprendizagem do aluno (GUIMARÃES, 
2003).

O Estágio Curricular Supervisionado na Formação de 
Professores
 O Estágio Curricular são as atividades que os alunos deverão 
realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo futuro de 
trabalho. Vários estudos mostram a problemática do estágio na 
formação de professores seja por parte da carga horária apresentada 
aos alunos, seja pelo próprio entendimento de sua finalidade e de sua 
função (PIMENTA, 2002).
 Com relação à carga horária do Estágio dentro do curso de 
Educação Física Silva (2005) citado por Souza (2007), Bonela (2007) 
e De Paula (2007) diz que:

A resolução CNE/CP2 propõem uma carga horária 
mínima de 400 horas, a ser distribuída ao longo do 
curso, visando favorecer o futuro profissional unindo a 
cultura, escolar, esportiva, artística, lúdica e tradição 
educacional (SOUZA, BONELA E DE PAULA, 
2007.p.3.).

118 P. 104 - 126

REVISTA FACTU CIÊNCIA



Piconez et al (1991) faz uma reflexão em torno do Estágio 
Supervisionado e da formação de professores, no qual ela fala sobre a 
postura artificial  dada em relação às reais condições da escola 
brasileira dentro da  prática de Ensino. Ressalta também o fato da não 
realização do Estágio Supervisionado e possivelmente da não 
realização da supervisão do estágio, deixando claro o porquê da falta 
de sentido que é muitas vezes atribuída ao Estágio Supervisionado 
dentro das graduações de futuros profissionais de Ensino.
 Buriolla (2001) faz referências importantes com relação ao 
Estágio Supervisionado:

O estágio é o lócus onde a identidade profissional do 
aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o 
desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e 
crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e 
sistematicamente (BURIOLLA, 2001.p.13).

                 Diante das perspectivas apresentadas Silva e Krung (2008) 
consideram que a atividade que os professores desempenham é 
teórico-prática e, portanto, o estágio procura dar subsídios para a 
construção de práticas mais condizentes com as necessidades 
educativas, pois, pensar a profissão descontextualizada da realidade 
em que irá se desenvolver dificulta ao futuro professor estabelecer as 
relações necessárias para a própria construção do seu processo 
formativo.

O papel do professor supervisor e orientador do estágio 
curricular supervisionado na formação do acadêmico

  O Conselho Federal de Educação Física diz que:

O Estágio deve ser realizado no campo da formação 
profissional do aluno, sob supervisão/orientação de 
profissional devidamente habilitado, responsável pela 
atividade objeto do estágio (CONFEF, 2005.p.8,).

As professoras Estevão, Marques e Toledo citado por Buriolla 
(2001) dizem que deveria se reconhecer a supervisão como aspecto 
relevante na formação profissional, sendo este reconhecimento vindo 
principalmente dos próprios profissionais. Ressaltam ainda que o 
estágio é espaço que se tem para realizar uma atividade profissional, 
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porém deve ser uma experiência controlada e apoiada.
 Para Silva (2005) apud Souza, Bonela e De Paula (2007) no 
dia-a-dia do acadêmico percebe-se que os graduandos se envolvem 
com muito mais ânimo e determinação quando a universidade lhes 
proporciona a oportunidade de se colocar a teoria em prática, 
principalmente quando são acompanhados de um profissional 
supervisor ou quando se possui  instituições  conveniadas que estão 
sempre em contato com a universidade.
 De acordo as propostas da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí, dentro do curso de Educação Física o professor orientador, 
professor da disciplina estágio curricular supervisionado, tem um 
papel relevante no estágio curricular supervisionado, visto que além 
de orientar o acadêmico no seu período de estágio, este fará uma 
ligação entre a teoria aplicada em sala de aula com a prática realizada 
pelo estagiário no contexto escolar. O professor orientador fará visitas 
ao estagiário no local da realização deste, observando como o 
acadêmico está se comprometendo no decorrer do estágio, como está 
se relacionando com a equipe da escola e com os alunos dessa mesma. 
Quanto ao professor supervisor, professor da instituição onde o 
acadêmico realizará o estágio, também tem muita importância na 
formação do professor de Educação Física, contribuindo no auxílio ao 
estagiário durante as suas aulas além de supervisionar o acadêmico 
dentro da escola, informar ao orientador caso haja qualquer 
dificuldade enfrentada por este na aplicação das fases do estágio 
(FACTU, 2004).
          O papel dos professores é orientar, acompanhar e supervisionar 
a prática profissional dos alunos (BENITES e NETO, 2003).

As principais dificuldades da realização do estágio pelo 
acadêmico
         Existem diversos empecilhos para que o aluno trabalhador 
consiga concluir uma licenciatura, um deles são os estágios. Devido a 
isso existem alunos que demoram anos além do normal para se 
conseguir concluir o curso. Outra dificuldade apresentada pelos 
estagiários é o fato de não serem professor de determinada turma e ter 
que ministrar aulas. Além disso, os estagiários reclamam da carga 
horária, e de mesmo os que já são professores há algum tempo ter que 
realizar o estágio. Existem alguns estagiários que já são professores 
ressaltando ser uma boa experiência a realização do estágio, visto que 
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terão novas vivencias e poderão questionar a prática com outro colega 
profissional (PICONEZ et al, 1991).
 Gatti (2000) citado por Costa (2003) diz ainda que:

        
Gatti (2000) lembra ainda que os alunos que freqüenta 
cursos noturnos, geralmente não conseguem cumprir 
adequadamente os estágios exigidos, assim como 
outras atividades, pois geralmente trabalham e têm 
pouco tempo para dedicar-se ao curso. Esse é mais um 
grande problema que envolve a formação do 
professor (COSTA, 2003, p.98.)

        
 Além de todas as dificuldades apresentadas com relação à 
disciplina, um outro problema apresentado principalmente entre os 
alunos dos 3º e 4° anos do curso, é a relação entre o professor da 
escola, local onde o acadêmico realizara o seu estágio, e o professor da 
disciplina Estágio Supervisionado. O que se encontra geralmente nas 
escolas são professores que já sistematizaram sua prática pedagógica, 
sendo esta correta ou não, condizentes com seus próprios 
conhecimentos ou convicções adquiridas pela experiência, não 
admitindo algumas vezes mudanças ou novas práticas que venham 
ferir seus princípios e normas que foram sendo estipuladas durante 
seus anos de escolarização (GONÇALVES JUNIOR e RAMOS, 
1998). 

A relevância do estágio curricular supervisionado na formação 
acadêmica do graduando do curso de licenciatura em educação 
física

O futuro professor pode se ver no estágio como um possível 
manipulador de instrumentos, executor de práticas nas quais ainda 
não participa de sua elaboração através da reflexão sobre as atividades 
e a teoria são abertas novas perspectivas futuras diante de sua postura 
crítica e sensibilizada que o permitem perceber os principais 
problemas que fazem parte da pratica pedagógica (PICONEZ et al, 
1991).
 Segundo Silva e Krug (2008) o estágio é etapa de grande 
importância na formação acadêmica:

Considerando que os professores têm capacidade de 
decidir e de rever suas práticas e as teorias que as 
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informam, pelo confronto de suas ações cotidianas 
com as produções teóricas, pela pesquisa da prática e a 
produção de novos conhecimentos para a teoria e a 
prática de ensinar, acreditamos que as transformações 
das práticas docentes só se efetivam na medida em que 
o professor amplia sua consciência sobre a própria 
prática, da aula e da escola como um todo, o que 
pressupõe conhecimentos teóricos e críticos sobre a 
realidade (SILVA e KRUG, 2008, p.5).

O Estágio Curricular Supervisionado é um momento 
privilegiado da experiência profissional, levando a reflexão sobre as 
práticas e as teorias que estão subjacentes à sua proposta, cabendo ao 
estagiário acompanhar os aspectos que envolvem a vida escolar que 
não acontecem igualmente no decorrer do semestre, tendo como foco 
alguns aspectos que mais importa vivenciar (BENITES e NETO, 
2003).

Pode-se perceber que o Estágio Curricular Supervisionado 
dentro do curso de Licenciatura em Educação Física se mostra na 
atualidade como uma das mais modernas e ricas formas de se superar a 
mais antiga problemática entre a ligação da teoria e prática existente 
nos cursos de formação de professores. É necessário que sejam feitas 
novas relações sociais na forma como se organiza a prática 
pedagógica dos professores dos cursos de Formação profissional, 
tendo como foco o trabalho interdisciplinar e principalmente a 
pesquisa, realizada após a prática pedagógica, tornado-as articuladas 
e orientadoras de todo o processo de formação (LIMA, 2005).

CONSIDERAÇÕS FINAIS

 Segundo Benites e Neto (2003) a formação do professor de 
Educação Física se fundamenta na junção das experiências de vida do 
acadêmico, com formação a científica apresentada pelas disciplinas e 
principalmente pela prática vivenciada no Estágio Curricular 
Supervisionado, que se apresenta para que o estagiário possa construir 
seus próprios conceitos e uma identidade profissional própria. O 
Estágio Curricular Supervisionado é uma etapa privilegiada da 
experiência profissional, devendo refletir sobre as práticas e as teorias 
que estão subjacentes à sua proposta, cabendo ao acadêmico 
acompanhar aspectos que envolvem a vida escolar que acontecem 
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gradativamente no decorrer do semestre, focando-se mais em alguns 
aspectos mais relevantes que importa vivenciar. 
   Lima (2005) acredita que as universidades devem propor em 
suas grades curriculares a prática ligada a teoria desde os primeiros 
períodos, para que não ocorra o que se tem visto na formação 
acadêmica em que os graduandos tem dificuldade de aplicar 
conhecimentos adquiridos do início de sua formação na prática 
pedagógica.
 Não é mais admissível dentro da formação de professores a 
dissociação da realidade educacional brasileira dos conhecimentos 
científicos. Uma educação qualitativa, que seja capaz de proporcionar 
um ensino satisfatório aos alunos depende muito da reflexão por parte 
dos docentes e de todos os envolvidos nesse processo de formação do 
futuro profissional a ser inserido nesse mercado (COSTA, 2003).
 Diante do contexto atual conclui-se que o Estágio Curricular 
Supervisionado, componente curricular obrigatório dos cursos de 
Educação Física, deve se efetivar na formação acadêmica, devido a 
sua importância nessa fase na qual proporciona ao acadêmico à 
oportunidade de efetivar a prática dos conhecimentos adquiridos no 
decorrer do curso, levando o estagiário a reflexão do compromisso 
que ele mesmo propôs a sua carreira profissional, e levando-o ainda a 
repensar as práticas aprendidas no meio cientifico, construindo seus 
próprios conceitos diante dessa mesma, verificando o que seria 
possível e o que talvez esteja fora do contexto educacional, se 
tornando capaz de transformar a educação em algo possível de se ver.
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PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO ACERCA DAS  
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 

ESF EM UNAÍ - MG 
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RESUMO

O presente estudo caracteriza-se como qualitativo realizado nos 
bairros: Bela Vista, CAIC 3, CAIC 4, Divinéia, Jacilândia, Mamoeiro, 
Novo Horizonte, Novo Jardim e Primavera em Unaí – MG, com o 
objetivo de discutir as percepções da população acerca da ESF, 
partindo da percepção da clientela sobre sua utilidade e serviços 
prestados. A população constituiu-se de 3 entrevistados por microárea 
de cada ESF, num total de 165 pessoas. Os dados foram coletados por 
meio de questionário aplicado sob forma de entrevista estruturada. Os 
resultados evidenciaram que a população percebe mudanças no 
modelo assistencial, entretanto, ainda faz confusão entre o modelo de 
saúde tradicional e o atual, mostrando insatisfação quanto à falta de 
especialistas, portanto há necessidade de melhoria no serviço de 
informação sobre a ESF e estruturação do serviço de referência e 
contra-referência das ESF do município de Unaí - MG.

Palavras-chave: percepção, população, estratégia de saúde da 
família.

ABSTRACT
This study is characterized as qualitative held in the neighborhoods: 
Bella Vista, CAICOS 3, CAICOS 4, Divine, Jacilândia, papaya, New 
Horizon, and Spring Garden in New Unaí - MG. Aimed to discuss the 
perceptions of people about the ESF, on the perception of customers 
about their utility and services. The population consisted of 3 
interviewed by micro of each ESF, a total of 165 people. Data were 
collected through a questionnaire applied in the form of structured 
interview. The results showed that people perceive changes in the 
health care model, however, is still confusion between the traditional 
model of health and present, showing dissatisfaction about the lack of 
specialists. It was concluded that there is need for improvement in the 
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service of information about the ESF and structuring the service 
reference and counter reference of the city of ESF Unaí – MG.                                       

Key-words: perception, population, family health strategy.

INTRODUÇÃO

O Programa Saúde da Família (PSF), segundo Figueiredo 
(2003), foi criado em 1994 em caráter temporário, com o principal 
objetivo de contribuir para a reorientação do modelo assistencial a 
partir da atenção básica em conformidade com os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente denominada Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), em caráter permanente e sob 
responsabilidade dos municípios, mantém o mesmo objetivo visando 
assim, proporcionar assistência à saúde, tanto na própria unidade, 
quanto em domicilio, promovendo ações integrais, em que toda 
família é acompanhada, com principal foco preventivo, no que diz 
respeito à saúde.   

Segundo Neves et.al. (2004) a ESF trabalha em uma nova 
lógica, com maior capacidade de resposta às necessidades básicas de 
saúde da população, idealizada para aproximar os serviços de saúde 
da população adstrita, que é um número determinado de famílias para 
cada unidade básica de saúde (UBS); cumprir o princípio 
constitucional do Estado de garantir ao cidadão seu direito de receber 
atenção integral à saúde, com prioridade para as atividades 
preventivas, mas sem prejuízo para os serviços assistenciais e permitir 
que os responsáveis pela oferta de serviços de saúde, os gestores do 
SUS, aprofundem o conhecimento sobre a clientela, ou seja, conhecer 
a população assistida.

 Os estudos mencionados retratam o modelo de saúde vigente, 
embasado em práticas preventivas, caracterizadas pelos serviços 
prestados pelas ESF's, que representam a porta de entrada para 
promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, sem lançar mão 
da recuperação da saúde. Desta forma é de suma importância que a 
população assistida tenha o adequado conhecimento do 
funcionamento e objetivo das UBS, com o intuito de se alcançar à 
correta utilização dos serviços prestados pela mesma.

O presente estudo de revisão literária e de pesquisa de campo 
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teve como objetivo analisar e discutir o nível de conhecimento e as 
percepções da população assistida pelas ESF's do município de Unaí, 
Minas Gerais, em relação aos serviços prestados nas mesmas.

METODOLOGIA

 A pesquisa objetivou a análise e discussão do conhecimento e 
percepções da população em relação aos serviços prestados nas UBS's 
do município de Unaí – MG.
 A pesquisa foi realizada no período de janeiro à março do ano 
de 2009, consistiu em questionário, aplicado sob forma de entrevista 
aos usuários das UBS's de Unaí – MG, dos bairros: Bela Vista, CAIC 
3, CAIC 4, Divinéia, Jacilândia, Mamoeiro, Novo Horizonte, Novo 
Jardim e Primavera.
 O universo amostral da pesquisa consistiu em três 
entrevistados por cada microárea das respectivas ESF's, escolhidos de 
forma aleatória. Sendo oito ESF's com seis microáreas cada, e uma 
ESF contendo sete microáreas, o número de entrevistados totaliza 
cento e sessenta e cinco.
 A pesquisa foi desenvolvida a partir da autorização de cada 
entrevistado, conforme resolução 196/96 e a análise dos dados foi 
realizada da seguinte forma: a faixa etária dos entrevistados, o sexo, o 
grau de conhecimento que os próprios entrevistados julgavam ter, a 
freqüência com que os mesmos iam as UBS's e quais os motivos pela 
procura. Verificou-se ainda os estabelecimentos de saúde procurados 
ao surgimento de sinais e sintomas, a opinião dos usuários em relação 
ao acesso às ESF's e os motivos e avaliou-se a percepção da população 
acerca da contribuição que as ESF's proporcionaram à comunidade e 
as sugestões e críticas do funcionamento e serviços prestados pelas 
mesmas na visão dos usuários.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A faixa etária dos entrevistados foi bastante heterogenia, 
variando de 15 até acima 71 anos de idade, como mostra a tabela I - 
faixa etária.
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Grande parte dos entrevistados se encontra em idade adulto-
jovem, cujo faixa etária predominante é de 15 a 30 anos, sendo que a 
maioria destes apresentava 20 anos de idade.  

A segunda faixa etária predominante corresponde aos adultos 
com idade de 31 a 50 anos, logo em seguida se encontram os com faixa 
etária de 51 a 70 anos, representada por 18,80%.

A menor representatividade, porém não menos importante é a 
faixa etária de 71 anos acima, sendo o entrevistado mais idoso o de 86 
anos de idade.

O sexo foi outro aspecto analisado durante a realização da 
pesquisa, em que se houve predominância do sexo feminino, vide 
tabela II e gráfico I – sexo.
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      Tabela I: Faixa etária dos entrevistados do município de Unaí – M/G 

Idade (anos) Nº % 

15 a 30 70 42,40 

31 a 50 52 31,50 

51 a 70 31 18,80 

> 71 12 7,30 

Total 165 100 

 

Tabela II: Sexo dos entrevistados Gráfico I: Sexo dos entevistados 

em %.  

 

 

 

 

O grau de conhecimento também foi alvo de 

pesquisa sendo este o principal objetivo do estudo em questão, portanto observou-se que 

este é baixo e inadequado, como apresenta a tabela III.  

Tabela III: Grau de conhecimento sobre a ESF 

 

 

Sexo  Nº % 

Feminino 108 65,0 

Masculino 57 35,0  

Total 165 100 

Conhecimento Nº % 

Sim  64 38,80 

Não 101 61,20 

Total 165 100 

65% 

35% 

feminino 

masculino 

P. 127 - 135



A própria população assistida pelas ESF's reconhece a falta de 
conhecimento adequado sobre o funcionamento e objetivo das 
unidades básicas de saúde, uma vez que, em sua maioria os 
entrevistados afirmam e demonstram não terem conhecimento sobre 
os serviços disponíveis nas unidades, bem como as categorias 
profissionais que compõem as mesmas, sendo mencionado pela 
maioria dos entrevistados somente a presença de médico e agentes 
comunitários de saúde (ACS). Além de terem a idéia de que as 
referidas unidades atuam em caráter emergencial, de forma curativa; 
sendo que a realidade é contrária, já que o objetivo das ESF's é a 
assistência preventiva.

Ao serem indagados sobre os atendimentos prestados na 
UBS's, todos os entrevistados mencionaram as consultas médicas, as 
visitas domiciliares, sendo estas o grande diferencial das ESF's, e 
vacinação; sendo que alguns dos entrevistados também citaram outros 
serviços prestados, tais como: prevenção do câncer de colo uterino, 
distribuição de medicamentos, verificação de pressão arterial (PA), 
reuniões com grupos operativos, tratamento dentário em algumas 
unidades, curativos, nebulização, entre outros.

O número de usuários que freqüentam as UBS's raramente se 
apresentam em grande representatividade, como explanado na tabela 
IV.

A taxa percentual de 54,55% corresponde ao grupo abordado 
que raramente procura a unidade, o que demonstra e confirma a idéia 
da população, centrada no aspecto curativo, onde a mesma não tem o 
hábito de procurar a unidade para consulta de rotina, e sim somente 
quando há o surgimento de algum problema de saúde (40% dos 
entrevistados – Tabela V); o que pode ser constatado nas tabelas IV e 
V.
 O percentual de 24,85 corresponde ao grupo que freqüenta a 
unidade pelo menos uma vez ao mês, sendo que o mesmo é 
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Tabe la IV: Freqüência  dos Usuários 

Freqüê ncia Nº %  

Mais de um a vez ao m ês 12  7,3 0 

Um a vez ao m ês 41  24 ,85 

Raram ente 90  54 ,55 

Ne nhum a 22  13 ,30 

Total 165  10 0 
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caracterizado por portar alguma patologia crônica, tal como, Diabetes 
e/ou Hipertensão, o que o leva a manter acompanhamento mensal, em 
consultas de rotina na UBS correspondente.
 Uma porcentagem significativa de 13,30% representa o grupo 
que não freqüenta a unidade, o que pode estar relacionado com o fato 
dos entrevistados estarem, na sua maioria, na faixa etária entre 15 e 30 
anos de idade.  

Um dos principais motivos de procura às UBS's, citado pelos 
entrevistados, é o surgimento de sinais e sintomas, o que justifica a 
procura rara às UBS's, o que é mostrado na tabela V.

Ao surgimento de sinais e sintomas uma das principais 
unidades de saúde procurada é a UBS, como já citado, sendo o Pronto 
Atendimento – PA a segunda unidade de saúde mais procurada pelos 
usuários ao surgimento de sinais e sintomas, vide tabela VI.
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Tabela V: Motivo de procura a UBS

 

Motivo

 
Nº

 
%

 

Busca de remédios e/ou vacinação
 

21
 

12,70
 

Somente quando surge algum problema de saúde  66  40,00  
Consulta de rotina

 
28

 
17,00

 
Busca de remédios e consulta de rotina

 

28

 

17,00

 Não procura a unidade

 

22

 

13,30

 
Total

 

165

 

100

 

 

Tabela VI: Estabelecimento de saúde procurado ao surgimento de sinais e sintomas 

Estabelec imento de  saúde Nº % 

ESF 53 32,15 

ESF e Pronto atendimento (P . A.) 26 15,75 

ESF e farmác ia 03 1,80 

ESF e recursos da c omunidade 02 1,20 

P. A. 51 30,90 

P. A. e farmác ia  08 4,85 

P. A. e recursos da c omunidade  08 4,85 

Farmácia 04 2,45 

Hospital particular 08 4,85 

Recursos da comunidade 02 1,20 

Total 165 100 
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 Nota-se que a ESF (32,15%) e o P. A. (30,90%) são bastante 
procurados em caso de surgimento de sinais e sintomas, este fato esta 
relacionado com a procura pelos serviços somente quando há algum 
problema de saúde associado à visão de modelo curativo. O que não se 
espera da atual assistência à saúde, uma vez que esta se fundamenta, 
através das ESF's em um modelo preventivo. 
 O acesso às UBS's, na opinião dos entrevistados, em sua 
maioria, é fácil, estando representado em 83,65% do total, como e 
mostrado na tabelaVII.

 Em relação às tabelas VII e VII. I nota-se que a grande maioria 
dos entrevistados (83,65%) concorda que as ESF'S se encontram bem 
localizadas, sendo-as de fácil acesso. No entanto houve casos, 
principalmente no bairro Mamoeiro, bairro afastado do perímetro 
urbano do município, em que os entrevistados (16,35%) afirmaram 
ser razoável, difícil ou impossível o acesso, uma vez que as 
microáreas da ESF correspondente se encontram distantes da mesma.  
 Além da distância, que corresponde a 66,65% dos 
entrevistados que alegaram um acesso difícil ou impossível as UBS; 
outro fator associado, relatado pelos entrevistados, são as condições 
físicas debilitantes em que alguns usuários se encontram (33,35%).
 O principal motivo que impede os usuários de freqüentarem às 
UBS's é a distância e as condições físicas debilitantes, como já citado. 
Esta informação é confirmada na tabela - VII. I: Motivo do acesso 
difícil ou impossível.
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  Tabela VII: Opinião dos usuários em relação ao acesso 
  a UBS 

Acesso  Nº % 

Fácil 138 83,65 

Razoável 15 9,10 

Difícil 11 6,65 

Impossível 01 0,60 

Total 165 100 
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 Ao serem questionados em relação às contribuições que as 
ESF's haviam proporcionado à comunidade, do total de 165 
entrevistados, 26 afirmaram não ter proporcionado nenhuma 
contribuição ou não souberam responder. O restante dos entrevistados 
(139), representando a maioria, afirmaram que as unidades 
possibilitaram um atendimento mais digno e ágil, sendo que, de forma 
geral, as mesmas são bem localizadas e com isso facilitam o processo 
de marcação de consultas e acesso às informações, além de 
oferecerem as visitas domiciliares, o que beneficiou o acesso à saúde 
da população em geral.
 Grande parte dos entrevistados percebem a diminuição da 
demanda por serviços emergenciais o que, segundo eles, “diminui a 
superlotação no Pronto Atendimento”; além da diminuição da 
ocorrência de determinadas doenças nos bairros que dispõe dos 
serviços das ESF's.
 No entanto, muitas sugestões e críticas foram dadas pela 
maioria dos entrevistados (109), sendo no geral, reclamações do 
atendimento dos profissionais de saúde, incluindo agentes 
comunitários de saúde, a equipe de enfermagem e a classe médica; 
sendo mencionada a dificuldade ainda existente em marcar consultas, 
reivindicação de atendimento especializado, com sugestões de 
médicos ginecologistas, pediatras, neurologistas, entre outros; além 
de atendimento 24h. 
 Uma outra sugestão foi à melhoria na capacitação dos 
profissionais que compõem as unidades, principalmente no que se 
refere à visita domiciliar do ACS, que na opinião dos entrevistados 
deveria ser regular, independente da patologia ou ausência desta nas 
famílias visitadas, e uma visita que alcançasse o objetivo de assistir o 
usuário em suas reais necessidades.
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Tabela VII. I: Motivo do acesso difícil ou impossível. Unaí – M.G. 2009 

Motivo Nº % 

Condições físicas debilitantes 04 33,35 

Distância 08 66,65 

Percurso difícil e/ou inadequado 00 00 

Total 12 100 
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 Entre 165 entrevistados, 56 não relataram nenhuma sugestão 
ou crítica às ESF's, por alegarem estarem de acordo e satisfeitos com a 
qualidade e tipos de serviços por elas prestados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, conclui-se que em geral, que a população 
desscrita nas ESF's pesquisadas percebem mudanças no modelo 
assistencial, entretanto, ainda faz confusão entre o modelo de saúde 
tradicional e o atual, apresentando a idéia de que o modelo vigente tem 
caráter curativo, mostrando insatisfação quanto à falta de 
especialistas e críticas inviáveis.  

Os resultados evidenciaram ainda, que apesar da maioria da 
população fazer uso da ESF, muitos recorrem a atendimentos 
emergenciais, tal como o PA, comprovando que os principais 
objetivos, de reduzir a demanda de tais atendimentos, não esta sendo 
alcançado, pela ESF, no entanto verifica-se que há necessidade de 
melhoria no serviço de informação sobre a ESF, sendo essencial à 
divulgação mais abrangente do funcionamento, composição e 
objetivo da mesma. Além da apropriada estruturação do serviço de 
referência e contra-referência. 
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RESUMO

As áreas da saúde e educação, por estarem dinamicamente envolvidas 
com as transformações ocorridas na sociedade, são chamadas 
constantemente a responder reflexiva e criticamente aos novos 
desafios, buscando as adequações cabíveis, tanto nos campos 
epistemológico, como metodológico. A enfermagem vem sofrendo 
inúmeras transformações e avanços ao longo do seu 
desenvolvimento; a SAE é uma das grandes e significativas mudanças 
a ser adaptada e implantada ao exercício profissional da enfermagem, 
sendo este um desafio a ser alcançado na profissão. Dessa forma o 
presente artigo tem por objetivo analisar e descrever como a SAE 
pode ser realizada, bem como mostrar como a mesma é realizada nas 
unidades de saúde de Unaí-MG, apresentando seus inúmeros 
benefícios na melhora da qualidade da assistência a saúde.

Palavras-chave: enfermagem, sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE), processo de enfermagem, unidade de saúde, SAE 
em Unaí.

ABSTRACT 

The areas of health and education, to be dynamically involved with 
the changes in society, are constantly called to respond critically 
reflective and to new challenges, seeking the appropriate adjustments 
in both fields epistemological and methodological. The nursing has 
undergone many changes and advances over its development, the 
SAE is a major and significant changes to be adapted and deployed to 
the practice of nursing, which is a challenge to be achieved in the 
profession. Thus this article aims to analyze and describe how the 
SAE can be done and how it is done in units of health Unaí - MG, 
presenting its many benefits in improving the quality of health care. 
Key-words: nursing, Systematization of nursing care (SAE), nursing 
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process, the health unit, in SAE Unaí.

INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
iniciou-se no Brasil com estudos de Wanda de Aguiar Horta, 
enfermeira de valor significativo para a profissão da enfermagem, e 
nas últimas décadas os enfermeiros conquistaram um modelo, uma 
linguagem, uma legislação e alguns compromissos mediante a 
realização da SAE.

A sistematização da assistência de enfermagem ao ser 
elaborada se torna um dos importantes meios em que o enfermeiro tem 
a oportunidade de aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e 
humanos na assistência ao paciente, além de caracterizar sua prática 
profissional, colaborando assim na definição do seu papel.

Essa prática torna-se dificultada quando nas instituições 
hospitalares o número de profissionais de enfermagem é deficitário 
em relação à taxa de ocupação de leitos, assim como a alta carga de 
trabalho e falta de preparo/capacitação destes profissionais. Os 
enfermeiros deparam-se assim, com o complexo desafio de 
administrar seu tempo para que todas as suas tarefas sejam realizadas 
integralmente e com qualidade na prestação de assistência ao 
paciente.

O conceito de que um modelo de assistência é uma abstração 
da realidade, isto é, um modo de visualizar a realidade atual, torna-se 
necessário dividir aspectos isolados da atual, “dura” e difícil realidade 
para que se possa organizar um pensamento crítico, o raciocínio e o 
método de sistematizar as atividades da profissão da enfermagem 
dentro de um modelo que deve ser próprio de SAE.

Através de pesquisas bibliográficas e de campo, o presente 
artigo tem como objetivo esclarecer o que é e como se realiza a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), bem como 
verificar como a mesma é realizada em algumas unidades de saúde da 
cidade de Unaí-MG.

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a Prática 
de Enfermagem

Enfermagem é uma profissão em franca expansão no cenário 
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nacional, em que as ações que desenvolve abrangem o campo da 
promoção da saúde, da prevenção e recuperação da doença nos 
aspectos de gerenciamento, planejamento e assistência direta ao 
indivíduo, família e comunidade. É sabido que os enfermeiros ao 
longo da sua prática profissional tem sido, historicamente 
sobrecarregados com atividades envolvendo registros, anotações, 
relatórios e comunicações, utilizando grande parte de seu tempo em 
atividades burocráticas e na busca de documentação das informações. 
Diversos estudos estimam que os enfermeiros despendam até 50% de 
seu tempo coletando, administrando e documentando informações. 
Sendo assim, o enfermeiro consome grande parte de seu tempo 
quando realiza, manualmente, o plano de cuidado para cada um dos 
pacientes sob sua responsabilidade. Essa prática torna-se dificultada 
quando nas instituições hospitalares o número desse profissional é 
deficitário em relação à taxa de ocupação de leitos. A enfermagem, 
como a sociedade em geral, vem acompanhando profundas e 
importantes mudanças nas relações sociais e políticas, no campo 
tecnológico, nas relações interpessoais e, principalmente, na maneira 
de organizar os serviços e responder às novas demandas gerenciais e 
científicas. Desde a década de 1950, observa-se uma tendência 
crescente na profissão pela busca de procedimentos/métodos de 
organização e planejamento dos serviços de enfermagem que sejam 
mais eficientes e se traduzam numa assistência de enfermagem mais 
qualificada, (KOERICH et al, 2007).

Portanto, a realização sistematizada da assistência à saúde 
proporciona inúmeros benefícios ao paciente, profissional e 
principalmente a instituição, que os enfermeiros ao prestarem o 
cuidado sistematizado e padronizado aos pacientes buscam alcançar a 
melhoria na qualidade e maior produtividade, além de almejarem 
melhor qualidade de vida da população em geral.

Processo de Enfermagem
O processo de enfermagem é uma metodologia de trabalho 

que está fundamentada no método científico sendo uma "dinâmica das 
ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser 
humano". Dessa forma o processo de enfermagem é um método usado 
por enfermeiros para coletar dados, planejar, implementar e avaliar o 
cuidado; o qual requer habilidades especiais de coleta de dados, 
entrevista, de comunicação, bem como, a capacidade de agrupar 
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informações, identificar objetivos e os meios para alcançá-los. Sendo 
assim, pode se afirmar que o processo de enfermagem beneficia a 
ambos (paciente e profissional), pois direciona a assistência de 
enfermagem para as necessidades de cada cliente, facilita a escolha de 
intervenções mais adequadas, registram de forma objetiva as reações 
do cliente e permite subseqüente avaliação dos cuidados de 
enfermagem. 

O processo de enfermagem é dividido em cinco fases, sendo 
elas: histórico, diagnóstico, planejamento, prescrição e avaliação de 
enfermagem. 

Uma destas fases é descrita por Wanda Horta como a primeira 
fase do processo de enfermagem chamado de histórico de 
enfermagem, sendo conceituado como o roteiro sistemático para o 
levantamento de dados do indivíduo, família ou comunidade que 
sejam significativos para o enfermeiro, a fim de tornar possível a 
identificação dos seus problemas, (POTTER e PERRY, 1999).

 Portanto, o histórico de enfermagem é o levantamento das 
condições do paciente através da utilização de um roteiro próprio, que 
deverá atender as especificidades da clientela a que se destina, ele tem 
a finalidade de conhecer os hábitos individuais e biopsicosociais 
visando a adaptação do paciente a unidade e ao tratamento, assim 
como a identificação de problemas.

Já o diagnóstico de enfermagem é a segunda fase do processo 
de enfermagem e é a identificação das necessidades humanas básicas 
do indivíduo, família ou comunidade que precisam de atendimento e 
ainda, é a determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência 
desse atendimento em natureza e extensão.

De acordo com Correa (2006), uns dos diferentes diagnósticos 
de enfermagem possíveis são: alteração da atividade física: 
mobilidade física prejudicada; déficit no autocuidado: para 
banho/higiene, para vestir-se/arrumar-se e para higiene íntima; 
alteração na eliminação: constipação, incontinência intestinal e 
incontinência urinária total; alteração na percepção sensorial: dor 
aguda; percepção sensorial perturbada: tátil, auditiva, gustativa, 
cinestégica, visual, olfativa; alteração na termorregulação: 
termorregulação ineficaz e hipertermia e hipotermia; alteração na 
auto-realização: conhecimento deficiente e manutenção ineficaz da 
saúde, alteração da sexualidade: disfunção sexual; alteração na auto-
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estima: imagem corporal perturbada; alteração na circulação: risco 
para disfunção neurovascular periférica; alteração da integridade 
física: risco para infecção; alteração da higiene: dentição prejudicada 
e alteração do lazer e recreação: atividades de recreação deficientes, 
dentre vários outros diagnósticos. Atualmente os diagnósticos de 
enfermagem são formulados baseados em 13 diferentes domínios, 
sendo eles: 1- promoção da saúde, 2- nutrição, 3-eliminação e troca, 4- 
atividade/repouso, 5- percepção e cognição, 6- autopercepção, 7- 
relacionamento de papel, 8- sexualidade, 9- enfrentamento/tolerância 
ao estresse, 10- princípios de vida, 11- segurança/proteção, 12- 
conforto e 13- crescimento e desenvolvimento.

A terceira fase do processo de enfermagem é o plano 
assistencial de enfermagem (planejamento), definido como a 
determinação global da assistência de enfermagem que o indivíduo, 
família ou comunidade precisam receber diante do diagnóstico de 
enfermagem estabelecido pelo enfermeiro na segunda fase do 
processo. 

A quarta fase do processo de enfermagem, segundo a 
metodologia do processo de enfermagem de Horta é o plano de 
cuidado ou prescrição de enfermagem que é definido pela por Horta 
como o roteiro diário que coordena a ação da equipe de enfermagem 
na execução dos cuidados decorrentes da implantação do plano 
assistencial de enfermagem e adequados às necessidades básicas e 
específicas de cada paciente. Neste sentido, a prescrição de 
enfermagem segue algumas idéias de Horta, relacionando as 
principais necessidades alteradas em pacientes neurológicos partindo 
também do grau de dependência deste atendimento de enfermagem. 

A quinta fase chamada de evolução/ avaliação de enfermagem 
que é o relato diário das mudanças sucessivas que ocorrem no 
indivíduo, família ou comunidade enquanto estiver sob assistência de 
enfermagem. 

Segundo Morin (2000), citado por Koerich et al (2007), ao 
observar a realidade da profissão de enfermagem, sob uma 
perspectiva do pensamento complexo, a sistematização da assistência 
de enfermagem (SAE) poderia ser enquadrada nos processos 
tradicionais de produção de conhecimento e saúde, isto é, pautado em 
processos lineares e reducionistas. Seria esse o motivo pelo qual sua 
aplicação como modelo de assistência de enfermagem é, até hoje, tão 
pouco utilizado e incipiente?
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Dessa forma é extremante relevante analisar se os enfermeiros 
e toda a equipe de enfermagem são preparados qualitativamente para 
inovar sua prática e assumir a assistência a que os usuários têm direito, 
assim como descrever como a sistematização utilizada pela 
enfermagem integra toda a complexidade que envolve a assistência à 
saúde.

Estes estudos mostram a significativa contribuição da SAE na 
melhora da qualidade da assistência à saúde prestada pela equipe de 
enfermagem, assim como apresenta a importância de se considerar a 
realidade de todo o contexto trabalhista, bem como o 
dimensionamento de profissionais e demanda de serviço a ser 
prestado, os quais influenciam de forma direta na realização da 
assistência.

Regulamentação Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE)

A SAE é um documento e é exigido pelo COREN - Conselho 
Regional de enfermagem MG, e é regulamentada pela Lei nº 7.498/86 
c.c. o Decreto nº 94.406/86 do COFEN - Conselho Federal de 
enfermagem.

Segundo o ministério da saúde (2002), a SAE é exigida 
legalmente, nas instituições de saúde, desde o ano de 2002 através da 
resolução do COFEN - 2002. 

RESOLUÇÃO COFEN-272/2002

O Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a Constituição Federativa do 
Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1998 nos 
artigos 5º, XII e 197;
CONSIDERANDO a Lei nº 7.498/86 c.c. o Decreto nº 
94.406/86, respectivamente no artigo 11, alíneas "c", 
"i" e "j" e artigo 8º, alíneas "c", "e" e "f";
CONSIDERANDO o contido no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, aprovado pela 
Resolução COFEN 240/2000;
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções-
COFEN nºs 195/1997, 267/2001 e 271/2002; 
CONSIDERANDO que a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem - SAE, sendo atividade 
privativa do enfermeiro, utiliza método e estratégia de 

141P. 136 - 149

REVISTA FACTU CIÊNCIA



trabalho científico para a identificação das situações 
de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de 
Enfermagem que possam contribuir para a promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 
indivíduo, família e comunidade;
CONSIDERANDO a institucionalização da SAE 
como prática de um processo de trabalho adequado às 
necessidades da comunidade e como modelo 
assistencial a ser aplicado em todas as áreas de 
assitência à saúde pelo enfermeiro;
CONSIDERANDO que a implementação da SAE 
constitui, efetivamente, melhora na qualidade da 
Assistência de Enfermagem;
CONSIDERANDO os estudos elaborados pela 
CTA/COFEN, nos autos do PAD-COFEN Nº 48/97;
RESOLVE: 
Art. 1º - Ao Enfermeiro incumbe:
I - Privativamente:
A implantação, planejamento, organização, execução 
e avaliação do processo de enfermagem, que 
compreende as seguintes etapas:
Consulta de Enfermagem
Compreende o histórico (entrevista), exame físico, 
diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem.
Para a implementação da assistência de enfermagem, 
devem ser considerados os aspectos essenciais em 
cada uma das etapas, conforme descriminados a 
seguir:
Histórico: Conhecer hábitos individuais e 
biopsicossociais visando a adaptação do paciente à 
unidade de tratamento, assim como a identificação de 
problemas.
Exame Físico: O Enfermeiro deverá realizar as 
seguintes técnicas:
inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma 
criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o 
estado de saúde do paciente e anotação das 
anormalidades encontradas para validar as 
informações obtidas no histórico.
Diagnóstico de Enfermagem: O Enfermeiro após ter 
analisado os dados colhidos no histórico e exame 
físico, identificará os problemas de enfermagem, as 
necessidades básicas afetadas e grau de dependência, 
fazendo julgamento clínico sobre as respostas do 
indíviduo, da família e comunidade, aos problemas, 
processos de vida vigentes ou potenciais.
Prescrição de Enfermagem: É o conjunto de medidas 
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decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a 
assistência de Enfermagem ao paciente de forma 
individualizada e contínua, objetivando a prevenção, 
promoção, proteção, recuperação e manutenção da 
saúde.
Evolução de Enfermagem: É o registro feito pelo 
Enfermeiro após a avaliação do estado geral do 
paciente. Desse registro constam os problemas novos 
identificados, um resumo sucinto dos resultados dos 
cuidados prescritos e os problemas a serem abordados 
nas 24 horas subsequentes.
Artigo 2º - A implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem - SAE - deve ocorrer em 
toda instituição da saúde, pública e privada.
Artigo 3º - A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - SAE deverá ser registrada formalmente 
no prontuário do paciente/cliente/usuário, devendo ser 
composta por:
-Histórico de enfermagem
-Exame Físico
-Diagnóstico de Enfermagem
-Prescrição da Assistência de Enfermagem
-Evolução da Assitência de Enfermagem
-Relatório de Enfermagem
Parágrafo único: Nos casos de Assistência Domiciliar 
- HOME CARE - este prontuário deverá permanecer 
junto ao paciente/cliente/usuário assistido, objetivando 
otimizar o andamento do processo, bem como atender 
o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Artigo 4º - Os CORENS, em suas respectivas 
jurisdições, deverão promover encontros, seminários, 
eventos, para subsidiar técnica e cientificamente os 
profissionais de Enfermagem, na implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE;
Artigo 5º - É de responsabilidade dos CORENS, em 
suas respectivas jurisdições, zelar pelo cumprimento 
desta norma.
Artigo 6º - Os casos omissos, serão resolvidos pelo 
COFEN.
Artigo 7º - A presente resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2002.
Gilberto Linhares Teixeira

COREN-RJ Nº 2.380
Presidente 
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METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva no 
intuito de proporcionar uma concreta análise e desenvolvimento do 
presente estudo, e ainda foram utilizadas pesquisas literárias, a partir 
de uma vasta revisão bibliográfica, bem como a realização de uma 
pesquisa de campo realizada em algumas unidades de saúde da cidade 
de Unaí-MG. 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário 
semi–estruturado, o qual foi aplicado após a concordância do 
administrador da instituição e o consentimento livre e esclarecido dos 
coordenadores do serviço de enfermagem das instituições. A amostra 
alvo da pesquisa foi composta pelos enfermeiros-técnicos 
responsáveis pela equipe das unidades de saúde pesquisadas.

A seleção das unidades de saúde foi selecionada mediante 
sorteio aleatório simples. Em que foi realizado um levantamento das 
diferentes categorias que compõem as unidades de saúde da cidade de 
Unaí-MG, e de cada categoria existente selecionou-se uma unidade 
representante de tal categoria.

Os resultados das categorias de unidades de saúde, obtidos 
mediante o sorteio, foram:

Categoria Hospital →  Hospital Municipal Dr. Joaquim 
Brochado, em que foi colhido duas diferentes visões, ou seja, foram 
aplicados dois questionários nesta unidade;

Categoria Equipe de Saúde da Família (ESF) → � Unidade 
Básica de Saúde – Primavera;

Categoria unidade filantrópica →�Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE);

Categoria unidade pública →�Asilo Frei Anselmo; porém ao se 
realizar a visita a esta unidade, foi constatado que a unidade se 
encontrava temporariamente sem enfermeiro responsável pela 
equipe;

Categoria clínica de hemodiálise →�Nefroclínica LTDA, que 
foi selecionada automaticamente por ser a única clínica de 
hemodiálise da cidade.

A análise dos dados foi realizada, agrupando as respostas 
obtidas em categorias, correlacionando-as posteriormente, com a 
revisão de literatura elaborada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas 
visitas em diferentes unidades de saúde, em que se obteve 
diversificados resultados.

Na categoria Hospital, como já referido foi colhido duas 
diferentes visões. Na primeira visão, a enfermeira entrevistada relatou 
que a SAE não é realizada na unidade, e de todas as etapas da SAE, a 
única que é realizada é a coleta de dados, que é feita no momento da 
admissão do paciente. Na opinião da entrevistada, a principal 
dificuldade encontrada atualmente na implantação da SAE é o 
número insuficiente de enfermeiros. Ao ser questionada de como a 
mesma poderia contribuir para que a implantação da SAE em todas as 
unidades de saúde da cidade de Unaí-MG, como membro da equipe de 
saúde, a mesma relatou que poderia fazer uma reivindicação para que 
o número de enfermeiros contratados seja aumentado, além de 
ressaltar sobre a importância da SAE aos que não a conhecem.   

Na segunda visão, a enfermeira entrevistada confirmou que a 
SAE realmente não é realizada na referida unidade; e acrescentou 
ainda que na sua visão, nenhuma das etapas da SAE são consideradas 
realizadas na unidade, nem mesmo a coleta de dados. Quando 
questionada de quais são as principais dificuldades enfrentadas na 
implantação da SAE, respondeu que essas dificuldades estão 
relacionadas principalmente aos recursos humanos, que são 
deficitários.  Como componente da equipe de saúde, destaca que pode 
contribuir com a implantação da SAE na cidade, buscando cada vez 
mais a adequação profissional como enfermeira, bem como tentar 
suprir as necessidades básicas para esta implantação. 
 Na categoria Estratégia de Saúde da Família - PSF, a 
enfermeira coordenadora da ESF - Primavera, afirmou com clareza 
que a SAE é realizada na unidade, com o objetivo de organizar, 
otimizar e qualificar a assistência de enfermagem prestada, e 
acrescentou ainda que todas as etapas da SAE são realizadas, pois na 
sua opinião o objetivo da SAE somente é alcançado se todas as suas 
etapas forem devidamente realizadas. A enfermeira acredita que as 
principais dificuldades encontradas na implantação da SAE são 
principalmente, a falta de comprometimento, mesmo o profissional 
tendo o conhecimento da SAE, e rotatividade dos profissionais 
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enfermeiros. Ao responder qual seria a sua contribuição na 
implantação da SAE em 100% das unidades de saúde da cidade, 
afirma que pode buscar o despertar do comprometimento por da 
equipe com relação à SAE, como procurar sensibilizar e conscientizar 
os profissionais, tanto individualmente como em grupo, além de 
compartilhar saberes/conhecimentos.
 Para fins comparativos a enfermeira da ESF - Novo Horizonte 
foi entrevistada informalmente, a qual afirmou que a SAE não 
realizada na unidade devido à excessiva carga de trabalho. Esta 
pesquisa informal foi realizada no intuito de se fazer uma comparação 
entre as ESF da cidade, objetivando a não generalização de que todas 
as ESF da cidade realizam a SAE integralmente.

Na categoria unidade filantrópica (APAE), a enfermeira 
entrevistada afirmou que SAE é realizada por completo na unidade, 
no intuito de possibilitar uma autonomia à enfermagem e traçar uma 
linha de trabalho prestado ao cliente. Das etapas da SAE, o histórico, 
diagnóstico, planejamento e a prescrição de enfermagem, são 
devidamente realizados na unidade. Na opinião da entrevistada as 
dificuldades na implantação da SAE são, especialmente a baixa 
disponibilidade de tempo para a sua aplicação e a falta de domínio 
sobre o assunto.  A enfermeira relata que pode contribuir para que a 
implantação aconteça em todas as unidades de saúde da cidade 
desenvolvendo o papel de divulgadora do trabalho por ela realizado, 
bem como buscar o aperfeiçoamento da realização SAE na unidade.

Na categoria unidade pública (Abrigo Frei Anselmo) como já 
relatada, o abrigo se encontrava sem enfermeiro responsável na data 
da visita. O que leva a conclusão de que a SAE não é realizada na 
unidade (ao menos no momento da pesquisa), uma vez que não tem 
nem mesmo a presença do enfermeiro responsável pela equipe de 
cuidados.

Na categoria clínica de hemodiálise (Nefroclínica ltda), o 
enfermeiro entrevistado relatou que a SAE é realizada parcialmente 
na unidade; das etapas da SAE somente o levantamento de problemas 
e plano de cuidados são realizados na unidade, e que os mesmos são 
realizados de forma restrita. Tanto o levantamento de problemas e o 
plano de cuidados são realizados no intuito de possibilitar uma melhor 
qualidade na assistência prestada ao cliente. 

As maiores dificuldades encontradas na implantação da SAE, 
segundo opinião do entrevistado, são especialmente: a sobrecarga de 
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trabalho e o desvio de função dos enfermeiros, que podem ser 
comumente encontrados nas unidades de saúde Unaí-MG. O 
enfermeiro relatou que pode contribuir para a implantação da SAE em 
todas as unidades de saúde da cidade, priorizando a SAE na unidade 
onde o mesmo atua, fato que na maioria das vezes não ocorre.
 Segundo relatos dos enfermeiros entrevistados as principais 
contribuições da SAE são diversificadas e as mesmas são de suma 
importância para qualificar e aperfeiçoar a assistência de 
enfermagem. Sendo assim a SAE é importante por que:
- contribui para uma melhoria da assistência prestada pela equipe de 
enfermagem;
- possibilita que o enfermeiro atue visando às necessidades 
individuais do cliente;
- possibilita registros mais seguros, padronizando a assistência de 
enfermagem;
- proporciona segurança a toda equipe de cuidados, através de dados 
concretos;
- oferece uma assistência de enfermagem individualizada e 
humanizada;
- com a aplicação do processo de enfermagem, a SAE, ajuda na 
tomada de decisões pelo enfermeiro, direcionando suas ações em 
beneficio do cliente.

Mediante a pesquisa realizada, as principais vantagens da 
SAE apontadas foram:
- melhor atendimento ao usuário, melhor resultados e recuperação do 
paciente;
- atenção individualizada direcionada ao cliente;
- diminuição no tempo de internação hospitalar;
- maior envolvimento e interação de toda a equipe de enfermagem;
- a assistência é humanizada;
- dados e registros completos sobre a evolução do cliente;
- assistência mais organizada e qualificada;
- maior reconhecimento ao enfermeiro enquanto profissional 
cuidador;
- melhor definição do papel do enfermeiro;
- oferecimento de maior autonomia do enfermeiro;
- o trabalho é mais direcionado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se unanimidade de opinião quanto à importância da 
SAE para os coordenadores do serviço de enfermagem, porém suas 
visões são as de que existem muitos obstáculos que dificultam a sua 
implantação, como a falta de tempo para sua realização, alta 
rotatividade de pacientes e atendimentos, recursos humanos de 
enfermagem insuficiente, que juntamente com a descrença quanto à 
própria metodologia, são motivos de insucesso da sua implantação. 

Fazendo uma reflexão sobre os dados desta pesquisa, é 
possível sugerir que se desenvolvam programas e projetos no objetivo 
de se alcançar a conscientização da direção das instituições de saúde 
sobre a importância da SAE, e seus principais benefícios; 
proporcionando qualificação geral e capacitação para todos os 
profissionais enfermeiros e demais membros das equipes; melhora do 
quadro de recursos humanos de enfermagem, especialmente 
enfermeiros, pois os mesmos é que irão colocar o processo de 
enfermagem em prática; implantar e programar a SAE, garantindo 
assim a seqüência das etapas em todas as unidades de saúde 
pesquisadas.

A contribuição e experiência adquiridas na pesquisa são 
grandiosas e valiosas, uma vez que proporcionam maior 
conhecimento da realidade da cidade de Unaí-MG em relação à 
realização da SAE nas unidades de saúde, além de despertar o 
interesse em se fazer algo para que a implantação da SAE aconteça em 
100% das unidades de saúde da cidade.

Sendo assim, conclui-se que a enfermagem desempenha papel 
fundamental nesta implantação da SAE em 100% das unidades de 
saúde de Unaí-MG, os quais necessitam de auxílio e 
preparação/capacitação, a qual deve ser iniciada e estimulada desde a 
formação acadêmica do enfermeiro. 
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RESUMO

Os estudos acerca da psicogênese da língua escrita trouxeram aos 
educadores, no início da década de 80, o entendimento de que a 
alfabetização, longe de ser a apropriação de um código, envolve um 
amplo e complexo processo de elaboração de hipóteses sobre a 
representação lingüística; os anos que se seguiram, com a emergência 
dos estudos sobre o letramento foram igualmente férteis na 
compreensão da dimensão sócio-cultural da língua escrita e de seu 
aprendizado. Em estreita sintonia, ambos os movimentos, nas suas 
vertentes teórico-conceituais, romperam definitivamente com a 
segregação dicotômica da pessoa que aprende e do professor-
educador que ensina. Romperam também com o reducionismo que 
delimitava a sala de aula como o único espaço de aprendizagem. O 
objetivo do presente artigo é apresentar o relevante impacto dos 
estudos sobre a leitura e a escrita como práticas sociais a partir de 
renomados pensadores, bem como abordar sobre a concepção de 
formação integral do aprendiz para redimensionar a compreensão 
sobre: as dimensões e desafios do aprender a ler e a escrever; o 
aprender a ler e a escrever na escola, leitura na sala de aula e na 
biblioteca, o quadro da sociedade leitora no Brasil; os motivos pelos 
quais tantos deixam de aprender a ler e a escrever, e as perspectivas de 
novas práticas pedagógicas.

Palavras-chave: educador, aprendiz, dimensões pedagógicas, 
leitura, escrita.
 
ABSTRACT

The studies about the psychogenesis of written language brought to 
the educators, at the beginning of the 1980s, the understanding of the 
alphabetization, far from being the appropriation of a code, involves a 
broad and complex process of elaboration of hypotheses on the 
representation linguistics; the years that followed, with the emergence 
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of the studies about literacy were also fertile in understanding the 
socio-cultural dimension of the written language and learning.  The 
aim of this paper is to present the relevant studies on the impact of 
reading and writing as social practices from leading thinkers and 
address on the design of integral formation of the apprentice to resize 
the understanding that we have on: the dimensions of learning to read 
and write, the challenge of teaching to read and write, learn to read and 
write in school, reading in the classroom and library, the reading frame 
of society in Brazil, the reasons why so many fail to learn to read and 
write, and the prospects of new teaching practices.

Key-words: teacher, learning , pedagogical dimensions, reading , 
writing.

INTRODUÇÃO
Em pleno século XXI, apenas um quarto da população 

brasileira é considerada plenamente alfabetizada, dando conta de ler 
textos longos, relacionar partes de um texto e comparar diferentes 
textos. A má formação das habilidades necessárias à leitura tem como 
origem a fragilidade do processo educacional: alguns lêem muito 
devagar, outros não compreendem o que lêem; uns não têm paciência 
para ler, outros não têm concentração. O que fazer então, para que a 
população adquira o hábito de ler e escrever? Diante do contexto atual 
é necessário que professores - educadores, gestores e pedagogos, além 
de responsáveis por políticas públicas de educação, encontrem com 
urgência, mais que orientações pedagógicas, uma proposta didática 
global coesa e coerente para o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem da leitura e da escrita e que o objetivo maior seja o de 
formar “pessoas” ativas e comunicativas, que sejam capazes de ler e 
produzir textos “de verdade”. Isso implica em um ensino transparente 
e conciso, ilustrado por seqüências didáticas que motivem toda a 
comunidade pedagógica.

As Dimensões do Aprender a Ler e a Escrever
A escola, atualmente tem mudado, mesmo que passivamente, 

seu papel em relação ao ler e ao escrever, exigindo do professor-
educador a compreensão do contexto do mundo contemporâneo, onde 
a palavra escrita amplia os modos de atingir a população direta ou 
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indiretamente, e exige de todos competências para agir com 
autonomia e criticidade frente a ela ou impõe-lhes uma atitude 
massificada e acrítica. Relacionando o ler/escrever à condição de 
poder pensar, interagir a partir do lido e ser capaz de dizer a sua 
palavra e o seu tempo por escrito são fundamentais, portanto é 
necessário agregar valores em relação ao papel do professor-educador 
e do aprendiz para que ambos consigam amalgamar um novo 
significado do processo educacional dentro ou fora da escola.

Reforçando os princípios delineados por Vigotsky e Piaget, a 
aprendizagem se processa em uma relação interativa entre a pessoa e a 
cultura em que vive. Isso quer dizer que, ao lado dos processos 
cognitivos de elaboração absolutamente pessoal (ninguém aprende 
pelo outro), há um contexto que, não só fornece informações 
específicas ao aprendiz, como também motiva, dá sentido ao 
aprendido, e ainda condiciona suas possibilidades efetivas de 
aplicação e uso nas situações vividas a partir de um determinado 
referente. Entre o homem e o saberes próprios de sua cultura, há que se 
valorizar os inúmeros agentes mediadores da aprendizagem (não só o 
professor, nem só a escola, embora estes sejam agentes privilegiados 
pela sistemática pedagogicamente planejada, objetivos e 
intencionalidade assumida), ou seja, o aprendiz ao chegar na escola 
traz consigo uma bagagem cultural muito grande que deve ser 
respeitada e cabe somente ao professor-educador dar continuidade a 
esse aprendizado.

Ao permitir que as pessoas cultivem os hábitos de leitura e 
escrita e respondam aos apelos da cultura grafocêntrica, podendo 
inserir-se criticamente na sociedade, a aprendizagem da língua escrita 
deixa de ser uma questão estritamente pedagógica para alçar-se à 
esfera política, evidentemente pelo que representa o investimento na 
formação humana. 

Nas palavras de Ferreiro (2001), a escrita é importante na 
escola, porque é também importante fora dela e não o contrário, no 
entanto o professor-educador, em especifico aquele que alfabetiza 
deve ter em mente que todo o ato de ler e escrever só terá sentido para o 
aprendiz quando ensinado com segurança e a partir do uso continuo de 
metodologias diferenciadas, por isso é necessário que o alfabetizador 
construa conceitos básicos a cerca do que é ler e escrever, pois ler pode 
ser definido como um conjunto de habilidades e comportamentos que 
se estendem desde simplesmente decodificar sílabas ou palavras até 
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ler Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa... uma pessoa pode ser 
capaz de ler um bilhete, ou uma história em quadrinhos, e não ser 
capaz de ler um romance, um editorial de jornal... 

Assim ler é um conjunto de habilidades, comportamentos, 
conhecimentos que compõem um longo e complexo processo, 
enquanto que escrever é também um conjunto de habilidades e 
comportamentos que se estendem desde simplesmente escrever o 
próprio nome até escrever uma tese de doutorado... uma pessoa pode 
ser capaz de escrever um bilhete, uma carta, mas não ser capaz de 
escrever uma argumentação defendendo um ponto de vista, escrever 
um ensaio sobre determinado assunto. Conclui-se que há diferentes 
tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades, das 
demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e cultural. 

Retomando a tese defendida por Freire (2005), os estudos 
sobre o letramento reconfiguraram a conotação política de uma 
conquista – a alfabetização - que não necessariamente se coloca a 
serviço da libertação humana. Muito pelo contrário, a história do 
ensino no Brasil, a despeito de eventuais boas intenções e das “ilhas de 
excelência”, tem deixado rastros de um índice sempre inaceitável de 
analfabetismo agravado pelo quadro nacional de baixo letramento.

Os Desafios da Leitura e da Escrita
Ao refletir sobre a leitura e a escrita como aprendizagem a ser 

promovida por todos os professores, e não exclusivamente pelo 
professor de Língua Portuguesa. Em que consiste o ler e o escrever nas 
diferentes áreas do currículo escolar? Com o intuito de discutir e 
aprofundar este tema vale ressaltar que ler e escrever torna-se 
gradativamente um compromisso de todas as áreas do conhecimento.

A partir da referida concepção é necessário que as políticas 
públicas enfatize melhor à reflexão sobre a leitura e a escrita como 
compromisso de toda a esfera escolar, desde a biblioteca, a aula de 
Português e todas as demais áreas/disciplinas do currículo escolar. É 
sempre bom lembrar que o compromisso de toda a escola em ensinar a 
ler e escrever constitui condição indispensável à formação do 
aprendiz e ao exercício da cidadania. Por isso, as diferentes áreas de 
conhecimento, agrupadas aleatoriamente, procurarão, de acordo com 
os conteúdos propostos na estrutura curricular, refletir a respeito do ler 
e do escrever como questões específicas do seu fazer, como forma de 
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ensinar a pensar e como possibilidade de estabelecer relações 
interdisciplinares que certamente enriquecerão a prática pedagógica.

Ensinar a ler e a escrever são tarefas da escola, desafio 
indispensável para todas as áreas/disciplinas escolares, uma vez que 
são também meios básicos para o desenvolvimento da capacidade de 
aprender e constituem competências para a formação do aprendiz, 
responsabilidade maior da escola, portanto ensinar é dar condições ao 
estudante para que se aproprie do conhecimento historicamente 
construído e se insira nessa construção como produtor de 
conhecimentos. Ensinar é ensinar a ler para que se torne capaz dessa 
apropriação, pois o conhecimento acumulado está, em grande parte, 
escrito em livros, revistas, jornais, relatórios, arquivos. Ensinar 
constitui também, o ensinar a escrever, porque a produção de 
conhecimento se expressa, no mais das vezes, por escrito. 

Numa primeira instância, ler e escrever é alfabetizar, levar o 
aprendiz ao domínio do código escrito. E é sempre bom levar em 
conta o que nos dizem as atuais pesquisas sobre o processo de 
alfabetização. Ao alfabetizar-se, o aluno não está apenas transpondo a 
língua que já fala para um outro código, mas está aprendendo uma 
outra língua, a língua escrita, isto porque a língua que se fala não é a 
mesma que se escreve, havendo, assim, aprendizagens específicas 
que devem ser consideradas pelo, professor-educador.

Aprender a Ler e a Escrever na Escola
A escola vem se constituindo como espaço privilegiado para a 

aprendizagem e o desenvolvimento da leitura e da escrita, já que é nela 
que se dá o encontro decisivo da aprendiz com o ler e o escrever. Para 
muitos aprendizes de nosso país, a escola é o único lugar onde há 
livros, ou a sala de aula, o lugar onde os alunos não estão voltados 
apenas para a televisão ou o computador. Assim, cabe a ela a tarefa de 
levar o aprendiz a ler e escrever, a atrever-se e a persistir nesta 
aprendizagem entre ensaio e erro, a construir suas próprias hipóteses a 
respeito do sentido do ler e daquilo que escreve, a assumir pontos de 
vista próprios para escrever a respeito do que vê, inclusive no 
computador e na TV, do que sente, do que viveu, do que leu nos 
diversos suportes que existem, do que ouviu em aula e do que vê no 
mundo, promovendo em seus textos um diálogo entre vida e escola, 
mediado pelo professor, um leitor mais experiente. É na escola que a 
próprio computador pode ser visto de uma forma não apenas lúdica, 
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mas também crítica. É na escola que se pode promover, por meio da 
leitura, as diferentes aprendizagens de cada área de conhecimento e do 
mundo. Não é, portanto, uma tarefa simples e, no entanto, possui um 
grandioso alcance na vida de todo e qualquer estudante: crianças, 
jovens e adultos.

Sem estudantes vivenciando oportunidades sistemáticas de 
leitura, escrevendo e dialogando, a escola correrá o risco de restringir-
se à reprodução. Essa, aliás, é uma prática que cada vez mais tem sido 
rejeitada: as atividades de leitura e escrita, nas diversas modalidades, 
transformadas em ritual burocrático, no qual o estudante lê sem poder 
discutir, lê sem compreender, responde questionários mecanicamente 
e escreve textos buscando simplesmente concordar com o professor. 
O que se deseja é que estudantes, e também professores-educadores, 
possam constituir-se como leitores e produtores de textos.  
Professores e alunos leitores são capazes de produzir a sua escrita, a 
sua comunicação no mundo, são a chave de qualquer possibilidade de 
mudança nas práticas tradicionais e repetitivas de leitura e escrita. 
Para isso, todos os professores, não só o de Português, mas também os 
das diferentes áreas temáticas precisam assumir seu papel de 
mediadores de leitura e escrita. 

Mais importante que reter a informação obtida pela leitura 
tradicional dos muitos textos, nas muitas áreas que compõem o 
currículo escolar, as atividades de leitura e escrita devem 
proporcionar aos aprendizes condições para que possam, de uma 
forma permanente e autônoma, localizar novas informações pela 
leitura do mundo, e expressá-las, escrevendo para e no mundo. Assim, 
leitura e escrita constituem-se como competências não apenas de uso, 
mas igualmente de compreensão da vida em sociedade.

O professor-educador é aquele que apresenta as diferentes 
possibilidades de leitura: tudo e mais um pouco! Livros, poemas, 
notícias, receitas, paisagens, imagens, partituras, sons, gestos, corpos 
em movimento, mapas, gráficos, símbolos, o mundo enfim. Ele 
poderá contribuir no desenvolvimento da capacidade de interpretar e 
estabelecer significados dos diferentes textos, criando e promovendo 
variadas experiências, situações novas, que levem a uma utilização 
diversificada do ler/escrever. Isso tornará possível a formação de uma 
geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de 
linguagem e de reconhecer os variados e inovadores recursos 
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tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana no dia a dia.

Leitura na Sala de Aula e na Biblioteca
Ler e escrever são tarefas na escola, privilegiadamente em 

cada sala de aula, mas também no pátio, na biblioteca, no refeitório, 
enfim a escola vista como espaço de estímulo às diferentes relações 
com a leitura. A biblioteca passa a ser concebida como lugar em que se 
estimula a circulação e a transferência da informação, que favorece a 
convivência dos diferentes segmentos da comunidade escolar, 
pertencendo, portanto, a todos os usuários e, ao mesmo tempo, não 
sendo propriedade de uns ou de outros.

E por que privilegiadamente a sala de aula é o lugar de leitura e 
de escrita? Porque a sala de aula é o lugar onde o professor-educador 
ensina, onde ele mostra, por sua presença e atuação, a importância da 
leitura: ele traz os livros, apresenta-os, quer que todos escolham o que 
vão ler, fica sabendo do interesse que se vai formando em cada um, faz 
sugestões, discute e aprofunda os assuntos, responde perguntas e lê 
com os alunos. Já na biblioteca percebe-se que é o lugar de outra 
vivência, pois é lá que ,o aprendiz, explora o seu acervo, expande seus 
interesses: descobre que existem múltiplos materiais para leitura, 
livros de todo o tipo e sobre todos os assuntos, ou concentra-se em 
uma leitura de aprofundamento de um determinado interesse, 
estimulado pela leitura em sala de aula. A sala de aula é o lugar de 
criação de vínculo com a leitura, de inserção do aluno na tradição do 
conhecimento. A biblioteca é o lugar do cultivo pessoal desse vínculo.

Ao lado da atividade de leitura orientada pelo gosto, pelo 
prazer de atribuir sentido a um texto, cada professor-educador, na aula 
de sua respectiva área (ou dois ou mais professores em trabalho 
integrado) poderá proporcionar sempre a leitura de textos que devem 
ser aprofundados e todos poderão vivenciar o encantamento da 
descoberta dos muitos sentidos em textos decisivos para o 
conhecimento produzido pela humanidade. Esta inserção do aluno no 
universo da cultura letrada desenvolve a habilidade de dialogar com 
os textos lidos, através da capacidade de ler em profundidade e 
interpretar textos significativos para a formação de sua cidadania, 
cultura e sensibilidade.

Será importante, assim, como já dizia Freire (2005), que a 
leitura do mundo precede a leitura da palavra, isto é que cada 
professor-educador em sua sala de aula vincule através da produção 
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escrita conteúdos e/ou conceitos específicos da área em que atua com 
a vida de seus alunos, solicitando-lhes que escrevam sobre aspectos de 
suas vivências socioculturais, propondo que esses textos sejam lidos 
para os colegas e discutidos em sala de aula. Cada professor lerá esses 
textos com interesse, pelo que querem expressar e não apenas para 
corrigir o Português ou verificar o acerto de suas respostas. Orientará 
a reescrita dos textos, sempre que necessário, para que digam com 
mais clareza e mais riqueza o que querem dizer.

Ler e escrever, portanto, implicam redimensionar as práticas e 
os espaços escolares. Isto leva a uma reflexão sobre a relação pessoal 
com o desenvolvimento da leitura e da escrita na sala de aula e, no 
limite, propõe o desencadeamento de novos modos de ser e fazer o ler 
e o escrever na escola: a formação de cidadãos e cidadãs para um 
mundo em permanente mudança nas suas escritas, e cada vez mais 
exigente quanto à qualidade da leitura.

A provocação acerca do ato de ler e escrever deve se lançada 
como tarefa de todas as áreas, para que a motivação seja continua, é 
importante também lançar um olhar e uma reflexão sobre a ação do 
professor-educador e da escola em seu conjunto, sobre seus 
compromissos. É também de fundamental importância que os 
gestores venham a abrir perspectivas para que, na escola, um pergunte 
ao outro sobre o que pensa a respeito do ler e do escrever em sua área; 
que desperte o interagir orientando para uma formação mais ampla, 
completa e dinâmica; que seja viável encaminhar ações 
interdisciplinares possíveis e desejáveis. E ainda, que entre colegas 
professores possa se estabelecer um diálogo constante a respeito das 
atividades de ler e escrever, isto é, sobre a atividade de ensinar, 
oportunidade de construir sentido e produzir conhecimento.

O principal papel da escola já não é mais o de mera 
transmissão de informações. Hoje, exige-se que ela desenvolva a 
capacidade de aprender o que subentende o domínio da leitura e da 
escrita. A partir do processo de formação continuada do professor-
educador é de fundamental importância que haja novas políticas 
púbicas para apontar dificuldades históricas de aprendizagem da 
leitura e da escrita da Língua Portuguesa e salientar que a leitura e a 
escrita podem ser práticas construídas com a participação das 
diferentes áreas e nos diferentes espaços da escola. Tal construção se 
dá pela participação do professor, criação de espaços coletivos para a 
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ação comum e pela utilização de multiplicidade de linguagens e de 
novos códigos.

Ao analisar os estudos de Ferreiro (1985) verifica-se que 
pertencem ao campo da Psicoliguística, cujo estudo mais importante, 
realizado com Ana Teberosky, na década de 90, foi chamado 
"Psicogênese da Língua Escrita", onde descreve a trajetória da criança 
no seu processo de aquisição dessa linguagem, desde os seus 
primeiros contatos com esse objeto de conhecimento até a descoberta 
do sistema alfabético de representação. Já o termo letramento, usado 
por Soares (1998), é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler 
e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. Seria, 
portanto, o uso competente da tecnologia da escrita nas situações de 
leitura e produção de textos reais, com sentido e significado para 
quem lê e escreve.

Para Ferreiro (1985), o processo de alfabetização deve 
incorporar o letramento, pois quando ela fala em alfabetização não 
está se referindo a uma tecnologia que se aprende dissociada dos usos 
socais da escrita. Alfabetização, para ela, não é decodificação. 
Defende, assim, que a prática pedagógica em torno da alfabetização 
seja contextualizada e significativa para as crianças. Da mesma 
maneira, os estudiosos do letramento, defendem a importância do uso 
da língua escrita nas práticas sociais. No entanto, não há oposição 
entre as duas perspectivas uma vez que ambas defendem a 
compreensão do sistema e os usos sociais da leitura e da escrita. O que 
ocorre é um embate conceitual

Ao discorrer a partir do ponto de vista de Ferreiro e Teberosky 
percebe-se que a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá 
espontaneamente; ao contrário, exige uma ação deliberada do 
professor e, portanto, uma qualificação de quem ensina. Exige 
planejamento e decisões a respeito do tipo, freqüência, diversidade, 
seqüência das atividades de aprendizagem. Mas essas decisões são 
tomadas em função do que se considera como papel do aluno e do 
professor nesse processo; por exemplo, as experiências que a criança 
teve ou não em relação à leitura e à escrita. Incluem, também, os 
critérios que definem o estar alfabetizado no contexto de uma cultura.

O Quadro da Sociedade Leitora no Brasil
Do mesmo modo como transformaram as concepções de 

língua escrita, redimensionaram as diretrizes para a alfabetização e 

158 P. 150 - 166

REVISTA FACTU CIÊNCIA



ampliaram a reflexão sobre o significado dessa aprendizagem, os 
estudos sobre o letramento obrigam-nos a reconfigurar o quadro da 
sociedade leitora no Brasil. Ao lado do índice nacional de 18.295.000 
analfabetos no país (IBGE, 2008), importa considerar um contingente 
de indivíduos que, embora formalmente alfabetizados, são incapazes 
de ler textos longos, localizar ou relacionar suas informações.

Dados do Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa em 
Educação (INEP) indicam que os índices alcançados pela maioria dos 
alunos de 4ª série do Ensino Fundamental não ultrapassam os níveis 
“crítico” e “muito crítico”. Isso quer dizer que mesmo para as crianças 
que têm acesso à escola e que nela permanecem por mais de 3 anos, 
não há garantia de acesso autônomo às praticas sociais de leitura e 
escrita (COLELLO, 2008, COLELLO e SILVA, 2008). Que escola é 
essa que não ensina a escrever?

Independentemente do vínculo escolar, essa mesma tendência 
parece confirmar-se pelo “Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional” (INAF), uma pesquisa realizada por amostragem 
representativa da população brasileira de jovens e adultos (de 15 a 64 
anos de idade) entre os 2000 entrevistados, 1475  eram analfabetos ou 
tinham pouca autonomia para ler ou escrever, e apenas 525 puderam 
ser considerados efetivos usuários da língua escrita. 
Indiscutivelmente, uma triste realidade!

Diante do enfático contexto vale ressaltar o que Paulo Freire 
afirma que para o professor-educador, o ato de aprender “é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao 
risco e à aventura do espírito”. Esta constatação não está relacionada 
somente ao educando, pois percebe-se que o educador tem que estar 
sempre adquirindo novos aprendizados, lançando-se a novos saberes, 
e isto, resulta em mudanças de vários aspectos, como também, gera o 
enriquecimento tanto para o educador quanto para o educando, que 
com certeza lucrará com esse desenvolvimento. Então, necessário é 
que o professor-educador atente-se para aquilo que é sumariamente 
importante na sua formação, ou seja, “o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática”, e, “quanto mais inquieta for uma 
pedagogia, mais crítica ela se tornará” (FREIRE, 1990). O mesmo 
afirma que a pedagogia se tornará crítica se for investigativa e menos 
certa de certezas, pois o ato de educar não é uma doação de 
conhecimento do professor aos educandos, nem transmissão de 
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idéias, mesmo que estas sejam consideradas muito boas. Ao contrário, 
é uma contribuição no “processo de humanização”. Processo este de 
fundamental papel no exercício de educador que acredita na 
construção de saberes e de conhecimentos para o desenvolvimento 
humano, e que para isso se torna um instrumento de cooperação para o 
crescimento dos seus educandos, levando-os a criar seus próprios 
conceitos e conhecimento.

O profissional de educação deve ser capaz de fazer sua 
interferência na realidade, o que certamente, gerará novos 
conhecimentos, e isto, é bem mais elevado do que simplesmente se 
enquadrar na mesma, pois o aspecto formativo é de grande 
importância para que o professor-educador perceba que ensinar é um 
fenômeno social; logo, essa intervenção que se faz necessária pode ser 
proporcionada por ele.

Os Motivos pelos quais tantos deixam de Aprender a Ler e a 
Escrever

Por que será que tantas estudantes de um modo geral deixam 
de aprender a ler e a escrever? Por que é tão difícil integrar-se de modo 
competente nas práticas sociais de leitura e escrita?

As explicações diante da atualidade tornam-se as mais 
simplistas possíveis (verdadeiros mitos da educação) que culpam o 
aprendiz pelo fracasso escolar; isto é os chamados “problemas de 
aprendizagem” se explicam muito mais pelas relações estabelecidas 
na dinâmica da vida estudantil; se o desafio do ensino pudesse ser 
enfrentado a partir da necessidade de compreendê-lo para com ele 
próprio estabelecer uma relação dialógica, significativa e 
compromissada com a construção do conhecimento; se as práticas 
pedagógicas pudessem transformar as iniciativas meramente 
instrucionais em intervenções educativas; talvez fosse possível 
compreender melhor o significado e a verdadeira extensão da não 
aprendizagem e do quadro de analfabetismo no Brasil.

Nesse sentido, os estudos sobre o processo do ensino se 
prestam à fundamentação de pelo menos três hipóteses não 
excludentes para explicar o fracasso no ensino da língua escrita. Na 
mesma linha de argumentação dos professores-educadores que 
evidenciaram os efeitos do “currículo oculto” nos resultados escolares 
de diferentes segmentos sociais, é preciso considerar, como ponto de 
partida, que as práticas letradas de diferentes comunidades (e, 
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portanto, as experiências de diferentes aprendizes) são muitas vezes 
distantes do enfoque que a escola costuma dar à escrita.. Lidar com 
essa diferença (as formas diversas de conceber e valorar a escrita, os 
diferentes usos, as várias linguagens, os possíveis posicionamentos do 
interlocutor, os graus diferenciados de familiaridade temática, as 
alternativas de instrumentos, portadores de textos e de práticas de 
produção e interpretação...) significa muitas vezes percorrer uma 
longa trajetória, cuja duração não está prevista nos padrões inflexíveis 
da programação curricular.

Em segundo lugar, é preciso considerar a reação do aprendiz 
em face da proposta pedagógica, muitas vezes autoritária, artificial e 
pouco significativa. Na dificuldade de lidar com a lógica do “aprenda 
primeiro para depois ver para que serve”, muitos aprendizes parecem 
pouco convencidos a mobilizar os seus esforços cognitivos em 
benefício do aprender a ler e a escrever (CARRAHER, CARRAHER 
e SCHILEIMANN, 2005; COLELLO, 2007, COLELLO e SILVA, 
2007). Essa típica postura de resistência ao artificialismo pedagógico 
em um contexto de falta de sintonia entre aprendizes e professores-
educadores parece evidente nos espaços educacionais. 

Diante do contexto escolar e não escolar subsidiar a falta de 
incentivo das políticas públicas seria uma pretensão, mas com muita 
lentidão já existe políticas educacionais que visam dar um suporte 
para os professores-educadores que desejam reconstruir suas 
propostas pedagógicas, informando-se para gerar conhecimento 
crítico e analítico quanto às atividades do letramento versus a 
pedagogia mecânica e institucional por tanto tempo praticada em nas 
escolas. Pretende ainda, reformular e construir a compreensão acerca 
das bases teóricas da aprendizagem. Possibilitar a esses uma reflexão 
sobre a visão de mundo e de alfabetização, para que incorporem uma 
nova educação para crianças, jovens e adultos. Com isso, gerarão 
pessoas com capacidades múltiplas de interação com a sociedade, 
promovendo novas formas de relações no processo ensino-
aprendizagem, pois esse abre caminho para o indivíduo estabelecer 
conhecimentos do mundo em que vive.

Importância das Práticas Pedagógicas 
Ao considerar os princípios básicos das práticas pedagógicas 

inovadoras para o desenvolvimento do processo do ensino da leitura e 

161P. 150 - 166

REVISTA FACTU CIÊNCIA



da escrita, é necessário admitir que o processo de aquisição da língua 
escrita esteja fortemente vinculado a uma nova condição cognitiva e 
cultural. Paradoxalmente, a assimilação desse status (justamente 
aquilo que os professores-educadores esperam de seus alunos como 
evidência de “desenvolvimento” ou de emancipação do sujeito) pode 
se configurar, na perspectiva do aprendiz, como motivos de 
resistência ao aprendizado: a negação de um mundo que não é o seu; o 
temor de perder suas raízes (sua história e referencial); o medo de 
abalar a primazia até então concedida à oralidade (sua mais típica 
forma de expressão), o receio de trair seus pares com o ingresso no 
mundo letrado e a insegurança na conquista da nova identidade (como 
“aluno bem-sucedido” ou como “sujeito alfabetizado” em uma 
cultura grafocêntrica altamente competitiva).

Na sociedade atual torna-se cada vez mais perceptível que a 
aprendizagem da língua escrita envolve um processo de aculturação, 
através, e na direção das práticas discursivas de grupos letrados, não 
sendo, portanto, apenas um processo marcado pelo conflito, como 
todo processo de aprendizagem, mas também um processo de perda e 
de luta social. Há, no entanto, uma dimensão de poder envolvida no 
processo de aculturação efetivado na escola: aprender, ou não, a ler e 
escrever não equivale a aprender uma técnica ou um conjunto de 
conhecimentos. O que está envolvido para o aprendiz adulto é a 
aceitação ou o desafio e a rejeição dos pressupostos, concepções e 
práticas de um grupo dominante a saber, as práticas de interesse desses 
grupos entre as quais se incluem a leitura e a produção de textos em 
diversas instituições, bem como as formas legitimadas de se falar 
desses textos , e o conseqüente abandono (e rejeição) das práticas 
culturais primárias de seu grupo subalterno que, até esse momento, 
eram as que lhe permitiam compreender o mundo. (KLEIMAN, 2001, 
p. 271)

Como exemplo de um mecanismo de resistência ao espaço 
escolar e às vezes não escolar construído por práticas pedagógicas 
(ainda que involuntariamnete ideologizantes) no cotidiano da sala de 
aula, Kleiman (2001) expõe o caso de um grupo de aprendizes que se 
rebelaram ante a proposta da professora de examinar bulas de 
remédio. Como recurso didático até bem intencionado, o objetivo da 
tarefa era o de aproximar os alunos da escrita, favorecendo a 
compreensão de seus usos, nesse caso, chamando a sua atenção para 
os perigos da auto-medicação e para a importância de se informar 

162 P. 150 - 166

REVISTA FACTU CIÊNCIA



antes de tomar uma medicação (posologia, reações adversas, efeitos 
colaterais, etc). Do ponto de vista dos aprendizes, o repúdio à tarefa, à 
escola e muito provavelmente à escrita foi uma reação contra a 
implícita proposta de fazer parte de um mundo ao qual nem todos 
podem ter livre acesso: o mundo da medicina, da possibilidade de ser 
acompanhado por um médico e da compra de remédios.

Na prática, a desconsideração dos significados implícitos do 
processo de ensino-aprendizagem, o longo e difícil caminho que o 
aprendiz pouco informado tem a percorrer, a reação dele em face da 
artificialidade das práticas pedagógicas e a negação do mundo letrado, 
acaba por expulsar o aluno da escola, um destino cruel, mas evitável se 
o professor-educador souber instituir em classe uma interação capaz 
de mediar às tensões, negociar significados e construir novos 
contextos de inserção social com certeza o aprendizado será mais 
seguro.

Se por meio das grandes pesquisas quantitativas é notório a 
importância da formação continuada do professor-educador, torna-se 
fundamental conhecer onde e quando intervir em nível global no 
processo ensino-aprendizagem, e consequentemente os estudos 
acadêmicos qualitativos, geralmente de tipo etnográfico, permitem 
conhecer as perspectivas específicas dos aprendizes e os contextos de 
uso e apropriação da leitura e da escrita, permitindo, portanto, avaliar 
o impacto das intervenções e até, de forma semelhante à das macro 
análises, procurar tendências gerais capazes de subsidiar as políticas 
de implementação de novos programas a partir de práticas 
pedagógicas que inovem a formação integral do aprendiz. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Nos dias de hoje, em que as sociedades do mundo inteiro estão 
cada vez mais centradas na escrita, ser alfabetizado, isto é, saber ler 
escrever, tem se revelado condição insuficiente para responder 
adequadamente às demandas contemporâneas. É preciso ir além da 
simples aquisição do código escrito, é preciso fazer uso da leitura e da 
escrita no cotidiano, apropriar-se da função social dessas duas 
práticas. E, ainda que não mencionado, já está presente na escola, 
traduzido em ações pedagógicas de reorganização do ensino e 
reformulação dos modos de ensinar, como constata a professora 
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Magda Becker Soares, que, há anos, vem se debruçando sobre esse 
conceito e sua prática. 

Sem a pretensão de esgotar o tema, a breve análise do impacto 
e contribuição dos estudos sobre leitura e escrita como um marco 
pedagógico, aqui desenvolvida aponta para a grande necessidade de 
aproximar, no campo da educação, teoria e prática. Na sutura entre 
concepções, implicações pedagógicas, reconfiguração de metas e 
quadros de referência, hipóteses explicativas e perspectivas de 
investigação, talvez o professor-educador possa encontrar subsídios e 
alternativas para a transformação da sociedade leitora no Brasil, uma 
realidade politicamente inaceitável e, pedagogicamente, aquém de 
muitos ideais.
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RESUMO

O presente trabalho é uma leitura sobre a atual condição humana, na 
medida em que é marcada por sua relação alienante com o 
capitalismo.  Tal forma de relação é problemática, individualizando 
excessivamente o humano, tornando-o um personagem que busca 
incessantemente um prazer imediato ilusório do consumo. Assim, sua 
extrema dificuldade relacional, sua incapacidade de socializar a sua 
subjetividade, acaba por produzir uma sociedade desintegrada, uma 
sociedade de frágeis referências coletivas. Com base nessa leitura, 
discute-se sobre a possibilidade de alternativas para desconstruir o 
personagem e resgatar o sujeito e o seu bem-viver em comunidade. 

Palavras-chave: personagem, individualidade, coletividade, política

ABSTRACT
This work is a reading on the current human condition, as it is marked 
by alienating its relationship with capitalism. This form of 
relationship is problematic, too individualizing the human, making 
him a character who tirelessly search of elusive pleasure immediate 
consumption. So its very difficult relationship, their inability to 
socialize its subjectivity, it produces a disintegrated society, a society 
of weak collective references. Based on that reading, discussing on 
the possibility of alternatives to deconstruct the character and recover 
the subject and its well-living in community.

Key-words: character, individuality, community, political

Dissecando um olhar sobre o atual cenário da civilização 
contemporânea tem se destacado um tipo de personagem que atua em 

1um mundo narcisista  e consumista que adota uma postura de corrosão 
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1  Narcisista no sentido adotado por Richard Sennett e Ondina Pereira, em que o princípio do 
narcisismo passou a governar interesses próprios no lugar de interesses coletivos, confinando 
o outro a um mero espelho do eu, ou confinando o outro aos meus interesses. 
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das estruturas éticas e estéticas das relações humanas. O personagem 
desse cenário protagoniza o desenvolvimento de características 

2
particulares que confrontam sua dimensão coletiva e íntima  em um 
processo de atuação privatizada de sua subjetividade.
 Tal personagem se constituiu ao longo da construção do atual 
projeto ocidental em que se detecta o fim do sujeito coletivo e a 
eleição do sujeito íntimo como aquele que age (protagonista) em prol 
da sustentação da condição capitalista humana. Então, o presente 
personagem investe sua subjetividade, sua emoção, seu trabalho, sua 
vida íntima no consumo e na realização de seus interesses 
particulares. Esse sujeito íntimo se personifica cada vez mais como 
personagem ao por em processo a exclusão sistemática do outro e a 
realização dos desejos através do consumo, adquirindo assim uma 

3
titulação de herói  contemporâneo sustentando o mito de ser humano 
solitário e forte (detentor do poder de consumir). 
 O surgimento do personagem sugeriu o declínio do ser 
humano coletivo, do ser humano público como argumenta o 
historiador Richard Sennett, em O declínio do homem público (1999), 
ao apontar que o cidadão ocidental esvaziou o interesse pela vida 
pública. A partir do momento em que o ser humano percebeu que 
poderia trabalhar em prol de seus interesses e atender os seus desejos 
através do consumo e do acúmulo de bens, ele se isola do mundo 
público para evitar compartilhar seus bens e sua vida íntima, retirando 
a imagem de ser humano comum para ser a persona exclusiva. 
Persona exclusiva que se especializa em se individualizar e em 
construir bases subjetivas descartáveis.
  Nesse momento de personificação do ser humano houve 
prejuízos importantes ao se perder o mundo coletivo (público), como 
a perca do real, do político e do familiar. Perde-se uma realidade 
concreta de possibilidades, de acontecimentos, de encontros 
humanos, para se buscar uma realidade virtual, uma realidade 

4
subjetiva onde o personagem se define de vez. Pois o personagem  é 
uma representação da realidade conceitual, nascida não da natureza, 
mas da imaginação. Originária da subjetividade humana, colocando-
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2 A dimensão coletiva e íntima é uma referência aos termos utilizados e estudos por Richard 
Sennett e Hannah Arendt, a dimensão pública e privada.
3 Um herói, uma lenda, ele é Homer Simpson. Um personagem norte-americano que retrata a 
típica vida fútil, consumista e egoísta. 
4 Definição de Pirandello, utilizado por Carlos Calvente em O personagem na psicoterapia – 
articulações psicodramáticas, Ágora, 2002.
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se a serviço, em relação ao tipo de realidade virtualmente criada. “A 
personagem não é um signo, mas um texto... e como tal deve ser lida 
'em relação a', mesmo que a referência esteja situada no âmbito da 
própria produção, ou seja, mesmo que a personagem fale dela mesma, 
numa metalinguagem auto-centrada ou autofágica” (IASBECK, s/d). 
É como se o ser humano se nutrisse de si mesmo através do 
personagem, ou seja, não necessita do que é externo (o outro) para 
nutrir-se.  

Na manutenção da existência do personagem, o ser humano se 
subjetiva na busca romântica de auto-realização impondo o seu sentir 
e pensar como único e verdadeiro liberando suas necessidades e 
desconsiderando os interesses públicos. Ao desconsiderar o espaço 
público, elimina um espaço fértil onde os seres humanos se 
encontram, onde se praticam política, pondo em risco o processo de 
interação na diversidade que é a principal garantia da igualdade e da 
liberdade. 

A prática do político no espaço público “deve ser entendida no 
sentido de igualdade, igualdade artificialmente dada na polis. Trata-
se, portanto, de uma igualdade entre as pessoas não-iguais por 
natureza... A polis (o espaço público) nada mais é do que uma 
instituição artificial que, devido ao seu nomos (lei) torna as pessoas 
iguais. Fica claro, assim, que é o político que igualiza os homens. Fora 
desse espaço, por natureza, os homens são todos distintos uns dos 
outros.” (PEREIRA, 2004). A igualdade política veio reconhecer as 
diferenças, evitando a normatização humana, mas com o fim dessa 
prática o ser humano se normatiza, se conserva em uma cultura de 
personagens exclusivos do projeto ocidental.  

Personagens esses que atenderam ao chamado do projeto 
ocidental, e subdividiram a espécie homo sapiens em homo 

5 6
oeconimicus, homo consumens  e homo demens . O personagem homo 
oeconimicus é aquele que os teóricos dizem ser importante para tal 
projeto, pois é ele o ator econômico solitário, autocentrado que 
mantém a economia em movimento, busca escolhas racionais fugindo 
das emoções humanas e solidárias, vivendo relacionamentos de 
negócios lucrativos. O personagem homo consumens é o preferido do 
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5 Segundo Zygmunt Bauman, “o homo oeconomicus e o homo consumens são homens e 
mulheres sem vínculos sociais. São os representantes ideais da economia de mercado e os 
tipos que agradam aos analistas do PNB. Eles também são ficções” (2004, p. 90). 
6 Termo utilizado por Leonardo Boff em Ethos mundial – um consenso mínimo entre os 
humanos, Letraviva, 2000.
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capitalismo, é aquele solitário e autocentrado comprador que só senti 
que está vivo se consumir, para ele “o enxame de clientes do shopping 
center é a única comunidade conhecida e necessária e que vive num 
mundo povoado por outros personagens que compartilham todas 
essas virtudes com ele, e nada além” (BAUMAN, 2004, p. 89).  E 
finalmente o já conhecido personagem da modernidade, o homo 

7demens , aquele lado patológico que pode causar uma catástrofe 
antropológica, pela sua irresponsabilidade, falta de interesse pela 
humanidade e total falta de senso de ética. 

8
Atendendo ao pedido de normatização da conserva cultural , 

os personagens se fundem em um só e inicia a sua trajetória se 
limitando a trabalhar somente para atender a sua necessidade de 
sobreviver e de consumir, excluindo o trabalho em prol da 

9 10
humanidade, excluindo assim o espaço político  e comum . Dessa 
forma, o personagem fica preso ao compromisso de trabalhar para 
atender as suas necessidades, perde a sua liberdade e se torna um 
escravo do consumo. Trabalha para consumir, o mercado cria novos 
produtos que despertam novas necessidades e então o personagem 
trabalha mais, se isola mais, compra mais para atender as suas 
insatisfeitas necessidades. Como resultado descarta os produtos já em 
desuso e as vidas humanas em desuso para o consumo (como idosos, 
desempregados, dependentes e outros), criando assim lixos e resíduos 
capitalistas, por onde o ser humano se afoga. Tornando-se assim mais 
escravo ainda de seu personagem nesse ciclo vicioso. 

Ciclo vicioso que coloca a humanidade em uma escassez de 
futuro, pois assim a sociedade está sendo construída sobre uma base 
líquida, recheada de exclusão e desintegração da solidariedade que 
expõem o ser humano aos seus temores mais graves como terrorismo, 
crime organizado, desemprego e solidão (BAUMAN, 2007).     
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7  Segundo Leonardo Boff, “...a pós-modernidade continua uma expressão da modernidade 
no seu lado demens (que sempre vem junto do lado sapiens). A modernidade, desde a sua 
emergência, mostrou traços destrutivos, haja vista o imperalismo ocidental, a história de 
violência e da opressão sobre povos, gêneros e raças, a manipulação da religião para conferir 
uma aura de sacralidade ao seu projeto e a fascinação doentia pela violência nas relações 
sociais e no imaginário dos meios de comunicação (TVs, vídeos, mass media, etc)” (2000, 
p.29, 30). 
8 Segundo Jacob Levy Moreno e sua teoria psicodramática, conserva cultural é todo o 
processo de criação de objetos materiais, comportamentos, usos e costumes que se cristalizam 
em uma cultura. Isso é um processo responsável pela robotização humana.
9  Excluindo a participação na polis, ou seja, excluindo a sua participação nas decisões da vida 
em sociedade.
10  Comum no sentido de comum a todos, de objetivo em comum que beneficia a todos. 
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 Nessas possibilidades, ao personagem restou um espaço 
próprio reservado a ele, o seu espaço íntimo (privado), que é 
inicialmente um público em miniatura, a família. Dentro do espaço 
familiar, o personagem busca a sua segurança e construção do espaço 
público perdido, mas de uma forma impositiva e autoritária. A 
ditadura implantada desagrega as relações familiares, onde o espaço 
do diálogo, da igualdade e da liberdade fica reduzido a insultos e 
ordens. Pois dentro do espaço familiar o personagem ainda continua a 
atuar a sua máxima em atender as suas necessidades, em ser exclusivo 
e impor os seus sentimentos e pensamentos. 
 Assim, a individualização do personagem o exclui do espaço 
familiar, tornando o só, exclusivo e insuportável para si mesmo. O 
personagem mergulha em um excesso de “eu” que se torna o seu 

11
próprio fardo , fardo que o transborda de impaciência e insatisfação, 
anunciando assim o seu fracasso perante o seu empreendimento e a 
sua humanidade. Pois, segundo Ondina Pereira, a busca excessiva por 
si mesmo está fadada ao fracasso. “Quanto mais absortos em nós 
mesmos, mais difícil se torna encontrar esse princípio privado que 
explicite o que somos, seja para os outros, seja para nós mesmos” 
(2004). 
 Diante do peso do fardo e do fracasso, o personagem 
impaciente e insatisfeito recorre a alternativas rápidas oferecidas no 
mercado para aliviar e eliminar o seu incômodo. Dentro dessas 
alternativas, o personagem encontra uma lista de produtos milagrosos 
do capitalismo como entorpecentes, novas religiões, remédios, 
manuais de auto-ajuda, prostituição, televisão, terapias e outros.  Essa 
busca desesperada leva o personagem a aumentar cada vez mais o 
peso do fardo até conseqüentemente levar as suas descartáveis bases 
subjetivas à ruína. Desconstruindo, assim, o personagem e juntamente 
o seu cenário.
 Com o fim do personagem, o ser humano inicia uma auto-

12
análise com a ajuda do outro  que até então estava eliminado. No 
decorrer do processo, descobre que nada do que foi vivido teve 
sentido porque não houve compartilhamento. Pois, de todas as perdas, 
a mais dolorosa foi a das relações humanas que se encontravam nos 
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11  Segundo Richard Sennett, “o eu de cada pessoa tornou-se o seu próprio fardo; conhecer-se 
a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do qual se conhece o 
mundo” (1998, p.16).
12  Um psicoterapeuta, um amigo, um familiar, um padre, enfim, alguém ou algo que o auxilia 
e o oriente nesse momento.

P. 167 - 175



reduzidos espaços: coletivo e familiar. Assim, o ser humano põe início 
a um novo empreendimento, a reconstrução de si mesmo como 
sujeito.
 No planejamento arquitetônico do sujeito é indispensável 
constituir bases subjetivas sólidas para a sustentação e manutenção 
deste. Mas já no planejamento, o ser humano descobre que terá uma 
imensa dificuldade para buscar referências nesse presente projeto 
ocidental. Pois, com a perda do espaço público, perdeu-se também as 
referências coletivas como as estruturas éticas e estéticas encontradas 
nas religiões, na família, nos valores e costumes, por onde o antigo ser 
humano sabia exatamente no que seguir, como agir e como construir a 
sua vida coletiva e íntima. E por experiência o desconstruído 
personagem vivenciou que as novas referências utilizadas eram 
construídas de material descartável sem um mínimo de estruturas 
éticas e estéticas. 

A constituição de bases subjetivas sólidas requer um resgate 
das antigas referências coletivas, exigindo que o espaço público 
ressurja das entranhas do faminto mundo narcisista. Para isso ocorrer, 
dependerá da postura do ser humano, necessitando que o tal renuncie a 
uma parte de si mesmo para o início da sua reconstrução. Renunciar ao 
seu “eu” individualizado de interesses particulares para permitir que o 
outro compartilhe de sua vida. Permitindo assim que o espaço 
coletivo, de encontro, de compartilhamento reapareça. 
 Segundo alguns filósofos, essa reconstrução do espaço 
público será possível se o ser humano buscar como referência o antigo 

13 14modelo grego , que construiu através da fundação da polis  um 
espaço onde vigorava a ética e a estética das relações humanas 

172

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009

13 Principalmente, descrito por Platão e Aristóteles, tornando clássicos da filosofia ocidental 
no discurso político e ético.
14 No discurso de Hannah Arendt a polis tinha dupla função. “Primeiro lugar, destinava-se a 
permitir que os homens fizessem permamentemente, ainda que com certas restrições, aquilo 
que, de outra forma, era possível somente como empreendimento infreqüente e 
extraordinário, para o qual tinham que deixar o lar. A polis deveria multiplicar-lhe as 
oportunidades de conquistar 'fama imortal', ou seja, multiplicar para cada homem as 
possibilidades de distinguir-se, de revelar em atos e palavras sua identidade singular e distinta. 
Uma das razões, senão a principal, do incrível desenvolvimento do talento e do gênio em 
Atenas, bem como do rápido e não menos surpreendente declínio da cidade-estado, foi 
precisamente que, do começo ao fim, o principal objetivo da polis era fazer do extraordinário 
uma ocorrência comum e cotidiana. A segunda razão da polis, também estreitamente 
relacionada com os riscos da ação tal como experimentada antes que a polis passasse a existir , 
era remediar a futilidade da ação e do discurso; pois não era muito grande a possibilidade de 
que um ato digno de fama fosse realmente lembrado e imortalizado.” (A Condição Humana, 
1995, p. 209). 
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permitindo que o ato e o discurso fossem realizados. Assim, ressurge 
um espaço onde o ser humano pode discutir e atuar questões 
pertinentes à coletividade, pontuando interesses que beneficiariam a 
todos. De acordo com Hannah Arendt, essa solução grega de fundar a 
polis teve importância “por ter resultado e mantido suas raízes dentro 
da experiência e do julgamento daquilo que torna útil aos homens 
viver juntos – ou seja, a comparticipação de atos e palavras...” (1995, 
p. 209).
 Tendo como garantia um espaço de compartilhamento 
público, esse novo sujeito tem a possibilidade de recorrer a referências 
coletivas para reconstruir as suas bases subjetivas, mas nem sempre 
esse espaço é garantido. Pois no projeto ocidental contemporâneo essa 
realidade de garantir a presença do outro ainda está guardado naquela 
vaga lembrança de paraíso perdido. Então qual seria a ação? Qual 
iniciativa tomar para tornar o espaço compartilhável? Seria mesmo 
possível resgatar e implantar a pólis grega? Ou seria melhor construir 
uma base educacional forte embasada em referências éticas e 
estéticas? Mas quais seriam essas referências? Ou pode-se apostar em 
psicoterapias eficazes para reconstruir bases subjetivas com a 

15
finalidade de obter um ser humano sociável ?  Seria o momento de 
edificar leis aplicáveis que garantisse esse espaço? Ou seria o 
momento de recorrer ao fim do capitalismo humano? 

Nesse momento, esse novo sujeito que atravessa uma 
transição de referências descobre que necessita de uma organização 
individual e coletiva. Descobre que não é radicalizar e se fechar em 
seu mundo privado; e nem se isolar de si mesmo e se transformar em 
um franciscano do mundo, mas ter um equilíbrio entre o que é 
individual e o que é público. Ter sua intimidade e atender seus 
interesses individuais sem agredir os interesses coletivos, sem excluir 
o outro. E ter participação no discutir e agir na sociedade visando 
interesses coletivos. Assim, esse sujeito pode recuperar o verdadeiro 
sentido político de pensar e agir, e se isso não for muito utópico dizer, 
quem sabe recuperar a igualdade, liberdade e a tão sonhada felicidade, 
que segundo as teses de Platão e Aristóteles, “é a vida bem –sucedida 
em comunidade com outras pessoas, e para que a vida possa ter êxito o 
ser humano precisa se tornar capaz de viver em comunidade” 
(RICKEN, 2008, p.7). 

173

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 16 – JANEIRO/JULHO/2009

15 Obter um ser humano sociável ou adaptado ao sistema, como foi o objetivo dos 
interessados em Psicologia durante.
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A trajetória do atual ser humano será marcada por um 
16

aprendizado que incluirá uma política da amizade , por onde será 
desenvolvido o amor mútuo, bem-querer mútuo, moralidade e 
virtudes em relação ao outro e ao mundo. Isso será uma base subjetiva 
essencial para concretizar a capacidade de viver comunitariamente. A 
sua realidade é garantida pela presença do outro. Garantir a presença 
do outro é garantir a sobrevivência do espaço familiar e do espaço 
público, e assim garantir referências sólidas para construir bases 
subjetivas das próximas gerações. Isso pode até soar utópico demais, 
mas a história humana vem mostrando que quando o ser humano se 
coletiviza, discutindo e agindo em prol do mundo, todos saem 
vitoriosos, garantindo assim a sobrevivência humana e o bem-viver 
em comunidade. Sendo assim, a primeira atitude que se tem, a 
primeira referência que o novo sujeito tem, é servir uns aos outros para 
torna-se iguais e livres.
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O principal objetivo das Revistas FACTU CIÊNCIA e FACTU 
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enviado a outras publicações. Os originais, o disquete ou CD não 
serão devolvidos. 

A extensão de cada trabalho deverá seguir os seguintes critérios:
� Artigos: máximo de 25 laudas;
� Revisões literárias: máximo de 30 laudas;
� Resenhas: de 3 a 5 laudas;

O trabalho deverá ser formatado em MSWord 98/2000, 
obedecendo às seguintes recomendações: letra Times New Roman, 
tamanho 12, espaço 1,5, justificado, papel A4, margem esquerda e 
superior 2,5 cm e direita e inferior 2,0 cm, numeração no canto 
superior direito. Títulos, subtítulos e palavras podem ser destacadas 
utilizando o atributo itálico nas letras, evitando o uso de negritos, 
evitando numeração de tópicos. O resumo e o abstract deverão ter 
espaçamento simples.

Todos os trabalhos devem ser apresentados em CD em que conste 
apenas o trabalho a ser examinado, acompanhado de 02 (duas) vias 
impressas, juntamente de uma carta encaminhada ao Diretor da 
Revista autorizando sua publicação. O nome do arquivo deve ser o 
nome do autor, ex: Graziela.doc. 

As traduções deverão vir acompanhadas de autorização do autor e 
do original do texto. Quadros, tabelas, gráficos, ilustrações e fotos 
devem ser apresentados em folhas separadas com os respectivos 
títulos, comunicação da fonte e em condições ótimas para reprodução.  

3 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Página de rosto: a primeira página de cada artigo deverá indicar o 
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título, o nome completo dos autores, titulação e local(s) de trabalho. 
Resumo: na segunda folha deverá constar um resumo em português 
de, no máximo, 300 palavras. O resumo deverá especificar o objetivo, 
uma breve descrição da metodologia, os apontamentos principais e as 
conclusões. 
Palavras-chaves: após o resumo em português, na mesma folha, é 
essencial uma lista de 3 a 5 palavras em português que descreva o 
conteúdo do trabalho. 
Abstract: na terceira folha deverá constar o resumo em inglês, com no 
máximo 300 palavras, seguindo as mesmas especificações do resumo 
em português. 
Key words: abaixo do abstract deverá consta a lista das palavras-
chaves em inglês
Texto: os artigos originais deverão obedecer, em linhas gerais, à 
seguinte seqüência: introdução; objetivos; material e métodos; 
resultado; discussão; conclusões; referências bibliográficas. 
 Para resenhas é dispensado o resumo, palavras-chaves, 
abstract e key words. 

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 Referência bibliográfica é a relação das fontes utilizadas pelo 
autor. Não se deve confundir com bibliografia, que é a relação 
alfabética, cronológica ou sistemática de documentos sobre 
determinado assunto ou de determinado autor. 
 As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com 
a Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT 6023 - Ago 2000. Uma referência bibliográfica básica deve 
conter: último sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; 
nome do autor em letras minúsculas; ponto; título da obra em itálico; 
ponto; número da edição (a partir da segunda); ponto; local; dois 
pontos; editora (não usar a palavra editora); vírgula; ano da 
publicação; ponto. Exemplos: 
Livro:
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 3 ed. 
São Paulo: RT, 1999. 
Artigo de Revista:
LOZETTI, A. H.. A compreensão formal e material no direito. 
FactuCiência, Unaí: FACTU, ano I, nº 01, p. 123-126, 2001. 
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5 CITAÇÕES 
 Identificar as referências (em parênteses) no texto, colocando 
o sobrenome do autor em letras maiúsculas e o ano. Um (1) autor: 
(WENTH, 1998); dois (2) autores: (LAMARE & SOARES, 1990); 
três ou mais autores: (HARRIS et al., 1998). O material que já tiver 
sido submetido para publicação mas ainda não tiver sido aceito, deve 
ser referido como “dados não publicados” e não deve ser incluído na 
lista de referências bibliográficas. As citações referenciais não vão em 
nota de rodapé, mas sim, no corpo do texto, logo após o trecho citado. 
A citação deverá vir em itálico e parágrafo específico quando 
ultrapassar cinco linhas. 

6 ENVIO
 Os interessados em apresentar qualquer publicação para 
avaliação, que sejam diretamente ligados a Faculdade, como docentes 
e discentes, deverão entregar diretamente a Comissão Editorial na 
própria sede da Faculdade. Já os profissionais externos deverão enviar 
para o seguinte endereço: 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU
Comissão Editorial da Revista
Rua Rio Preto, 422 - Centro
CEP: 38610-000 - Unaí -  MG
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