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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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RESUMO

Durante o período de armazenamento ocorrem perdas por 
deterioração causadas pela presença de fungos nas sementes. A 
pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar o efeito das 
condições de armazenamento das sementes de trigo (Triticum 
aestivum L.) na incidência de fungos. O trabalho foi desenvolvido 
utilizando-se sementes de trigo provenientes da EMBRAPA/CPAC, 
Planaltina-DF, as quais foram armazenadas em três ambientes 
(Alegre–ES, Ibitirama-ES e em câmara fria cujas temperaturas 
médias foram 24ºC, 19ºC e 10ºC, respectivamente), com as sementes 
em duas umidades (8% e 13%) e três tipos de embalagens (sacos 
plástico, de pano e de papel), por um período de 12 meses. Após esse 
período as sementes foram retiradas das referidas condições de 
armazenamento e avaliadas quanto à incidência de fungos. 
Adicionalmente desenvolveu-se uma escala diagramática com o 
objetivo de quantificar a severidade dos fungos nas sementes. Com 
base nos resultados conclui-se que para as condições de Ibitirama a 
embalagem mais aconselhável para armazenar as sementes é a de 
plástico, enquanto que em Alegre pode se empregar tanto sacos de 
pano quanto de papel. Na temperatura de câmara fria não houve 
diferença entre as embalagens e entre as umidades quanto à incidência 
de fungos. Menor incidência de fungos ocorreu na umidade de 13%. 
Assim, recomenda-se que as sementes de trigo sejam armazenadas em 
condições de câmara fria para evitar a deterioração por fungos, 
independente do tipo de embalagem e umidade na semente.  
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ABSTRACT 

During the period of storage losses for deterioration occur caused by 
the presence of fungi in the seeds. The research was lead with the 
objective to evaluate the effect of the conditions of storage of the seeds 
of wheat (Triticum aestivum L.) in the incidence of fungi. The work 
was developed using seeds of wheat proceeding from the 
EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF, which had been stored in three 
environments (Alegre-ES, Ibitirama-ES and in cold chamber whose 
average temperatures had been 24ºC, 19ºC and 10ºC, respectively), 
with the seeds in two humidity (8% and 13%) and three types of 
packings (bags plastic, of cloth and paper), for a period of 12 months. 
After this period the seeds had been removed of the related evaluated 
conditions of storage and how much to the incidence of fungi. 
Additionally a diagramatic key with the objective was developed to 
quantify the severity of the fungi in the seeds. On the basis of the 
results conclude that for the conditions of Ibitirama the packing most 
advisable to store the seeds is of plastic, whereas in Glad it can use as 
many paper cloth bags how much. In the temperature of cold chamber 
it did not have difference between the packings and it enters the 
humidity how much to the incidence of fungi. Lesser incidence of 
fungi occurred in the 13% humidity. Thus, one sends regards that the 
wheat seeds are stored in conditions of cold chamber to prevent 
deterioration for fungi, independent of the type of packing and 
humidity in the seed. 

Key words: wheat, germination, storage, healthy.

INTRODUÇÃO

O trigo é um dos principais alimentos da dieta humana. Direta 
ou indiretamente é usado por 35% da população mundial, sendo 
cultivado em aproximadamente 240 milhões de hectares anuais em 
todo mundo (KRONSTAD, 1986; SILVA et al., 1996), ocupando o 
primeiro lugar em volume de produção mundial. No Brasil, a 
produção anual oscila entre 5 e 6 milhões de toneladas. É cultivado 
nas regiões Sul (RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste 
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(MS, GO e DF). O consumo anual no país tem se mantido em torno de 
10 milhões de toneladas (Embrapa/CNPT, 2006).

A cultura do trigo (Triticum aestivum L.) pode ser afetada por 
um grande número de doenças. O uso de cultivares resistentes é a 
medida mais adequada de controle, entretanto, devido a possibilidade 
de quebra do efeito da resistência faz-se necessário um melhoramento 
contínuo visando a obtenção de novas cultivares (SOARES & 
CASTRO, 2003).

Durante o período de armazenamento das sementes podem 
ocorrer perdas significativas por deterioração causadas pela presença 
de fungos. Segundo Neergaard (1979), a faixa de temperatura ótima 
para o desenvolvimento de fungos em sementes é de 30-33ºC, 
enquanto que temperaturas entre 18-28ºC não causam aumento da 
incidência de patógenos.

Os fungos que atacam as sementes armazenadas são 
denominados de fungos de campo e de armazenamento. Os fungos de 
campo atacam as sementes antes da colheita e requerem umidade 
relativa em torno de 90-95% para seu crescimento, não se 
desenvolvendo adequadamente com a redução da umidade das 
sementes e da temperatura no armazenamento, entretanto podem 
sobreviver durante anos nas sementes armazenadas (CHRISTENSEN 
& KAUFMANN, 1965; WETZEL et al., 1983). 

No armazenamento as sementes estão sujeitas ao ataque de 
fungos de armazenamento, principalmente dos gêneros Aspergillus e 
Penicillium, os quais se desenvolvem com umidade relativa entre 60-
90%. Esses fungos geralmente não infectam as sementes antes da 
colheita, sendo encontrados principalmente em sementes recém-
colhidas, que apresentam umidade relativa muito baixa. Esses fungos 
normalmente se caracterizam por apresentarem alta capacidade de 
multiplicação em condições ambientais favoráveis ao seu 
desenvolvimento (WETZEL et al., 1983). 

Com o objetivo de analisar o efeito das condições de 
armazenamento sobre a intensidade de patógenos nas sementes de 
diversas espécies tem sido estudadas, em soja (Lacerda et al., 2003); 
café (BRACCINI et al., 1999); milho (CÍRIO & LIMA, 2003).
Na grande maioria dos trabalhos, somente a incidência (presença do 
patógeno) é avaliada. Entretanto, em muitos casos é importante 
também se quantificar a severidade (porcentagem da área ou volume 
afetado) do ataque. Nesse sentido, as escalas diagramáticas dado que 
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são representações ilustradas de uma série de plantas, folhas ou partes 
de plantas com diferentes níveis de severidade (VALE et al., 2004). 
Para o caso da avaliação da severidade considerando-se um lote de 
sementes, nenhuma escala diagramática foi desenvolvida. Na sua 
elaboração devem ser considerados inúmeros aspectos técnicos 
(BERGER, 1980; NUTTER JR. & SCHULTZ, 1995; VALE et al., 
2004). Além disso, precisa ser de fácil uso e aplicável a uma grande 
faixa de diferentes condições, gerarem resultados reproduzíveis, 
possuir intervalo suficiente para representar todos os estágios de 
desenvolvimento da doença e permitir uma avaliação imediata 
(BERGER, 1980). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das condições de 
armazenamento das sementes de trigo na incidência de fungos e 
elaborar uma escala diagramática para quantificação da severidade de 
fungos em lotes de sementes armazenadas em diferentes condições. 

MATERIAL E MÉTODOS

Quantificação da incidência e severidade de fungos nas sementes 
de trigo

Foram coletadas aleatoriamente 300 sementes de trigo 
(Triticum aestivum L.), de seis cultivares (Timbaúva, CPAC 98308, 
CPAC 96306, CPAC 9617, aliança e PF 950407), as quais foram 
armazenadas por um ano em três temperaturas (nas condições 
ambientes de Alegre–ES e Ibitirama-ES e em câmara fria, cujas 

o o otemperaturas médias foram de 24,1 C, 19 C e 10 C, respectivamente), 
considerando-se duas umidades nas sementes (8% e 13%) e três tipos 
de embalagens (sacos plástico, de pano e de papel). Dessas sementes 
foram coletadas três amostras para determinação dos fungos presentes 
(incidência). Adicionalmente foi elaborada uma escala diagramática 
considerando-se o lote todo (300 sementes). Para tal, após a 
identificação e verificação de que em todas as amostras havia a 
presença de um único gênero de fungo, os lotes foram fotografados e a 
área ocupada pelo crescimento fúngico (micélio e estruturas 
reprodutivas) determinada empregando-se o software Quant (VALE 
et al., 2004). Assim, quatro níveis de severidade (0, 25, 75 e 100%) 
foram encontrados na maioria das determinações, os quais foram 
considerados como os níveis da escala diagramática.  
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Análise estatística dos dados
Os dados obtidos foram comparados empregando-se o teste 

Tukey a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análise de todos os lotes de sementes, quatro níveis de 
severidade (0, 25, 75 e 100%) foram encontrados na maioria das 
determinações, os quais foram considerados como os níveis da escala 
diagramática (Figura 1).  

Figura 1 – Escala diagramática (porcentagem do lote de 
sementes afetado pelo crescimento fúngico) para 
avaliação da severidade de Penicilium sp. em sementes 
de trigo.

Com base nos resultados verificou-se diferença quanto à 
intensidade de fungos em função da condição de armazenamento 
testada, sendo que quando armazenadas em embalagem de plástico foi 
detectada uma intensidade de 100%, caso em que o lote de sementes 
apresentava-se com aspecto de apodrecimento total. De um modo 
geral, na maioria das condições de armazenamento, foi observada 
uma intensidade de 50%.

Quanto ao efeito da umidade da semente, tanto nas condições 
de Alegre quanto de Ibitirama, verificou-se que a intensidade de 
fungos foi maior a 8% do que em 13% (Figura 2). Nas condições 
ambientais de Alegre foram detectados fungos somente quando se 
empregaram embalagens de plástico, independente da umidade 
considerada. Na umidade de 8% somente foram observados fungos 
nas cultivares CPAC 98308, CPAC 9617 e PF 950407, sendo que a 
intensidade foi significativamente maior nas cultivares CPAC 9617 e 
PF 950407, se comparado a CPAC 98308. Na umidade de 13% foram 
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detectados fungos somente na cultivar CPAC 9617, entretanto a 
intensidade foi menor se comparada à mesma cultivar cujas sementes 
foram mantidas com 8% de umidade. Segundo Usberti & Amaral 
(1999), para o caso de sementes de trigo, teores de umidade superiores 
a 13% favorecem o aparecimento de fungos. 

De acordo com Marchetti (1991) há possibilidade da redução 
na produção e qualidade do produto estar relacionada com a 
diminuição de nutrientes, por deficiência de translocação pela 
destruição de tecidos ou armazenamento. 

A assepsia em geral, não foi eficiente para diminuir a 
incidência de Rhizopus sp. Esses fungos podem estar localizados no 
interior dos tecidos de reserva e do próprio embrião das sementes, 
sendo seu crescimento favorecido pela utilização da assepsia, que 
diminui contaminantes como Aspergillus spp (KIKUTI et al., 2005). 

Figura 2 – Severidade (porcentagem do lote de sementes 
afetado pelo crescimento fúngico) de Penicillium sp. em 
lotes de sementes de trigo de seis cultivares, armazenadas 
no município de Alegre – ES.

Nas condições ambientais de Ibitirama – ES, contrariamente 
ao que foi observado em Alegre, não se detectaram fungos nas 
embalagens de plástico, nas duas umidades estudadas. Assim, para 
essas condições, recomenda-se o uso da embalagem de plástico. 
Quando empregou-se embalagem de pano, na umidade de 8%, não 
houve diferença significativa quanto a severidade para as cultivares 
Timbaúva e CPAC 98308. Entretanto, para o caso da embalagem de 
papel, a severidade foi maior na cultivar Timbaúva do que na CPAC 

10

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009

A rm aze name nto no m unic ípio  de A legre (ES ) 
co m 8 %  de  umid ade

0

20

40

60

80

100

Tim
ba

úv
a

CPAC
983

08

CPAC
963

06

CPAC
961

7

Alia
nça

PF
950

407

C ultivares

Le
sõ

es
(%

)

pano plá s tico pa pel

Arma ze nam ento  no  munic ípio  de  A legre (ES ) 
co m 1 3%  de um idad e

0

20

40

60

80

100

Tim
baú

va

CPAC
983

08

CPAC
963

06

CPAC
961

7

A lia
nç

a

PF
95

04
07

C ultivare s

Le
sõ

es
(%

)

pa no plás tico pa pel
 

          M éd ia s s e gu i d as  p el a m e sm a le tra n ã o  d ifere m  en t re s i p el o  te st e d e T u k ey  (5 % ). 

A  A 

B  

A  

P. 05 - 15



98308. Em umidade de 13% foram detectados fungos apenas na 
cultivar CPAC 96306, quando estas foram armazenadas em sacos de 
pano.

Os melhores resultados para o controle de Rhizopus spp. 
foram obtidos com a aplicação de hipoclorito de sódio (1% por cinco 
minutos) em sementes de algodão (LIMA et al., 1982). Em sementes 
de soja a aplicação de hipoclorito de sódio, a partir de 3% por cinco 
minutos de imersão, propiciou decréscimo dos fungos de 
armazenamento (ZORATO et al., 2001). O fungo Aspergillus é um 
dos principais agentes de deterioração das sementes durante o 
armazenamento (CHRISTENSEN & KAUFMAN, 1969; 
NEERGAARD, 1979; DHINGRA, 1985; WETZEL, 1987), daí a 
necessidade de manejo adequado. 

Em sementes de amendoim tem sido recomendado o uso de 
hipoclorito de sódio (NaCl), na concentração de 1%, por três minutos 
(BRASIL, 1992). Com este tratamento pode-se obter redução da 
contaminação das sementes (COUTINHO et al., 2000; ZORATO et 
al., 2001).

Segundo Araújo et al. (2004) existe uma menor ocorrência de 
Rhizopus spp. e Aspergillus niger nas sementes desinfestadas, 
independente do período de embebição e da concentração de 
hipoclorito de sódio.

Figura 3 - Severidade (porcentagem do lote de sementes 
afetado pelo crescimento fúngico) de Penicillium sp. em 
lotes de sementes de trigo de seis cultivares, armazenadas 
no município de Ibitirama – ES.
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 Quando as sementes foram armazenadas em condições de 
câmara fria não foram detectados fungos em nenhuma condição 
testada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados conclui-se que para as condições de 
Ibitirama a embalagem mais adequada para armazenar as sementes é a 
de plástico, enquanto que em Alegre pode se empregar tanto sacos de 
pano quanto de papel. Na temperatura de câmara fria não houve 
diferença entre as embalagens e entre as umidades quanto à incidência 
de fungos. Menor incidência de fungos ocorreu na umidade de 13%. 
Assim, recomenda-se que as sementes de trigo sejam armazenadas em 
condições de câmara fria para evitar a deterioração por fungos, 
independente do tipo de embalagem e umidade na semente. A escala 
diagramática desenvolvida pode ser empregada para avaliação da 
severidade de Penicillium em lotes de sementes de trigo.     
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ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO ENFERMEIRO NA EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA: SUA RELAÇÃO NA SAÚDE 

FAMILIAR

Natália de Campos Pinto
Roseli Ferreira Rocha

Acadêmicas do curso de Enfermagem da FACTU – MG.

RESUMO

O enfermeiro tem grande participação na manutenção e promoção da 
saúde da família. Em que o profissional de enfermagem deve avaliar a 
família e traçar as intervenções a serem realizadas; conforme suas 
atribuições legais. Na avaliação da família, tanto a estrutura, como o 
desenvolvimento e funcionamento familiar são avaliados pelo 
enfermeiro. Já nas intervenções são levados em consideração os 
aspectos e/ou domínios: cognitivo, afetivo e comportamental do 
funcionamento familiar. A profissão de enfermagem é regulamentada 
pela lei do exercício profissional que prevê a realização de várias 
funções, tais como: solicitar e avaliar exames, fazer diagnóstico e 
prescrever medicamentos. No entanto nem todos os profissionais de 
saúde têm conhecimento a respeito desta lei, que esclarece todas as 
atribuições referentes ao enfermeiro na unidade básica de saúde ESF 
(equipe de saúde da família) e o papel que o mesmo desempenha na 
comunidade com as famílias e seus membros, interagindo com 
questões sociais, culturais, econômicas e outras que apóiem a 
integridade familiar. Neste sentido o presente artigo vem esclarecer e 
ressaltar as atribuições legais e a participação do profissional de 
enfermagem na ESF e sociedade.

Palavras chave: atribuições legais, enfermeiro, saúde familiar.

ABSTRACT 

The nurse has a major stake in maintaining and promoting family 
health. In which the nurse must assess the family and trace the 
activities to be undertaken, as its statutory mandate. In assessing the 
family, both the structure and development and family functioning are 
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assessed by nurses. Interventions are already taken into account and / 
or domains: cognitive, affective and behavioral functioning of th 
efamily. The nursing profession is regulated by the law of professional 
practice that provides the performance of various functions, such as 
request and evaluate tests, to diagnose and prescribe medicines. 
However not all health workers know about this law, which explains 
all the tasks for the nurses in the basic unit of health ESF (the family 
health team) and the role that it plays in the community with families 
and their members , interacting with social, cultural, economic and 
other support that the family integrity. In this sense this article is to 
clarify and emphasize the legal duties and the nurse's participation in 
ESF and society.

Key words: legal responsibilities; nurse, family health.

 INTRODUÇÃO

A educação para a saúde é uma atividade essencial para a 
promoção da saúde da população. Contudo, promover e proteger a 
saúde de cada cidadão e da família em geral, não é tarefa fácil, pois não 
depende exclusivamente do trabalho dos profissionais de saúde, mas, 
também, de muitos outros fatores, tais como, estilos de vida, fatores 
políticos, sociais, econômicos, culturais, demográficos, geográficos, 
biológicos e psicológicos.

Em função disso houve a necessidade de se implantar um 
programa que reorganizasse e redirecionasse o modelo assistencial 
vigente até então.

Surge assim, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), 
com o propósito de dar continuidade à idéia central do SUS (Sistema 
Único de Saúde), com o diferencial de uma assistência individual e 
coletiva que visa aspectos preventivos e a humanização. 

 Dentro do PSF a relação do enfermeiro na saúde familiar é a 
de desenvolver o papel de ajudar a família a viver de forma saudável. 
Assim sendo, o enfermeiro assume o papel de agente essencial da 
promoção de saúde da comunidade, da família e de seus membros.

O enfermeiro tem o importante dever e função de avaliar a 
situação de saúde da família e traçar estratégias de intervenção para 
solucionar os problemas que foram detectados por ele no momento da 
avaliação. 
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 Através de pesquisas bibliográficas, o presente artigo tem 
como objetivo trazer a história do PSF e esclarecer o importante papel 
do enfermeiro neste contexto, especificando suas atribuições legais, 
seu papel de educador e sua relação com a saúde da comunidade 
(famílias).

REVISÃO DA LITERATURA

Histórico da Estratégia Saúde da Família

 Segundo Oliveira et al (2002), desde que o Sistema Único de 
Saúde - SUS foi regulamentado (constituição de 1988) com o objetivo 
de se promover universalização, a descentralização e integralidade da 
assistência, houve uma redução nas discrepâncias existentes, até 
então, no âmbito da saúde pública.
 Este sistema único de saúde vem sendo implantado até os dias 
de hoje, uma vez que é um sistema em desenvolvimento.
 Oliveira et al (2002) afirma que o modelo implantado é 
caracterizado pela prática hospitalôcentrica, onde os custos, 
provenientes da utilização irracional dos recursos tecnológicos, são 
cada vez mais altos e a capacidade de resolução, proporcionalmente, 
baixa. O que iniciou um alto grau de insatisfação por parte dos 
profissionais de saúde e usuários do modelo. Neste contexto o 
Ministério da saúde implanta, em 1994, um programa de caráter, 
inicialmente, temporário, chamado de Programa Saúde da Família - 
PSF, cujo objetivo era reorientar e reorganizar o modelo assistencial 
brasileiro.
 Conforme o autor citado anteriormente, o PSF surge com o 
propósito de prestar assistência universal, integral, contínua, 
equânime e resolutiva à população, tanto na unidade de saúde, quanto 
no domicílio, visando sempre as necessidades reais do indivíduo e da 
comunidade em que o mesmo esta inserido, de forma humanizada, 
havendo um estreitamento na relação entre os profissionais da equipe 
do PSF e os usuários.
 O programa, PSF, que surgiu de forma provisória, trouxe 
ótimos resultados, o que fez com que o mesmo deixa-se de ser apenas 
um programa e passa-se a ser chamado de Estratégia Saúde da Família 
- ESF, se tornado de caráter permanente; sendo sua equipe formada 
por, no mínimo, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 8 a 12 
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Agentes Comunitários de Saúde - ACS e um médico generalista; 
podendo ser incorporados outros profissionais de acordo com a 
necessidade local.
 Cada integrante da equipe de saúde da família tem atribuições 
legais específicas e algumas em comum que organizam e direcionam 
o serviço. O enfermeiro tem um papel fundamental no trabalho 
proposto pela ESF, com o dever de educador e papel assistencial, 
individual e coletivo.

Atribuições Legais do Enfermeiro na Estratégia Saúde da 
Família

 Conforme Ermel e Fracolli (2006), o enfermeiro atua de 
inúmeras formas na ESF, tendo como princípio a reformulação e 
integração de ações, juntamente com os demais profissionais da 
equipe. Assim as práticas de enfermagem expressam controle e 
prática social, buscando responder às exigências sociais da melhor 
forma possível em uma determinada época e local, considerando 
todos os aspectos e condições que envolvem dada sociedade.

Este profissional desenvolve seu trabalho em dois 
campos: na Unidade Básica de Saúde e na 
comunidade, apoiando e supervisionando o trabalho 
do agente comunitário de saúde e do auxiliar de 
enfermagem, bem como assistindo às pessoas que 
necessitam do atendimento de enfermagem no 
domicílio. (SANTOS, p. 38. 2003).

 Segundo o Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção Básica 
(2006) há atribuições legais comuns a todos os profissionais da ESF e 
há as atribuições específicas a cada um, no qual se encontram a seguir 
aquelas que incluem o enfermeiro:

As atribuições globais abaixo descritas podem ser 
complementadas com diretrizes e normas da gestão local.

1 - SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS 
PROFISSIONAIS:

I - participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
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riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 
atualização contínua dessas informações, priorizando 
as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local;
II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 
domicílio e nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações,entre outros), quando 
necessário;
III - realizar ações de atenção integral conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como 
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 
local;
IV - garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, prevenção 
de agravos e curativas; e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde;
V - realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;
VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo;
VII - responsabilizar-se pela população adscrita, 
mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando 
esta necessita de atenção em outros serviços do 
sistema de saúde;
VIII - participar das atividades de planejamento e 
avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis;
IX - promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social;
X - identificar parceiros e recursos na comunidade 
que possam potencializar ações intersetoriais com a 
equipe, sob coordenação da SMS;
XI - garantir a qualidade do registro das atividades 
nos sistemas nacionais de informação na Atenção 
Básica;
XII - participar das atividades de educação 
permanente; e
XIII - realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo
com as prioridades locais.
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2 - SÃO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

 Além das atribuições definidas, são atribuições 
mínimas específicas de cada categoria profissional, 
cabendo ao gestor municipal ou do Distrito Federal 
ampliá-las, de acordo com as especificidades locais.
DO ENFERMEIRO DO PROGRAMA AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:

I - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS;
II - supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
qualificação e educação permanente dos ACS, com 
vistas ao desempenho de suas funções;
III - facilitar a relação entre os profissionais da 
Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a 
organização da demanda referenciada;
IV - realizar consultas e procedimentos de 
enfermagem na Unidade Básica de Saúde e, quando 
necessário, no domicílio e na comunidade;
V - solicitar exames complementares e prescrever 
medicações, conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão;
VI - organizar e coordenar grupos específicos de 
indivíduos e famílias em situação de risco da área de 
atuação dos ACS; e
VII - participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS.

DO ENFERMEIRO:

I - realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc), em todas as 
fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade;
II - conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever medicações;
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III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS;
IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
educação permanente dos ACS e da equipe de 
enfermagem;
V - contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e 
THD; e
VI - participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
USF.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA 
DE ATENÇÃO BÁSICA. p.42, 44 e 45, Vol. 4. 2006).

Relação do Enfermeiro na Saúde Familiar

Para intervir adequadamente nas necessidades de saúde da 
família ou saúde familiar, o enfermeiro deve primeiramente conhecer 
tanto a composição e situação da família, como também realizar o 
diagnóstico de saúde, ou seja, identificar suas necessidades 
biopsicossociais; cumprindo assim seu compromisso e obrigação de 
incluir as famílias nos cuidados de saúde.

Segundo Wrigth (2002), a evidência tanto teórica, como 
prática e investigacional do significado que a família traz para o bem-
estar e a saúde de seus membros, bem como a influência sobre a 
doença, faz com que os enfermeiros considerem o cuidado centrado 
na família como parte integrante da prática de enfermagem. Porém, 
este enfoque do cuidado somente pode ser alcançado com muita 
responsabilidade e respeito, em que se estabelecerão práticas de 
avaliação e intervenções familiares confiáveis.

A inclusão cada vez maior das famílias nos cuidados de saúde 
altera ou modificam os padrões usuais da prática clínica de 
enfermagem. A implicação desta mudança na prática cotidiana de 
enfermagem é a de que os enfermeiros precisam se tornar 
competentes na avaliação e intervenção das famílias por meio de 
relacionamentos colaborativos entre enfermeiros e família.  

A enfermagem da família deve se concentrar em relações, e 
não em elementos isolados, proporcionando assim um atendimento 
sistêmico de famílias, com experiências de problemas de saúde.
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Avaliação de enfermagem das famílias

Para se avaliar adequadamente uma família, o enfermeiro 
deve possuir um correto conhecimento de antropologia, 
aconselhamento, desenvolvimento humano e econômico, psicologia, 
saúde publica, religião, assistência social e sociologia, cada disciplina 
tem seu próprio ponto de vista ou estrutura de referência para ver a 
família.

O emprego de uma estrutura de avaliação da família ajuda a 
organizar a quantidade de informação a cerca da família proporciona 
um foco para a intervenção de enfermagem na família em questão.

Alguns questionamentos podem ser realizados na 
investigação ou avaliação da família:
♦ A família está vivenciando um sofrimento físico e/ou espiritual ou 
ruptura causada por uma crise familiar (por ex., doença aguda, lesão 
ou óbito); ou causados por um marco de desenvolvimento (por ex., 
nascimento, casamento ou saída de um filho de casa).
♦ A família define o problema como sendo uma questão familiar e 
existe motivação para sua avaliação (por ex., o impacto de uma 
doença crônica na família).
♦ A família identifica uma criança ou adolescente como tendo 
dificuldades (por ex., fobia da escola ou medo de tratamento de 
câncer).
♦ A família está enfrentando situações sérias o suficiente para ameaçar 
a relação de seus membros (por ex., doença terminal ou abuso 
sexual/físico).
♦ Um membro da família está para ser hospitalizado para algum tipo 
de tratamento específico e demorado (por ex. tratamento 
psiquiátrico).

Método de avaliação familiar (Modelo Calgary de Avaliação da 
Família – MCAF)

 O enfermeiro pode seguir um método de avaliação familiar, o 
mais comum e mais completo é o Modelo Calgary de avaliação da 
família – MCAF. O MCAF é uma estrutura multidimensional e 
integrada que requer do enfermeiro, amplos e complexos 
conhecimentos.
 O MCAF consiste em três categorias principais de avaliação:
1- Estrutural
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2- De desenvolvimento
3- Funcional

Avaliação estrutural →�avaliação em que três aspectos da estrutura 
familiar podem ser examinados: a estrutura interna, a estrutura 
externa e o contexto.
Estrutura interna: que avalia seis diferentes categorias, sendo elas: a 
composição familiar, o gênero, a orientação sexual, a ordem de 
nascimento, os subsistemas e os limites.
Estrutura externa: este aspecto avalia duas diferentes subcategorias, 
sendo elas: a família extensa e os sistemas mais amplos.
Contexto: é explicado como sendo a situação total ou as informações 
básicas relevantes a algum fato ou personalidade. O contexto inclui 
quatro subcategorias, sendo elas: a etnia, a classe social, a religião e 
espiritualidade e o ambiente.

Avaliação desenvolvimento →�além do conhecimento da estrutura, o 
enfermeiro precisa entender o desenvolvimento do ciclo vital de cada 
família. O desenvolvimento da família é modelado por eventos 
previsíveis e imprevisíveis, tais como doença, catástrofe, (por ex., 
incêndios, inundações, terremotos) e tendências sociais, como vias de 
comunicação, fusão as empresas, alterações nos índices de 
criminalidade e nascimento. Os eventos típicos do desenvolvimento 
das famílias associam-se a entradas e saídas dos membros da família, 
por exemplo, a maioria das famílias experimenta em seu 
desenvolvimento, os eventos de nascimento, educação de crianças, 
saída dos filhos de casa, aposentadoria e morte. Tais eventos geram 
mudanças que necessitam de reorganização de papéis e regras 
familiares. 

O enfermeiro deve ter conhecimento adequado e saber avaliar 
e intervir nestas difíceis situações que a família enfrenta ao longo do 
seu desenvolvimento.

Avaliação funcional →� diz respeito aos detalhes sobre como os 
indivíduos realmente se comportam uns com os outros, é o aspecto do 
aqui e agora na vida de uma família que é observado e apresentado por 
ela. Existem dois aspectos básicos do funcionamento familiar: o 
funcionamento instrumental e o funcionamento expressivo.

Funcionamento instrumental: refere-se às atividades 
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rotineiras da vida diária, tais como alimentar-se, dormir, preparar 
refeições, mudar de roupas, etc.; para as famílias com problemas de 
saúde, esta é uma área de particular importância, em que as atividades 
da vida diária são, em geral, mais numerosas e mais freqüentes, e 
assumem maior significado devido à doença em um membro da 
família.

Funcionamento expressivo: o aspecto expressivo refere-se a 
nove diferentes subcategorias, sendo elas: a comunicação emocional, 
a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação 
circular, a solução de problemas, os papéis, a influência e poder, as 
crenças, as alianças e as uniões.

Exemplo de um diagrama ramificado do MCAF:

Intervenção de enfermagem na família

 O enfermeiro deve ter o conhecimento adequado sobre os 
principais domínios de funcionamento familiar para intervir 
corretamente em suas necessidades especificas. Esse conhecimento 
pode ser adquirido mediante realização de alguns questionamentos a 
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respeito de vários assuntos significativos à saúde da família 
investigada e avaliada.

Método de intervenção familiar (Modelo Calgary de Intervenção 
da Família – MCIF) 

 O MCIF é o primeiro modelo de intervenção na família que 
surge no âmbito da enfermagem, esse modelo é uma estrutura 
organizada para conceptualizar a interseção entre um domínio 
particular do funcionamento familiar e intervenção especifica de 
saúde, proposto pelo enfermeiro. 

As intervenções de enfermagem na família visam promover, 
melhorar e sustentar o funcionamento familiar nos três domínios do 
funcionamento familiar.

 Exemplo de intersecção de domínios de funcionamento 
familiar e intervenções: 

 Uma das intervenções de enfermagem mais simples, porém 
valiosa e significativa para as famílias que passam por problemas de 
saúde, é o uso de perguntas de intervenção, essas perguntas destinam-
se a efetuar ativamente uma mudança em um ou nos três domínios de 
funcionamento do familiar.

Os enfermeiros que conduzem entrevistas com a família 
devem ter em mente que o conhecimento de quando, como e qual a 
finalidade de propor perguntas é mais importante que a simples 
escolha de um tipo de pergunta em relação à outra.

As perguntas de intervenção são em geral de dois tipos; as 
lineares (destinam-se a informar o enfermeiro, são investigativas, 
exploram a percepção ou descrição de um problema por um membro 
da família) e as circulares (destinam-se a efetuar a mudança na 
família, são destinadas às explicações dos problemas, as perguntas 
circulares auxiliam o enfermeiro a obter valiosas informações, tendo 
em vista que investigam os relacionamentos entre indivíduos, fatos, 
idéias ou crenças), ao realizar estes dois de perguntas de intervenção, 
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o enfermeiro tem a oportunidade e respaldo para desenvolver a 
intervenção adequada àquela família.

O enfermeiro pode realizar alguns questionamentos e 
esclarecimentos, bem como aconselhar a família para que a mesma 
possa superar seus problemas e suprir suas necessidades especificas; 
elogiando as forças da família, oferecendo informações e opiniões, 
validando e normalizando repostas emocionais, incentivando as 
narrativas de doenças, estimulando o apoio da família, incentivando 
para que os membros da família sejam cuidadores, dentre várias 
outras intervenções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O enfermeiro tem um papel fundamental no trabalho proposto 
pela ESF, com o dever de educador e papel assistencial individual e 
coletivo, tudo isso assegurado pelas suas atribuições legais.

As avaliações e intervenções de enfermagem realizadas na 
família podem ser diretas ou inovadoras e dramáticas, conforme o 
enfermeiro sinta a necessidade em razão dos problemas de saúde 
apresentados.

Tanto as avaliações, como intervenções de enfermagem na 
família visam promover a saúde e prevenir doenças, fundamentado 
em hipóteses de que as condutas de saúde do indivíduo sofrem 
influência mais forte das pessoas que as cercam, e que o bem-estar 
geral da família pode promover a saúde física e mental dos seus 
membros. 

 À medida que o enfermeiro aprende a participar de forma 
ativa e a fazer a avaliação e intervenção minuciosa da família, o 
objetivo final de ajudar os membros da família a descobrir novas 
soluções e a reduzir e avaliar o sofrimento, físico, emocional e 
espiritual, vai sendo alcançado. 

A relação interpessoal enfermeiro - família é sem dúvida 
determinante para a qualidade dos cuidados prestados ao cliente. A 
enfermagem da família busca identificar-se cada vez mais consigo 
própria por meio da humanização e qualidade dos cuidados que 
presta. 
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RESUMO

O aprendizado da língua escrita e a participação no mundo letrado 
continua sendo um dos grandes desafios para a Pedagogia atual e um 
problema para os educadores. As estatísticas informam que a 
aprendizagem da língua escrita, nas escolas públicas, tem 
apresentado, segundo dados do SAEB (2007) e do INEP (2007), 
resultados ainda insatisfatórios. O insucesso nesse tipo de 
aprendizagem resulta, freqüentemente, na desistência, de muitos 
alunos de permanecer na instituição escolar e, conseqüentemente, na 
interrupção do processo de educação sistematizada. Além do enorme 
desperdício de dinheiro público, outra conseqüência é a constituição 
de cidadãos com baixo autoconceito, baixa auto-estima, cuja 
capacidade e disposição para lutar pela melhoria das próprias 
condições de vida fica, em tais circunstâncias, reduzida. Vale ainda 
ressaltar que grande parte dos educadores continua utilizando 
métodos arcaicos em classes de alfabetização. Diante dessa 
problemática o presente artigo tem como foco de discussão e análise o 
processo de alfabetização associado ao letramento. Atualmente, 
parece que virou moda falar em alfabetização e letramento. Esses 
termos têm aparecido no discurso dos educadores, mas sem a clareza 
conceitual necessária que se evidencie numa prática de ensino 
coerente. 

Palavras chave: desafio; pedagogia; educador; alfabetização; 
letramento
 
ABSTRACT

The learning of written language and participation in the literate world 
remains a major challenge for the current pedagogy and a problem for 
educators. The statistics tell us that learning the written language in 
public schools, has presented, according to the (SAEB, 2007) and 
(INEP (2007), results are still unsatisfactory. The failure in this type of 
learning results, often at dropout, many students to stay in the school 
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and, consequently, the interruption of the systematic education. 
Besides the enormous waste of public money, another consequence is 
the formation of citizens with low self-concept, low self-esteem, the 
ability and willingness to fight the improvement of life situation is in 
such circumstances, reduced. is also worth mentioning that most 
educators still using archaic methods in literacy classes. Faced with 
this problem this article focuses on discussion and analysis of the 
literacy process associated to literacy. Currently, it has become 
fashionable to talk about literacy and literacy. These terms have 
appeared in the discourse of educators, but without the necessary 
conceptual clarity that evidence in a coherent teaching practice.

Key  words: Challenge, Education, Educator, Literacy, Literacy

INTRODUÇÃO

A diversidade de idéias e pessoas está cada vez maior nos 
países, cidades e principalmente em salas de aula, pois um volume de 
informação cada vez maior se disponibiliza e cada vez mais pessoas 
viajam e imigram no mundo. Ao mesmo tempo, há uma redução de 
diversidade, pois a colonização cultural e a homogeneização se 
disseminam pelos mercados globais devido o acesso das novas 
tecnologias da informação e comunicação.

Diante do contexto é notório que para o educador alfabetizar 
letrando continua sendo um grande desafio, pois as mudanças nas 
relações entre a mídia e a sociedade, gera um alto grau de 
convergência no processo de aprender e ensinar que está ocorrendo de 
várias maneiras, no sentido em que as práticas pedagógicas precisam 
mudar em função das influências da tecnologia e da convergência da 
velha e nova mídia, mas infelizmente grande parte dos educadores 
persistem em não aceitar tais mudanças.  Tais situações representam 
uma mudança de paradigmas educacionais, a mudança de um 
conteúdo que é específico de um meio para um conteúdo que flua 
através de diversos canais de mídia.

 Esse movimento leva à crescente interdependência dos 
processos de comunicação, em direção de múltiplas formas de 
alfabetizar letrando a partir da existência de relações ainda mais 
complexas entre a mídia corporativa autoritária e a cultura 
participativa libertadora acessível ao educador de forma transparente, 
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portanto basta que o mesmo saiba contextualizar tais informações, 
levá-las para sala de aula como suporte, consequentemente surge a 
necessidade de alfabetizar letrando. 

Referencial Teórico

Letramento e suas Concepções 

O termo letramento, a partir da concepção de várias linhas de 
pesquisas, é uma tradução para o português da palavra inglesa 
“literacy” que pode ser traduzida como a condição de ser letrado, no 
entanto um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um 
indivíduo letrado.

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy 
já constasse do dicionário desde o final do século XIX, foi nos anos 
80, que o fato tornou-se foco de atenção e de estudos nas áreas da 
educação e da linguagem, enquanto que no Brasil os conceitos de 
alfabetização e letramento ainda se mesclam e se confundem. e o 
termo foi usado pela primeira vez por Mary Kato, em 1986, na obra 
"No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística". Dois anos 
depois, passou a representar um referencial no discurso da educação, 
ao ser definido por Tfouni em "Adultos não alfabetizados: o avesso 
dos avessos".

Soares (2004), afirma que foram feitas buscas em dicionários 
da Língua Portuguesa quanto ao significado da palavra e nada foi 
encontrado nem mesmo nas edições mais recentes dos anos de 1998 e 
1999. Na realidade, o termo originou-se de uma versão feita da 
palavra da língua inglesa "literacy", com a representação etimológica 
de estado, condição ou qualidade de ser literate, e literate é definido 
como educado, especialmente, para ler e escrever. Assim como as 
sociedades no mundo inteiro, tornam-se cada vez mais centradas na 
escrita, e com o Brasil não poderia ser diferente. E como ser 
alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, é insuficiente para vivenciar 
plenamente a cultura escrita e responder às demandas da sociedade 
atual, é preciso letrar-se, ou seja tornar-se um indivíduo que não só 
saiba ler e escrever, mas exercer as práticas sociais de leitura e escrita 
que circulam na sociedade em que vive.

A discussão acerca do letramento surge sempre envolvida no 
conceito de alfabetização, o que tem levado, a uma inadequada e 
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imprópria síntese dos dois procedimentos, com prevalência do 
conceito de letramento sobre o de alfabetização. Vale destacar que os 
dois processos não podem separar, já que a princípio o estudo do aluno 
no universo da escrita se dá concomitantemente por meio desses dois 
processos: a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades da 
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o 
letramento. 

O conhecimento das letras é apenas um meio para o 
letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Para formar 
cidadãos atuantes e interacionistas, é preciso que o educador conheça 
a importância e a função acerca do letramento e não somente de 
alfabetização. Letrar significa colocar a criança no mundo letrado, 
trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Essa 
inclusão começa muito antes da alfabetização, quando a criança 
começa a interagir socialmente com as práticas de letramento no seu 
mundo social. 

É notório que o letramento torna-se cultural a cada momento, 
por isso muitas crianças já vão para a escola com o conhecimento 
alcançado de maneira informal absorvido no cotidiano. Ao conhecer a 
importância do letramento, torna-se evidente para o educador que é 
necessário exercitar o aprendizado automático da leitura e da escrita 
baseados na contextualização. 

O educador como o mediador do processo ensino 
aprendizagem deve conduzir nos espaços escolares e não escolares, a 
criança, para que a mesma possa interagir firmemente com o caráter 
social da escrita desenvolvendo assim o hábito da leitura e da escrita  
de forma prazerosa e significativa, pois informar-se através da leitura, 
é buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir selecionando o que 
desperta interesse, divertindo-se com as histórias em quadrinhos, 
seguir receita de bolo, a lista de compras de casa, fazer comunicação 
através do recado, do bilhete, do telegrama, portanto letramento é ler 
histórias com o livro nas mãos, é emocionar-se com as histórias lidas, 
e fazer, dos personagens, os melhores amigos, é descobrir a si mesmo 
pela leitura e pela escrita, é entender quem  é,  e descobrir quem 
poderá ser.

Alfabetização – Ponto de Vista Teórico

Estudos certificam-se que o individuo alfabetizado é aquele 
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que sabe ler e escrever, já o letrado é aquele que sabe ler e escrever, 
mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da 
escrita, por isso é fundamental que o educador perceba a importância 
de associar a alfabetização com o letramento, ou seja, ensinar a ler e 
escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, assim 
o individuo deve ser alfabetizado e letrado. 

A partir das concepções teóricas sobre o processo 
alfabetização surgem alguns questionamentos s como: O que é 
construtivismo? Quem são Emília Ferrero e Ana Teberosky? Que 
contribuições têm essas autoras a dar com relação à alfabetização?

É nítido perceber que o construtivismo não é um método para a 
prática pedagógica, no entanto contribui apenas para o entendimento 
da forma como ocorre o aprendizado, e, nesse sentido, influencia na 
definição dos objetivos da educação formal e na formulação da 
intervenção pedagógica.

Ao introduzirem uma linha de investigação evolutiva no 
campo da escrita, FERREIRO e TEBEROSKY trazem a possibilidade 
de melhor se entender a questão específica da escrita, até então 
ausente das pesquisas feitas pela Lingüística, pela Psicologia e pela 
Pedagogia. 

Para o educador, aquele que realmente é um profissional 
compromissado com o ensino e a aprendizagem do aluno, torna 
perceptível no decorrer de suas práticas pedagógicas, que 
(FERREIRO, 2005) oferece um instrumental de possibilidades de ver 
a criança no seu processo de aquisição da escrita, de verificar o que ela 
sabe e o que ela não sabe, porque é no que ela ainda não sabe, no que 
ela pode e tem condições de fazer com ajuda, com interferência do 
adulto, que o professor vai atuar. Nesse sentido, a descrição evolutiva 
ultrapassa o nível do diagnóstico e da avaliação inicial e contribui 
efetivamente para informar o desenho de situações do processamento 
do ensino-aprendizagem.

Muitas vezes a criança pergunta: "Está certo?". E o professor 
responde: "Está.". O que a criança procura ao fazer suas perguntas? O 
que ela está querendo do, professores? Ela está querendo compartilhar 
a sua escrita, o que significa também o reconhecimento de uma 
imposição social da forma ortográfica. A escrita tem um valor social 
exatamente porque pode ser compartilhada. Portanto o professor deve 
ser antes tudo um observador ativo para que consiga mediar o 
processo da aquisição da leitura e da escrita em sala de aula.  

33

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009P. 29 - 49



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 processo de inserção da 
cultura letrada.

Diante do contexto percebe-se que a alfabetização se ocupa da 
aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupos de indivíduos, enquanto 
que o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de 
um sistema escrito por uma sociedade, ou seja, em termos sociais mais 
amplos, por isso é que o letramento é apontado como sendo produto 
do desenvolvimento humano, da diversificação dos meios de 
produção e da complexidade crescente da tecnologia. Ao mesmo 
tempo, dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de 
transformações históricas profundas, como o advento das novas 
mídias e as novas visões do processo educacional.

A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de 
letramento como início da aprendizagem da escrita, como 
desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes de caráter 
prático em relação a esse aprendizado; 

É de suma importância que o educador entenda que a 
alfabetização e letramento, devem ter tratamento metodológico 
diferente e com isso alcançar o sucesso no ensino da língua escrita, 
falada e contextualizada, 

Para a renomada pesquisadora (SOARES 2004, p. 15), a 
alfabetização não precede o letramento, os dois processos são 
simultâneos, nem tão simples, nem tão óbvio. O assunto merece ser 
visto mais de perto, com a ajuda de ferramentas teóricas percebe-se 
que letramento é o estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e 
escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e escrita que 
circulam na sociedade em que vive, por isso o termo letramento 
passou a ter veiculação no setor educacional há pouco menos de vinte 
anos, primeiramente entre os lingüistas e estudiosos da Língua 
Portuguesa. 

34

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009 P. 29 - 49



Letramento e Alfabetização - Onde está a Diferença?

         A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um 
indivíduo, ou grupo, enquanto que o letramento focaliza os aspectos 
sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma 
sociedade (TFOUNI, 1995), e ainda, é o estado ou condição de quem 
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais 
que usam a escrita. 

Em termo de exemplificação vale mencionar (SOARES, 
2003): Analfabetismo no primeiro mundo? (...) quando os jornais 
noticiam a preocupação com altos níveis de 'analfabetismo' em países 
como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra; surpreendente por 
que: como podem ter altos níveis de analfabetismo países em que a 
escolaridade básica é realmente obrigatória e, portanto, praticamente 
toda a população conclui o Ensino Fundamental. É que, quando a 
nossa mídia traduz para o Português a preocupação desses países, 
traduz illiteracy (inglês) e illetrisme (francês) por analfabetismo. Na 
verdade, não existe analfabetismo nesses países, isto é, o número de 
pessoas que não sabem ler ou escrever aproxima-se de zero; a 
preocupação, pois, não é com os níveis de analfabetismo, mas com os 
níveis de letramento, com a dificuldade que adultos e jovens revelam 
para fazer uso adequado da leitura e da escrita: sabem ler e escrever, 
mas enfrentam dificuldades para escrever um ofício, preencher um 
formulário, registrar a candidatura a um emprego.

É notório que às diferenças entre letramento e alfabetização 
focalizam em várias dimensões, por isso é necessário alertar que, estes 
dois processos estão diretamente ligados. Há verificações de que a 
concepção de alfabetização também reflete diretamente no processo 
de letramento. Por outro lado, o que também se observa é que, com 
freqüência, estes dois de maneira confusa têm sido fundidos como um 
só processo. Essa confusão implica no exercício de um e de outro. 
Pois, onde entra a alfabetização? E o letramento? Ou, se trabalham os 
dois simultaneamente?

Diante da reflexão a partir dos questionamentos percebe-se 
que a alfabetização é algo que não tem um ponto final, por isso é que 
ela tem uma continuação, e ainda, pode se dizer que este é o 
letramento. Com isto, é de suma importância que o professor perceba 
que os dois processos andam de mãos dadas. 

Ao saber de algumas distinções básicas destes dois termos 
35

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009P. 29 - 49



observa-se também, questões sobre as desigualdades de alfabetizado 
para letrado. Uma nota no livro “Letramento: um tema em três 
gêneros” de (SOARES, 2003: 47) faz um apanhado, sobre o assunto, 
visto de uma maneira prática e real. O texto exemplifica como um 
adulto pode até ser analfabeto, contudo, pode ser letrado, ou seja, ele 
não aprendeu a ler e escrever, todavia, utiliza a escrita para escrever 
uma carta através de um outro indivíduo alfabetizado, um escriba, 
mas é necessário enfatizar que é o próprio analfabeto que dita o seu 
texto, logo, ele lança mão de todos os recursos necessários da língua 
para se comunicar, mesmo que tudo seja carregado de suas 
particularidades.

Em concomitância ao exemplo citado remete-se a um outro, 
muito conhecido, que talvez não tenha sido percebido por quem 
assistiu, é a personagem de Fernanda Montenegro no filme “Central 
do Brasil” de Walter Salles, que fez uso de sua capacidade de ler e 
escrever uma profissão, a de “escriba”, já quase desconhecida, em que 
a personagem escrevia correspondências para pessoas analfabetas em 
troca de dinheiro. Os indivíduos que a usavam como ferramenta para 
se envolver em uma prática social, a de se corresponder, mesmo que 
indiretamente, utilizavam os códigos da escrita. E, de forma peculiar a 
sua condição eles demonstram possuir características de grupos 
letrados.

Ainda na nota de (SOARES, 2003: 47), exemplifica o caso de 
uma criança que mesmo antes de estar em contato com a 
escolarização, e que não saiba ainda ler e escrever, porém, tem contato 
com livros, revistas, ouve histórias lidas por pessoas alfabetizadas, 
presencia a prática de leitura, ou de escrita, e a partir daí também se 
interessa por ler, mesmo que seja só encenação, criando seus próprios 
textos “lidos”, ela também pode ser considerada letrada. E ainda, há 
casos de indivíduos com variados níveis de escolarização e 
alfabetização que apresentam níveis baixíssimos de letramento, 
alguns “quase” nenhum. 

Ao contextualizar as exemplificações de Magda Soares, 
observa-se que estes, são capazes de ler e escrever, contudo, não 
possuem habilidades para práticas que envolvem a leitura e a escrita, 
ou seja, apresentam grandes dificuldades para interpretar textos lidos, 
como também podem não ser capazes de sequer escrever uma carta ou 
bilhete. Todavia, é importante destacar que a nota mencionada diz 
também que esse tipo de indivíduo pode ser uma pessoa alfabetizada, 
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mas não é letrada; neste ponto há divergências, pois acredita-se que a 
possibilidade de uma pessoa possuir grau zero de letramento não 
exista, em se tratando deste viver em uma sociedade grafocêntrica. 

Fica evidente ao comparar o estudo dos autores que existe uma 
diferença fundamental entre alfabetização e letramento. Para eles, a 
alfabetização é um processo praticamente mecânico apreendido, na 
maioria das vezes, dentro das salas de aula e o letramento é um 
conjunto de conhecimentos que o indivíduo acumula ao longo da vida. 
Seguindo esta linha de pensamento a alfabetização um dia tem fim, 
isto é, termina quando o indivíduo adquire a capacidade de 
compreensão dos sinais que compreendem determinada língua 
escrita.

Para os educadores, cabe o papel de incentivador na formação 
de cidadãos capazes de obter seu próprio grau de letramento. Isso 
porque o letramento é, segundo os autores, uma capacidade 
individualizada adquirida de diferentes formas e meios pelos atores 
envolvidos. Não existe uma fórmula para que se possa ensinar um 
indivíduo racionar, existe sim, a maneira de ensinar que é necessário 
raciocinar. É neste ponto que as instituições voltadas para o processo 
ensino/aprendizagem têm falhado no Brasil. 

Os educadores talvez desconheçam a importância da criação 
de uma geração de “pensadores”, ou seja, de indivíduos de fato 
letrados. Pecam, ainda mais, as Instituições formadoras dos 
professores, que não lhes oferecem subsídios necessários para 
oferecer aos futuros educadores tal consciência. Entretanto, conforme 
fica entendido esta realidade está mudando e os professores vêm, 
gradualmente, dando a mesma importância para a compreensão da 
leitura pelos seus alunos que antes davam à gramática. 

Sociedade Letrada - Sujeito Letrado

Para um sujeito ser considerado letrado não é necessário que 
tenha freqüentado a escola ou que saiba ler e escrever, basta que o 
mesmo exercite a leitura de mundo no seu cotidiano, sendo um 
cidadão partícipe de sua comunidade, atuando em Associações, 
Clubes, Instituições, Igreja, entre outros. 

"Letrado" poderia ser, então, o sujeito, criança ou adulto,  que, 
independentemente de já ter ido à escola e de ter aprendido a ler e 
escrever, ter sido alfabetizado? Usasse ou compreendesse certas 
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estratégias próprias de uma cultura letrada. (KLEIMAN,1995, p. 19, 
apud MELLO; RIBEIRO, 2004, p. 26).

Diante do contexto percebe-se que quem é letrado utiliza a 
escrita para escrever uma carta através de um outro indivíduo 
alfabetizado, um escriba, mas é necessário enfatizar que é o próprio 
analfabeto que dita o seu texto, logo ele lança mão de todos os recursos 
necessários da língua para se comunicar, mesmo que tudo seja 
carregado de sua particularidades. Ele demonstra com isso que 
conhece de alguma forma as estruturas e funções da escrita. O mesmo 
faz quando pede para alguém ler alguma carta que recebeu, ou texto 
que contém informações importantes para ele. (SOARES, 2003, p. 43 
apud PEIXOTO et al, 2004).

A partir da afirmativa comprova com transparência que o 
sujeito analfabeto não compreende a decodificação dos signos, mas 
possui um determinado grau de letramento pela prática de vida que 
tem em uma sociedade grafocêntrica, pode dizer então, que ele é 
letrado, porém não com plenitude. 

Uma criança que mesmo antes de estar em contato com a 
escolarização, e que não saiba ainda ler e escrever, porém, tem contato 
com livros, revistas, ouve histórias lidas por pessoas alfabetizadas, 
presencia a prática de leitura, ou de escrita, e a partir daí também se 
interessa por ler, mesmo que seja só encenação, criando seus próprios 
textos "lidos", ela também pode ser considerada letrada. (SOARES, 
2003, p. 43 apud PEIXOTO et al, 2004).

Como Soares, 2004  relata, observa-se que este é um outro 
grau de letramento, e há ainda aquele indivíduo que, mesmo tendo 
escolarização ou sendo alfabetizado, possui um grau de letramento 
muito baixo, ou seja, é capaz de ler e escrever, mas tem dificuldade ao 
fazer o uso adequado da leitura e da escrita, não possuindo habilidade 
para essas práticas, não sendo capaz de compreender e interpretar o 
que lê assim como não consegue escrever cartas ou bilhetes. Por esse 
indivíduo ser alfabetizado, mas não dominar as práticas sociais da 
leitura e da escrita, considera-se um sujeito iletrado. No entanto, em 
uma sociedade grafocêntrica, acredita-se que não há sujeito com grau 
"zero de letramento", ou seja, sujeito iletrado, pois os tipos e os níveis 
de letramento estão ligados às necessidades e exigências de uma 
sociedade e de cada indivíduo no seu meio social.
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Pesquisas sobre Letramento e Alfabetização

Se em meados da década de 90, com os escritos da 
Psicogênese da língua escrita de (FERREIRO e TEBEROSKY, 
1985), a tarefa do professor era compreender as hipóteses de escrita da 
criança e a grande ênfase estava na alfabetização. Hoje, empregam-se 
os termos alfabetização e letramento, ou apenas alfabetização, ou 
ainda apenas letramento. Torna-se compreensível concordar com 
(SOARES, 2004, p.15) quando afirma que, [...] o que 
lamentavelmente parece estar ocorrendo atualmente é que a 
percepção que se começa a ter, de que, se as crianças estão sendo, de 
certa forma, letradas na escola, não estão sendo alfabetizadas, parece 
estar conduzindo à solução de um retorno à alfabetização como 
processo autônomo, independente do letramento e anterior a ele.

Quando a autora diz “independente do letramento” está 
fazendo uma crítica à ação docente que ignora as “múltiplas práticas 
sociais escritas” (COSTA, 2001, p. 18). Entende-se, assim, por 
alfabetização a aquisição do código escrito, e letramento o uso desse 
código em práticas sociais. Dissociar alfabetização e letramento é um 
equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, 
lingüísticas e psicolonguísticas de leitura e escrita, a entrada da 
criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente por esses dois processo: pela aquisição do sistema 
convencional de escrita , a alfabetização, e pelo desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita (SOARES, 2004, p. 14)

Embora o termo “letramento” remeta a uma dimensão 
complexa e plural das práticas sociais de uso da escrita, a apreensão de 
uma dada realidade, seja ela de um determinado grupo social ou de um 
campo específico de conhecimento ou prática profissional motivou a 
emergência de inúmeros estudos a respeito de suas especificidades. 

Desta forma, é possível confrontar diferentes realidades, 
como por exemplo, o “letramento social” com o “letramento escolar”; 
analisar particularidades culturais, como por exemplo, o “letramento 
das comunidades operárias”, ou ainda compreender as exigências de 
aprendizagem em uma área específica, como é o caso do “letramento 
científico”, “letramento musical” o “letramento da informática ou dos 
internautas”. Em cada um desses universos, é possível delinear 
práticas, ou seja, comportamentos exercidos por um grupo de sujeitos 
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e concepções assumidas que dão sentido a essas manifestações e 
eventos (situações compartilhadas de usos da escrita) como focos 
interdependentes de uma mesma realidade (SOARES, 2003). 

Se por meio das grandes pesquisas quantitativas, pode-se 
conhecer onde e quando intervier em nível global, os estudos 
acadêmicos qualitativos, geralmente de tipo etnográfico, permitem 
conhecer as perspectivas específicas dos usuários e os contextos de 
uso e apropriação 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 programas. 

 O Papel do Educador no Letramento

O educador que se dispõe a exercer o papel de "professor-
letrador" considera que o ato de educar não é uma doação de 
conhecimento do professor aos educandos, nem transmissão de 
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. (FREIRE, 1990 apud PEIXOTO et al, 
2004).

Mas se faz necessário que o educador, principalmente o que já 
se encontra há anos exercendo o papel de professor-alfabetizador e 
que confia plenamente na mera aquisição de 

decodificação, aceite romper paradigmas e acreditar que as 
transformações que ocorrem na sociedade contemporânea atingem 
todos os setores, assim como também a escola e os saberes do 
educador, pois métodos que aprenderam há décadas podem e devem 
ser aprimorados, atualizados ou até mesmo modificados. O 
conhecimento não pode manter-se estagnado, pois ele nunca se 
completa ou se finda.
 Então, antes de o professor querer exercer esse papel de 
"professor-letrador" é necessário que ele se conscientize e busque ser 
letrado, domine a produção escrita, as ferramentas de busca de 
informação e seja um bom leitor e um bom produtor de textos. Mas 
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para que se torne capaz de letrar seus alunos, é preciso que conheça o 
processo de letramento e que reconheça suas características e 
peculiaridades. E Soares (2000) pensa que os cursos de formação de 
professores, em qualquer área de conhecimento, deveriam centrar 
seus esforços na formação de bons leitores e bons produtores de texto 
naquela área, e na formação de indivíduos capazes de formar bons 
leitores e bons produtores de textos naquela área. Percebe-se que a 
ineficácia na formação dos professores reflete na formação de um 
sujeito que seja um bom leitor e produtor de textos. Atualmente, os 
recursos são muitos a que o próprio educador pode recorrer para 
aprimorar seu conhecimento. Mas ainda não são todos os que têm essa 
coragem de reconhecer que precisa aprender e aprender sempre. 

O professor, hoje em dia, tem a oportunidade de estudar os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e cito aqui, em especial, o de 
Língua Portuguesa que traz, em linguagem simples, o ensino da 
língua de forma contextualizada para auxiliá-lo em sua prática em sala 
de aula e em seu planejamento.
 Os estudos realizados por Peixoto (et al, 2004) sobre o papel 
do "professor-letrador", ao analisar a prática de letramento pelo 
professor, destacou alguns passos para o desempenho desse papel que 
relevantes, como vale destacar:
1. investigar as práticas sociais que fazem parte do cotidiano do aluno, 
adequando-as à sala de aula e aos conteúdos a serem trabalhados;
2. planejar suas ações visando ensinar para que serve a linguagem 
escrita e como o aluno poderá utilizá-la;
3. desenvolver no aluno, através da leitura, interpretação e produção 
de diferentes gêneros de textos, habilidades de leitura e escrita que 
funcionem dentro da sociedade;
4. incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita, de 
forma criativa, descobridora, crítica, autônoma e ativa, já que a 
linguagem é interação e, como tal, requer a participação 
transformadora dos sujeitos sociais que a utilizam;
5. recognição, por parte do professor, implicando assim o 
reconhecimento daquilo que o educando já possui de conhecimento 
empírico, e respeitar, acima de tudo, esse conhecimento;
6. não ser julgativo, mas desenvolver uma metodologia avaliativa 
com certa sensibilidade, atentando-se para a pluralidade de vozes, a 
variedade de discursos e linguagens diferentes;
7. avaliar de forma individual, levando em consideração as 
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peculiaridades de cada indivíduo;
8. trabalhar a percepção de seu próprio valor e promover a auto-estima 
e a alegria de conviver e cooperar;
9. ativar mais do que o intelecto em um ambiente de aprendizagem, ser 
professor aprendiz tanto quanto os seus educandos; e
10. reconhecer a importância do letramento, e abandonar os métodos 
de aprendizado repetitivo, baseados na descontextualização. Esses 
passos devem servir como norteadores à prática dos professores que 
buscam exercer verdadeiramente o papel de "professor-letrador

Alfabetização e Letramento: Repensando o Ensino da Língua 
Escrita

Vários estudos acerca da psicogênese da língua escrita 
trouxeram aos educadores o entendimento de que a alfabetização, 
longe de ser a apropriação de um código, envolve um 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 
entre o sujeito que aprende e o professor que ensina. Romperam 
também com o reducionismo que delimitava a sala de aula como o 
único espaço de aprendizagem.

Reforçando os princípios antes propalados por VIGOTSKY e 
PIAGET, a aprendizagem se processa em uma relação interativa entre 
o sujeito 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 e 
“concretude” ao aprendido, e ainda condiciona suas possibilidades 
efetivas de aplicação e uso nas situações vividas. 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..

Capitaneada pelas publicações de (KLEIMAN, SOARES e 
TFOUNI, 2004) a concepção de letramento contribuiu para 
redimensionar a compreensão que se tem sobre as dimensões do 
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aprender a ler e a escrever e seus desafios. Mais do que expor a 
oposição entre os conceitos de “alfabetização” e “letramento”, 
(SOARES, 2004) valoriza o impacto qualitativo que  este conjunto de 
práticas sociais representa para o sujeito, extrapolando a dimensão 
técnica e instrumental do puro domínio do sistema de escrita, já que a  
alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um 
código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o 
domínio da tecnologia, do conjunto de técnicas, para exercer a arte e 
ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da 
escrita denomina-se portanto o letramento que implica habilidades 
várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes 
objetivos (IN RIBEIRO, 2003, P. 91).

Ao permitir que o sujeito interprete, divirta-se, seduza, 
sistematize confronte, induza, documente, informe, oriente-se, 
reivindique, e garanta a sua memória, o efetivo uso da escrita garante-
lhe uma condição diferenciada na sua relação com o mundo, um 
estado não necessariamente conquistado por aquele que apenas 
domina o código (SOARES, 1998). Por isso, aprender a ler e a 
escrever implica não apenas o conhecimento das letras e do modo de 
decodificá-las, ou de associá-las, mas a possibilidade de usar esse 
conhecimento em benefício de formas de expressão e comunicação, 
possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um determinado 
contexto cultural. 

Em função disso, talvez a diretriz pedagógica mais importante 
no trabalho dos professores, tanto na pré-escola quanto no ensino 
médio, seja a utilização da escrita verdadeira nas diversas atividades 
pedagógicas, isto é, a utilização da escrita, em sala, correspondendo às 
formas pelas quais ela é utilizada verdadeiramente nas práticas 
sociais. Nesta perspectiva, assume-se que o ponto de partida e de 
chegada do processo de alfabetização escolar é o texto: trecho falado 
ou escrito, caracterizado pela unidade de sentido que se estabelece 
numa determinada situação discursiva. (LEITE, 2008, P. 25).

O Desafio de Ensinar a Ler e a Escrever

Partindo da concepção da língua escrita como sistema formal 
de regras, convenções e normas de funcionamento que se legitima 
pela possibilidade de uso efetivo nas mais diversas situações e para 
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diferentes fins, os educadores são levados a admitir o paradoxo 
inerente à própria língua: por um lado, uma estrutura suficientemente 
fechada que não admite transgressões sob pena de perder a dupla 
condição de inteligibilidade e comunicação; por outro, um recurso 
suficientemente aberto que permite dizer tudo, isto é, um sistema 
permanentemente disponível ao poder humano de criação 
(GERALDI, 2006 93). Como conciliar essas duas vertentes da língua 
em um único sistema de ensino? Na análise dessa questão, dois 
embates merecem destaque: o conceitual e o ideológico.
Embate Conceitual

Em uma concepção progressista de “alfabetização” (nascida 
em oposição às práticas tradicionais, a partir dos estudos 
psicogenéticos dos anos 80), o processo de alfabetização incorpora a 
experiência do letramento e este não passa de uma redundância em 
função de como o ensino da língua escrita já é concebido. Questionada 
formalmente sobre a “novidade conceitual” da palavra “letramento”, 
(FERREIRO, 2005) explicita assim a sua rejeição ao uso do termo:

Há algum tempo, descobriram no Brasil que se poderia usar a 
expressão letramento. E o que aconteceu com a alfabetização? Virou 
sinônimo de decodificação. Letramento passou a ser o estar em 
contato com distintos tipos de texto, o compreender o que se lê. 

Tomando os dois extremos como ênfases nefastas à 
aprendizagem da língua escrita (priorizando a aprendizagem do 
sistema ou privilegiando apenas as práticas sociais de aproximação do 
aluno com os textos), Soares defende a complementaridade e o 
equilíbrio entre ambos e chama a atenção para o valor da distinção 
terminológica: 

Porque alfabetização e letramento são conceitos 
freqüentemente confundidos ou sobrepostos, é importante distingui-
los, ao mesmo tempo que é importante também aproximá-los: a 
distinção é necessária porque a introdução, no campo da educação, do 
conceito de letramento tem ameaçado perigosamente a especificidade 
do processo de alfabetização; por outro lado, a aproximação é 
necessária porque não só o processo de alfabetização, embora distinto 
e específico, altera-se e reconfigura-se no quadro do conceito de 
letramento, como também este é dependente daquele. (SOARES 
2003, p. 90). Na ambivalência dessa revolução conceitual, encontra-
se o desafio dos educadores em face do ensino da língua escrita: o 
alfabetizar letrando.
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Embate Ideológico
Em oposição, o “Modelo Ideológico” admite a pluralidade das 

práticas letradas, valorizando o seu significado cultural e contexto de 
produção. Rompendo definitivamente com a divisão entre o 
“momento de aprender” e o “momento de fazer uso da 
aprendizagem”, os estudos lingüísticos propõem a articulação 
dinâmica e reversível entre “descobrir a escrita” (conhecimento de 
suas funções e formas de manifestação), “aprender à escrita” 
(compreensão das regras e modos de funcionamento) e “usar a 
escrita” (cultivo de suas práticas a partir de um referencial 
culturalmente significativo para o sujeito). 

O esquema pretende ilustrar a integração das várias dimensões 
do aprender a ler e escrever no processo de alfabetizar letrando:

A partir das dimensões do aprender a ler e a escrever percebe-
se que há uma coerência quanto à definição do que é letramento em 
sintonia com o processo de alfabetização, no entanto é de suma 
importância que o educador perceba que letramento, enquanto prática 
social, e alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 
numérico), juntos torna-se processos geralmente concebido em 
termos de uma competência individual necessária para o sucesso e 
promoção do individuo na escola. Já outras agências de letramento, 
como a família, a igreja, a rua como, lugar de trabalho, mostram 
orientações de letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 
20).
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Há fortes indícios de que a escola se preocupa muito mais em 
ensinar códigos escritos (alfabetizar), do que cumprir também com a 
função de entender e fazer uso desse código na prática social, bem 
como compreender a diversidade textual que circula, lendo-os e tendo 
condições de fazer uma interpretação que vá além dos interesses do 
capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem a pretensão de esgotar o tema, a breve análise do impacto 
e contribuição dos estudos sobre Alfabetização e Letramento (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, pois aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais 
nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 
manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que 
vincula linguagem e realidade. (FREIRE, 2005)

Durante muito tempo, pensava-se que ser alfabetizado era 
conhecer o código lingüístico, ou seja, conhecer as letras do alfabeto. 
Atualmente, sabe-se que, embora seja necessário, o conhecimento das 
letras não é suficiente para ser competente no uso da língua escrita. A 
língua não é um mero código para comunicação. A linguagem é um 
fenômeno social, estruturado de forma dinâmica e coletiva e, 
portanto, a escrita também deve ser vista do ponto de vista cultural e 
social. Para dar conta desse processo de inserção numa cultura letrada, 
tal como a atual, utiliza-se letramento.

A partir do contexto é possível, afirmar que alfabetização e 
letramento devem caminhar juntos, pois é muito pouco para o 
exercício da plena cidadania apenas saber ler e escrever, decodificar 
as letras, “[...] nas sociedades letradas; ser alfabetizado é insuficiente 
para vivenciar plenamente a cultura escrita e responder às demandas 
de hoje” (SOARES, 2008). É preciso saber usar a leitura e a escrita em 
práticas sociais que a requeiram com autonomia e criticidade e o 
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professor torna-se o profissional capaz de associar o processo da 
alfabetização e do letramento para o desenvolvimento de todas as 
possibilidades e implicações da formação de seus alunos.
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RESUMO

Entre a dança popular e a dança folclórica há um paralelo não distante 
ao conceituá-las, pois a dança popular se originou das danças 
folclóricas. Dança popular é a dança dos bailes, das festas e outras 
reuniões sociais, dança folclórica é a dança de um determinado povo 
com o intuito de expressar sua cultura. Na escola através da Educação 
Física a dança popular e folclórica podem ser desenvolvidas como 
resgate cultural, para que devido sua grande relevância sejam 
mantidas vivas as tradições de uma região, não se distanciando ou se 
perdendo a ponto de não existir na vida da atual e futuras gerações. 
Logo, considerando a importância da dança enquanto conteúdo da 
Educação Física Escolar (EFE), buscou-se neste estudo de revisão de 
literatura, compreender a relação entre dança popular e a dança 
folclórica visando obter maior transparência com relação a suas 
características, conceitos e definições bem como constatar seus 
benefícios e possíveis propostas de inclusão delas no contexto escolar.

Palavras-chave: dança popular. dança folclórica. educação física 
escolar. escola. 

ABSTRACT 

Between the popular dance and the folk dance there is a parallel not 
distant while conceptualizing them, since the popular dance was given 
rise of the folk dances. Popular dance is the dance of the dances, of the 
parties and other social meetings, folk dance is the dance of a 
determined people with the intention of expressing his culture. In the 
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school through the Physical Education they can be developed the 
popular and folk dance like cultural redemption, for which debt great 
relevance works hard they are maintained that you survive the 
traditions of a region, not distancing or losing to point of not existing 
in the life of current and future generations. Soon, considering the 
importance of the dance while content of the Physical School 
Education (EFE), was looked by it in this study of revision of 
literature, to understand the relation between popular dance and the 
folk dance aiming to obtain bigger transparency regarding his 
characteristics, concepts and definitions as well as to note his benefits 
and their possible proposals of inclusion in the school context.

Key words: popular dance. folk dance. physical school education. 
school.

 INTRODUÇÃO

“Somos um país rico em manifestações culturais [...], 
mundialmente conhecido como um país que dança, que canta” 
(VERDERI, 2002, p. 27). Em meio à tão vasta diversidade cultural 
pulsa o samba, o bumba-meu-boi, o maracatu, o frevo, o afoxé, a 
catira, o baião, o xote, o xaxado, o funk, o rap, o hip-hop, as danças de 
salão, as danças eruditas como a clássica, a contemporânea, a 
moderna e o jazz entre muitas outras manifestações, porém é 
surpreendente o fato de que a Educação Física promova apenas a 
prática de técnicas desportivas como a ginástica e somente 
eventualmente as danças européias e americanas. Tal diversidade 
cultural característica do Brasil, tem na dança uma de suas expressões 
mais significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades 
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998).

Segundo Silva e Massa (2006), a dança sempre foi não 
importando em que época da história ou para que povo uma 
representação de suas manifestações, traduzindo por meio de gestos e 
movimentos suas emoções e sentimentos.  Logo, é fundamental 
lançarmos nosso olhar para a dança, principalmente naquelas que 
deveriam ser praticadas em ambientes formais como, as escolas, para 
entendê-las como forma de conhecimento (SOUZA, 2006).

A dança popular e dança folclórica são dois temas que 
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envolvem uma série de considerações, pois envolve diferentes áreas 
de ordem sócio-antropológica e artística. Neste caso, ao realizar este, 
estaremos nos apoiando em estudos de cunho científico de vários 
autores, entre eles Costa (1987), Gobbo (2005) e Santos (2008) que, 
embora nos apontem para a dificuldade de se estabelecer os limites do 
que seja uma e outra, acreditamos ser necessário alcançar um 
posicionamento mais claro no que se refere a suas especificidades, 
principalmente quando nos referimos a uma ou outra quando do 
desenvolvimento desta pesquisa.

 Por outro lado, partindo de uma proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 2000), abordaremos 
também uma segunda relação, entre a dança popular e folclórica no 
contexto escolar, tendo a disciplina de Educação Física por meio do 
professor o compromisso de empregar e estimular a dança folclórica, 
buscando por meio desta o resgate da cultura popular que é imensa e 
tem ficado distante do conhecimento das gerações atuais. 

Portanto, de acordo com Marques (1997), devemos aproveitar 
o momento atual que, talvez seja o mais propício para refletirmos 
criticamente sobre a função/papel da dança na escola formal, sabendo 
que este não é, e talvez não seja o único lugar para se aprender a dança 
com qualidade, profundidade, compromisso, amplitude e 
responsabilidade. Pois, segundo a mesma autora, “a escola é hoje, sem 
dúvida, um lugar privilegiado para que isto aconteça e, enquanto ela 
existir, a dança não poderá continuar mais sendo sinônimo de 
festinhas de fim-de-ano” (p.21).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

DANÇA: popular ou folclórica?

- Conceitos e definições

Para Santos (2008), há uma constante divergência em relação 
à questão da utilização dos termos dança popular e dança folclórica, 
pois para algumas pessoas as danças folclóricas seriam aquelas 
danças que se desenvolvem como parte dos costumes e tradições de 
um povo, e as danças populares seriam aquelas dos bailes, discotecas e 
festas. 

Para a autora, “as danças folclóricas são expressões ligadas à 

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009 P. 50 - 67



53

REVISTA FACTU CIÊNCIA

vida das comunidades, aos seus ciclos festivos e acontecimentos, que 
vem das tradições, da cultura de um povo” (SANTOS, 2008, p.1). E 
quando ela se refere às danças populares, dá ênfase a algumas de suas 
características como: uma dança que não tem objetivo de formar 
coreografias perfeitas; quando realizada não exige movimentos 
idênticos; nela todos se inserem de alguma forma, mesmo aqueles que 
estão em volta das formações; sem representação e nem existência de 
platéia “o objetivo maior destas danças é manifestar a cultura e modo 
de pensar de povos, além de trazer alegria para quem participa das 
danças e também para quem as observam” (p.1). 

A dança popular são aquelas danças encontradas nos bailes, 
festas e em outros tipos de reuniões sociais, estas danças populares 
incluem tanto aquelas antigas quanto as recentes, diferenciando-se de 
várias maneiras da dança folclórica (COSTA, 1987, p. 2461).

A dança popular se difere da dança folclórica 
justamente por ser uma manifestação do momento, 
enquanto a folclórica é uma manifestação que se 
mantém através dos tempos, originada por festas 
ligadas a diversos temas: natureza, fatos históricos, 
acontecimentos religiosos ou tradição cultural 
transmitida de geração em geração (GOBBO, 2005, p. 
5). 

De acordo com Ossona (1988, p. 68-69), as danças folclóricas 
propriamente ditas são aquelas que têm sua origem em cerimônias de 
ritos tradicionais pertencentes a um estrato popular; e as danças 
populares são as que o povo dança em toda ocasião feliz. Pela sua 
antiguidade, as origens dessas danças são indecifráveis; adotam 
formas e estilos próprios de cada região e não tem tradicionalmente 
relação com cerimônias.

A autora apresenta também o termo danças popularizadas, 
proveniente de meios aristocráticos, criadas pelo mestre, adotadas 
pelo povo que quase de imediato são por eles adaptadas (polcas, as 
mazurcas, as valsas, as quadrilhas) (OSSONA, 1988).

[...] danças populares ou folclóricas [são] tipos 
específicos de danças que anonimamente caíram no 
domínio público e são dançadas em várias ocasiões 
sociais, especialmente pelos escalões subalternos de 
uma sociedade de classes. Não são danças da moda, 
pelo contrário. Danças populares são aquelas que 
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persistem no tempo e continuam preservando os 
mesmo elementos dentro de uma mesma estrutura 
apesar de estarem sendo constantemente recriadas pela 
iniciativa criadora dos seus praticantes ou por 
necessidade de adaptação a novos contextos. São 
danças que, normalmente, se aprende a dançar por 
imitação direta, na própria vida, longe de situações 
formais e eruditas de transmissão de saber 
(OLIVEIRA, 1991, p.26 apud GEHRES, 1996).

De acordo Oliveira (1991 apud GEHRES, 1996) e Santos 
(2008), pode-se dizer que, as danças populares se originaram das 
danças folclóricas, não havendo na maioria de suas características 
qualquer aspecto de divisão considerada significativa entre elas. Pois, 
estes autores, afirmam em seu estudo que, as danças populares ou 
folclóricas são danças típicas, particulares de cada região ou país e que 
estão em constante transformação, possuindo sempre uma função 
social, lazerística ou religiosa. 

Nessa concepção de tradição que se renova, segundo Viana 
(2005), as danças populares, são consideradas como saberes inscritos 
nos corpos; saberes constantemente renovados, pois o corpo que 
dança está sempre criando novos hábitos e novas significações. 
Assim, considerando esta constante transformação, Strazzacappa 
(2001), dá alguns exemplos de danças populares brasileiras, como o 
forró, o samba, a lambada e recentemente o axé.

Verifica-se que, utilizando o termo dança popular ou dança 
folclórica, dança-se para comemorar casamentos, colheitas, chuvas, 
nascimentos ou para homenagear, comunicar-se com deuses, santos, 
orixás, forças da natureza, entre outros de acordo com Gehres (1996), 
dança-se! 
 
Breve relato histórico da dança folclórica 

O folclore é a manifestação da cultura corporal 
diretamente envolvido com as interpretações de 
expressão e comunicação do corpo com o próprio 
corpo e com o corpo do outro, tendo como um grande 
aliado os estímulos sonoros que dão todo o referencial 
necessário para a exaltação dos movimentos corporais 
(VERDERI, 2002, p. 27).

“A dança folclórica representa uma das manifestações 
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espontâneas da gente dos campos e das cidades. Ela não tem autor 
conhecido, é obra do povo que a cria. As danças folclóricas vão 
passando de geração a geração, valorizando e perpetuando a tradição 
de uma cultura” (BREGOLATO, 2000, p. 88). Logo e de acordo com 
Rangel (2002), “Esta dança tem como objetivo manter as raízes 
socioculturais de determinada comunidade, [...]” (p.44).

“As Danças Folclóricas, assim como todas as manifestações 
folclóricas, refletem a necessidade do homem em expressar os seus 
hábitos e costumes” (RANGEL, 2002, p. 36). Existindo em quase 
todos os países, elas estão quase sempre ligadas a manifestações de 
culto, a evocação de fatos épicos e acontecimentos dignos de serem 
periodicamente rememorados (MEGALE, 1999). 

Independente do país ou região, essas danças possuem 
determinados aspectos em comum, ou seja, íntimas 
relações com algumas atitudes do cotidiano do 
indivíduo e retratam determinados momentos da vida 
de suas sociedades. Portanto, a dança folclórica é uma 
forma de expressão popular que perdura ao longo do 
tempo, pela tradição mantida pelas comunidades que, 
passando de geração a geração, procuram conservar 
suas raízes e a essência de sua história (RANGEL, 
2002, p.36).

Segundo Cascudo (1980), ainda não se tem com exatidão a 
data correta de origem da dança folclórica, já que ela ultrapassa o 
enunciado de 22 de agosto de 1846, quando Willian Johm Thoms 
criou o vocábulo, sendo o seu conteúdo um aglomerado de costumes 
regionais repassados através da expressão corporal.

A dança folclórica tem um papel de extrema importância na 
cultura de determinada civilização, pois é ela que através do 
movimento expressa os costumes, crenças e acontecimentos 
marcantes ocorridos, e de acordo com Nanni (1995b apud RANGEL, 
2002), pode ser entendida como reflexo dos sentimentos e 
pensamentos desta comunidade, manifestados através da dança. 

De maneira que, segundo a mesma autora, não se pode 
esquecer que as danças recebem influências das características étnicas 
e culturais, diversificadas de acordo com as peculiaridades de cada 
região (RANGEL, 2002).

“A dança folclórica aqui no Brasil, é também uma forma de 
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atuação na sociedade, encontrada em vários eventos, como por 
exemplo, as comemorações de festivais escolares, religiosas e festas 
típicas de cada época e lugar” (RANGEL, 2002, p. 44).

Para Megale (1999), são necessárias que as danças brasileiras 
sejam mais estudadas e protegidas a fim de defender do esquecimento 
nossas tradições populares. Pois, de acordo com a mesma autora, a 
dança, pode-se dizer, é um fato folclórico completo, podendo ser 
observado em todas as principais características deste durante a 
mesma.

No caso do Brasil, segundo Rangel (2002), há uma grande 
diversidade de povos como os indígenas e africanos, os portugueses e 
holandeses, além dos imigrantes alemães, italianos, japoneses, 
franceses, poloneses, que se radicaram aqui, e assumiram o Brasil 
como segunda pátria, influenciando com suas características e 
contribuindo para a riqueza do folclore brasileiro.

“Somos um país rico em manifestações culturais. Aqui pulsam 
o frevo, o samba, a chula, o maracatu, o xote, o xaxado e muitos 
outros: somos um país mundialmente conhecido como um país que 
dança, que canta” (VERDERI, 2002, p. 27).

As características da dança folclórica

- Quanto à classificação

De acordo com Megale (1999), as danças folclóricas podem 
ser classificadas de diversas formas coreograficamente: conforme o 
número de participantes, quanto à influência/motivação e quanto à 
movimentação.

- Quanto à coreografia 

Segundo Megale (1999), quanto ao número de integrantes que 
irão executar a dança (a coreografia) pode ser:
                    Solista: Quando existe um só dançador. Exemplo: o 

frevo.
� Par enlaçado: Quando os pares ficam a maior parte da 

dança mantendo contato entre si. Exemplo: Valsa.
� Par solto: Quando os pares dançam mantendo pouco 
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contato entre si. Exemplo: Chimarrita.
� Par solto com marcações: Os pares dançam distantes 

mais com a variação de ora contato, ora distancia. Exemplo: 
Quadrilha.

� De roda: Faz-se uma roda ficando o dançador ou par no 
centro. Exemplo: Samba de roda. De acordo com a autora 
existe também a dança de roda na quais os participantes giram 
no sentido anti-horário. Exemplo: Jongo.

� De fileiras: No contexto dessa dança são formadas duas 
fileiras e os dançadores se colocam uns atrás dos outros e então 
as fileiras se defrontam. Exemplo: São Gonçalo. 

- Quanto a sua influência

De acordo com Ferreira (1986) e Megale (1999), quanto ao 
que influência ou motiva a realização e ou participação nas danças 
folclóricas são:

� Religiosas: O foco principal desta dança é expressar e 
sociar as crenças religiosas presentes em uma determinada 
localidade.

� Mímicas: Quando os dançadores imitam alguma coisa.
� Lúdicas: Danças que tem em seu caráter uma 

dominância do espírito de brincadeira, divertimento, 
semelhante às brincadeiras de crianças.

� Profana: Danças sem caráter considerado sagrada.
� Guerreiras: Danças onde são reproduzidos fatos 

marcantes de uma guerra ou qualquer outro tipo de conflito.
� Dramática: Danças em que se expressa sentimentos de 

alegria e tristeza de forma emotiva fazendo com que os 
espectadores também sintam os sentimentos expressados.

� Funerária: É a dança voltada a rituais fúnebres com 
intuito de manter vivo o espírito de um ser falecido. 

- Quanto à movimentação

Para Ferreira (1986) e Megale (1999), quanto à movimentação 
as danças podem ser:

� Tranqüila: Entende-se por uma dança calma bem 
organizada, onde os dançadores transmitem essa 
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tranqüilidade para o publico.
� Agitada: Dança onde há muitos movimentos e são 

realizados com velocidade, transmitindo felicidade a quem 
vê.

� Frenética: Danças mágico-religiosas dos ritos primitivos 
como as do candomblé.

Classificação da dança folclórica quanto ás origens

Inami Pinto (1983 apud BREGOLATO, 2000), coloca que os 
folcloristas classificaram as danças brasileiras por suas origens: 
1. De inspiração ameríndia (indígena americana): como a caboclinha, 
caiapó, cateretê e caruru ou cururu;
2. De inspiração européia (espanhóis holandeses, portugueses): como 
bumba-meu-boi (boi-de-mamão), nana verde, chegança, quadrilha, 
chula, São Gonçalo, flamenga, fandango e frevo;
3. De inspiração africana: como baião, batuque, coco, jongo, maxixe, 
samba, congada, lundu, maracatu e moçambique.

Classificação da dança folclórica quanto á área dos espetáculos

 Para Ossona (1988), os balés folclóricos, são verdadeiros 
museus viventes alertas a todas as transformações e reconstruções, 
assim como a novas abordagens técnicas na área do espetáculo, 
conservando em seu repertório as danças que podem classificar-se em 
três grupos sendo: Danças folclóricas propriamente ditas; Danças 
populares e as Danças popularizadas.

A dança popular e folclórica na educação formal: importância e 
benefícios

A dança folclórica e a educação física

 Abordando sobre cultura, Bregolato (2000), menciona que a 
cultura corporal contém os elementos da Educação Física como: os 
esportes, danças, lutas, ginásticas e foi construída pelo homem em seu 
percurso através dos tempos.

“O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular 
e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata 
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seus valores, crenças, valores, trabalhos e significados” 
(BREGOLATO, 2000, p. 88).

Para introduzirmos o Folclore em nossas aulas de 
Educação Física não precisamos ser pesquisadores 
nem profissionais de Folclore, mas devemos ter um 
mínimo de conhecimento de nossa vivencia folclórica 
brasileira para podermos estar, com competência, 
melhor informando nossos alunos e promovendo 
informações básicas para quando estivermos 
aplicando o seu cancioneiro nas Cantigas de Rodas ou 
nos Brinquedos Cantados (VERDERI, 2002, p.26).

Para Verderi (2002), a Educação Física, enquanto ciência 
diretamente ligada ao corpo e ao movimento, e principalmente, por 
conhecer toda a riqueza do folclore, ainda continua promovendo a 
prática das manifestações folclóricas apenas nas festas Juninas e na 
semana comemorativa do folclore. 

“Os saberes da tradição são discriminados e rotulados de não 
científico, recebendo a rubrica de popular como carga conotativa de 
produto inferior, desconsiderando, portanto, o seu poder de reativar o 
que já existiu, constituindo-se num eixo no qual, o passado se 
prolonga no presente” (ALMEIDA, 2001 apud VIANA, 2005, p. 
235).

Ao comentar sobre a importância do folclore como conteúdo 
da Educação Física em âmbito escolar a autora destaca que o folclore 
favorece inúmeras possibilidades, como as recreativas, culturais e 
pedagógicas, além de ser uma ótima forma para oferecer atividades 
rítmicas de fácil integração no desenvolvimento em grupo, de maneira 
que esta se torna mais aceita pelo sexo masculino. Sem contar que elas 
também requerem menor tempo para realização, são de simples 
execução, proporcionam grande prazer, e também podem ser 
realizadas em qualquer espaço (VERDERI, 2002).

[...] o folclore contribui para o desenvolvimento da 
criança de várias formas, como na socialização, no 
resgate da cultura e na melhoria dos aspectos 
cognitivo, afetivo e motor, e que a inclusão e o 
incentivo às manifestações folclóricas nas escolas 
incentivam cada vez mais a educação e a cultura, que 
são os pilares que constituem o ponto de partida para a 
formação do individuo (CRUZ NETO e TONELLO, 
2008, p. 1).
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Verderi (2002) sugere que o professor deve tratar o tema 
folclore nas aulas de diversas maneiras como ilustração ou fonte de 
dados, ou então no desenvolvimento prático como formador da 
personalidade, da motricidade e do aprimoramento da corporeidade. 
Ele poderá estar promovendo a educação do ritmo corporal, a 
criatividade, e a espontaneidade, melhoria das qualidades físicas, 
adequação das qualidades morais e sociais, afetividade, ludicidade, 
coordenação neuromuscular, e a sociabilização.

Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la e de 
alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria 
cultura. Realizar a dança de um povo, é se abrir para ela 
e ser agente da união entre as regiões e as nações. Isso 
justifica a importância de realizar as danças folclóricas 
na escola (BREGOLATO, 2000, p. 88).

 
 Quanto ao conteúdo “dança”, especificamente no espaço de 
interface com o campo da Educação Física, Guimarães (2003), 
ressalta que “podemos trabalhar relações entre a coreologia e as 
táticas esportivas; entre os textos-danças e os esportes existentes na 
sociedade, outra forma de expressão corporal” (p. 27).  A autora 
destaca também, a possibilidade de empregar as relações dos 
contextos de uso de determinada atividade de dança (para a promoção 
da saúde, para terapia, por exemplo), de maneira que enquanto 
conteúdo a dança permite ainda confrontar e respeitar os níveis de 
desenvolvimento motor dos alunos, lhe permitindo uma análise mais 
ampliada.

De acordo com Loureiro (s/d), é evidente o benefício da dança 
para a saúde, pois esta desenvolve a saúde física, mental, emocional e 
psicológica, proporcionando essa integração entre corpo e mente. 
Dançar, sentindo e pensando, é vivenciar uma maior consciência do 
sentido do movimento e da relação entre ossos, articulações, 
músculos, da cintura escapular e pélvica, e da relação e sensibilização 
entre ambas (LOUREIRO, s/d).

Já Loureiro (s/d), diz que é através da dança que as pessoas são 
estimulados a criar e memorizar quando dançamos, estamos sujeitos a 
ser induzidos pelos laços que nos unem a outras artes que nos levam a 
conhecermos fatos, narrações, histórias, costumes e evolução de 
outras culturas.
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A dança popular e folclórica no contexto escolar

A diversidade cultural que caracteriza o país tem na dança uma 
de suas expressões mais significativas constituindo um vasto leque de 
possibilidades de aprendizagem. Por tanto a escola deve estar 
comprometida com a cultura, e através da Educação Física estar 
resgatando valores, tradições e costumes levando o aluno a refletir 
acerca da cultura corporal e popular, e podendo contribuir na 
aprendizagem (BRASIL, 2000).

No entanto, há fatores que promovem o afastamento da 
criança dessa cultura, como por exemplo, o crescimento das cidades, a 
diminuição do tempo de brincar, novos brinquedos com novas 
tecnologias incentivo ao consumo através da propaganda. Com o 
desenvolvimento tecnológico, todo esse aparato substitui os jogos e 
brinquedos populares (CRUZ NETO e TONELLO, 2008). 

De acordo com os PCN's, a intensa veiculação midiática tem 
influenciado muito as nossas crianças, onde apenas 30 segundos de 
comercial televisivo é o suficiente para formar novos hábitos e 
valores, logo nessa relação podemos observar novos valores como o 
consumismo. A escola pode estar mudando essa realidade, oferecendo 
através da Educação Física, atividades variadas para o cultivo de 
brincadeiras, jogos, lutas e danças produzidas na cultura popular, que 
por diversas razões correm o risco de ser esquecidos ou 
marginalizados pela sociedade (BRASIL, 1998).

Logo, é por meio dessa variedade cultural que os alunos 
poderão conhecer qualidades do movimento expressivo, a 
intensidade, duração, direção, capacidade de construção, autonomia. 
(CRUZ NETO e TONELLO, 2008). 

As atividades folclóricas podem ser empregadas no 
conteúdo de Educação Física no ambiente escolar, 
como um recurso auxiliar a fim de desenvolver auto-
estima, a criatividade, a coordenação viso-motora, a 
linguagem escrita, oral, musical e corporal, resgatando 
o elo entre o presente e o passado, despertando no 
aluno o estimulo pelo estudo, desenvolvendo hábitos 
de brincadeiras, musicas, poemas, versos, 
dramatizações e enfim, toda a riqueza cultural que se 
encontra ora adormecida e desconhecida pela nova 
geração. Como aponta Souza (S/D) é importante que o 
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educador leia, estude e conheça o folclore, pra que 
possa despertar no aluno um maior interesse, tornando 
as aulas e os temas mais atrativos e estimulantes 
(CRUZ NETO e TONELLO, 2008, p. 1).

Portanto, a construção de brinquedos, a prática de brincadeiras 
dentro da escola, a inclusão de danças populares de forma sistemática 
“e não apenas eventual”, como nas festas e comemorações 
contribuem para uma construção mais efetiva de opções de exercício 
de lazer cultural e para o diálogo entre a produção cultural da 
comunidade e da escola (BRASIL, 1998).

O resgate da sabedoria popular se faz necessária, pois ajuda a 
aproximar o aluno da sua própria distância cultural, levando-o a 
conhecer o passado, e entender e valorizar o presente (CRUZ NETO e 
TONELLO, 2008).

Diante do contexto Cruz Neto e Tonello (2008), afirmam que o 
folclore contribui para o desenvolvimento da criança de várias 
formas, como na socialização, no resgate da cultura e na melhoria dos 
aspectos cognitivo, afetivo e motor, e que a inclusão e o incentivo das 
manifestações folclóricas nas escolas incentivam cada vez mais a 
educação e a cultura, que são os pilares que constituem o ponto de 
partida para a formação do indivíduo. 

Proposta pedagógica da dança popular e folclórica como 
conteúdo a ser inserido na EFE

Soares et al. (1992 apud GUIMARÃES, 2003, p. 22), diz que 
“o objeto de estudo da Educação Física Escolar é a 'expressão corporal 
como linguagem' e elege como temas para sua prática pedagógica no 
ambiente da escola as 'atividades expressivas corporais como: jogo, 
esporte, dança, ginástica e luta'”. De maneira que “o conteúdo 'dança' 
participa do conjunto das atividades expressivas corporais eleitas para 
o trabalho pedagógico da Educação Física na proposta de Soares et al. 
(1992)” citado por Guimarães (2003, p. 22).

Isabel Marques (1999 apud SOUZA, 2006), aponta que a 
dança na escola deve ser diferente, ou seja, criativa, educativa e 
expressiva, pois no contexto escolar o nosso interesse não é de formar 
artistas.
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Atualmente convivem no mundo ocidental 
diversas formas de danças, populares, teatrais, 
litúrgicas (Gehres, 1995), formas essas que se 
manifestam na corporificação de gestos 
imaginados. Dentre os intuitos da dança está o 
comunicar-se com o outro, seja com o 
desconhecido, como num ritual, ou com o 
público, quando a dança é enfocada como Arte. 
Neste último caso ela tem como prioridade ser 
objeto de apreciação estética (OLIVEIRA, 
1991 apud GHERES, 1996).

Marques (1997), ao analisar quais seriam os conteúdos 
específicos da área de dança a ser tratado em âmbito escolar, concorda 
com Gheres (1996), afirmando que a especificidade da dança, está em 
tratá-la como arte e não somente como movimento. Logo, com 
relação às propostas comentadas, a primeira diz respeito à 
organização da dança em três grupos de conteúdos, os subtextos, os 
textos e os contextos de acordo com Gheres (1996) e Marques (1997, 
p. 24-25) como segue abaixo:

1- Subtextos da dança - compostos pelos estudos de coreologia 
de Rudolf Laban e por elementos socioafetivos e culturais;

2- Textos da dança - compostos por elementos da 
improvisação, da composição e dos repertórios de dança (danças 
populares, como forró, xaxado, ciranda etc., dança de rua, jazz, balé 
clássico, sapateado, dança flamenca etc.), incluem o próprio 
aprendizado de suas técnicas;

3- Contextos da dança - buscam gerar a compreensão de que 
este conteúdo está inserido em um meio social e, portanto, exige o 
conhecimento histórico, musical, cinesiológico, antropológico, 
anatômico, estético, da crítica de arte, da saúde etc.

Em suma, os conteúdos específicos da dança são: 
aspectos e estruturas do aprendizado do movimento 
(coreologia, consciência corporal e condicionamento 
físico); disciplinas que contextualizem a dança 
(história, estética, apreciação e crítica, sociologia, 
antropologia, música, assim como saberes de 
anatomia, fisiologia e cinesiologia) e possibilidades 
de vivenciar a dança em si (repertórios, improvisação 
e composição coreográfica) (MARQUES, 1997, p. 
25).
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Uma segunda proposta diz respeito às danças populares e 
segundo Gheres (1996), pode ser definida como arte do movimento 
que se apresenta sob diferentes formas nas mais diversas culturas, 
portanto, sendo esta uma produção humana deve estar presente desde 
a pré-escola até nas escolas de primeiro e segundo graus, podendo ser 
de forma assistemática (festas comemorativas de ciclos populares, 
festas em datas comemorativas) ou sistemática (conteúdo curricular). 
Sob qualquer uma dessas formas (ensaio ou ensino), os professores 
das disciplinas de Educação Física e Educação Artística são os 
responsáveis. 

Assim, Gheres (1996), ao comentar a explicação de Oliveira 
(1991), acerca do que são as danças populares ou folclóricas, enfatiza 
que, podemos perceber que para a autora a dança popular está 
diretamente relacionada à vida das camadas subalternas, assim como 
para nós, em nossa perspectiva de cultura popular.  De forma que, dois 
outros aspectos foram levantados pela autora e que Gheres (1996), 
afirma ser de extrema relevância quando do estudo das 
especificidades das danças populares e folclóricas na perspectiva de 
se apresentar propostas de inclusão destas como conteúdo da EFE, 
assim, de acordo com o comentário de que as danças populares são 
aquelas aprendidas de maneira informal e que ainda não foram 
universalizadas, de maneira que podemos considerar a dança popular  
um "tema-conteúdo" a ser tratado dentro das escolas, pois a escola 
sendo uma instituição de ensino formal, teria a função de sistematizar, 
socializar e universalizar este conhecimento, de que as danças 
populares fazem parte. 

Com base nessas contribuições das propostas sobre o ensino 
da dança e seus possíveis conteúdos, sugeridos por Gheres (1996) e 
Marques (1997), consideramos ser extremamente relevante a reflexão 
acerca do trato desses conhecimentos e suas aproximações em âmbito 
escolar, para sua posterior inclusão, não permitindo que esta proposta 
permaneça como outras, somente na teoria.

CONSIDERACÕES FINAIS

Após obter maior conhecimento e clareza sobre os assuntos 
abordados e que fazem parte deste artigo ficou claro que as danças 
folclóricas têm caído no esquecimento da atual geração que é rodeada 
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de tecnologias e que esta tem modificado por completo seu estilo de 
vida, principalmente dos jovens que deixam de fazer o uso da dança 
popular e folclórica por a considerarem ultrapassada. Concluímos 
que, embora não pareça existe uma diferença significativa entre dança 
popular e dança folclórica, porém ambas tem uma grande importância 
quer seja no meio informal ou formal.  No âmbito escolar, o 
profissional de Educação Física é o mediador e responsável em 
promover o resgate da cultura folclórica a fim de levar o aluno a 
refletir sobre o passado e o presente. As danças populares e folclóricas 
devem ser empregadas como conteúdo da EFE, como um recurso 
auxiliar a fim de desenvolver a auto-estima, a criatividade, a 
coordenação viso-motora, a linguagem escrita, oral, musical e 
corporal, resgatando o elo entre o presente e o passado, despertando 
no aluno o estímulo pelo estudo, desenvolvendo hábitos de 
brincadeiras, músicas, poemas, versos, dramatizações e enfim, toda a 
riqueza cultural que se encontra ora adormecida e desconhecida dessa 
nova geração.
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RESUMO

A osteoporose é uma doença caracterizada pela deterioração do tecido 
ósseo, com significativa redução na massa óssea em diferentes níveis 
de insuficiência para função de sustentação de toda estrutura óssea, 
levando o indivíduo a fraturas com traumas, com tendência maior 
entre as mulheres pós-menopausa. De acordo com a origem, a 
osteoporose pode ser dividida em dois grupos, sendo que a 
osteoporose primária é dividida em dois tipos: tipo I que está 
associada à deficiência do hormônio estrogênio, a do tipo II está 
relacionada com o avanço da idade. Já a osteoporose secundária é 
resultado de doenças identificáveis e ingestão de medicamentos. As 
principais causas que podem levar a osteoporose são a falta de cálcio, 
etnia, hormônio, sedentarismo, cafeína, bebidas alcoólicas, fumo. O 
cálcio é um mineral importante para o organismo e contribui para a 
mineralização óssea, sendo necessário o seu consumo adequado 
desde a infância a fim de prevenir a osteoporose. O treinamento 
resistido praticado com regularidade pode aumentar a força muscular, 
além do eficiente estímulo para o aumento da massa óssea, com 
efeitos positivos sob a osteoporose.

Palavras chave: osteoporose, fraturas, treinamento resistido, massa 
óssea, qualidade de vida.
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ABSTRACT

Osteoporose is an illness characterized for the deterioration of the 
fabric ósseo, with significant reduction in the óssea mass in different 
levels of insufficience for function of sustentation of all óssea 
structure, taking the individual the breakings with traumas, reaching 
to all, with bigger trend between the women after-menopause. In 
accordance with the origin osteoporose, can be divided in two types: 
being that osteoporose primary is divided in two types: type I that is 
associated with the deficiency of the estrogênio hormone, of type II is 
related with the advance of the age, already osteoporose secondary 
results it identifiable illnesses and medicine ingestion. The main 
causes that can take osteoporose are: calcium lack, etnia, hormone, 
sedentarismo, caffeine, alcoholic beverages, tobacco. The calcium is 
an important mineral for the organism and contributes for the óssea 
mineralização, being necessary its consumption adjusted since 
infancy in order to prevent osteoporose. The training resisted 
practised with regularity can increase the muscular force, beyond the 
efficient stimulaton for the increase of the óssea mass, with positive 
effect under osteoporose. 

Key words: osteoporose, breakings, resisted training, óssea mass, 
quality of life.

INTRODUÇÃO

Segundo Carvalho, Fonseca e Pedrosa (2004), a osteoporose 
é uma doença caracterizada por deterioração microarquitetual do 
tecido ósseo, com significativa redução na massa óssea em diferentes 
níveis de insuficiência para função de sustentação de toda estrutura 
óssea, tendo como conseqüência um risco elevado de fraturas com 
simples traumas, atingindo a todos com tendência maior entre as 
mulheres pós-menopausa.

A osteoporose, de acordo com a origem pode ser dividida em 
dois tipos, sendo que a osteoporose primária se subdivide em dois 
tipos: tipo I associada à deficiência do hormônio estrogênio, a do tipo 
II está relacionada com o avanço da idade. Já a osteoporose secundária 
resulta-se a doenças identificáveis e ingestão de medicamentos. 
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(BOWMAN e SPANGLER 1997, e SILVA 2003, apud TRINDADES 
e RODRIGUES, 2007).

Nightingale et al (2001), e Chau e Edelman (2002), citados 
por Carvalho, Fonseca e Pedrosa (2004), afirmam que a doença é uma 
importante questão mundial de saúde pública devido a crescente 
prevalência e pela função devastadora dos efeitos na saúde física e 
psicossocial da população afetada, gerando enormes prejuízos 
financeiros devido ao alto valor do tratamento decorrente das fraturas, 
podendo levar os indivíduos afetados a invalidez e incapacidade 
permanente devido às deformidades. Ainda ressalvam os riscos de 
mortes entre os pacientes com fraturas, por exemplo: no quadril o 
tempo de vida chega a ser reduzido em 36% nos homens e 21% nas 
mulheres, para fratura no colo do fêmur à morte nos primeiros seis 
meses após o acidente, em homens e mulheres. Para os casos de 
desordens psiquiátricas, a taxa de mortalidade entre os pacientes 
chega a 50% após a fratura.

Mosekilde et al (1999), e Notomi et al (2003), citados por 
Ocarino e Serakides (2006), afirmam que uma expectativa de vida 
maior, trás consigo um aumento de indivíduos com osteoporose em 
todo o mundo, diagnosticada tanto nas mulheres quanto nos homens. 
Ressaltam ainda que a deficiência dos esteróides sexuais na 
menopausa e a inatividade física são fatores de risco importante.

Carvalho, Fonseca e Pedrosa (2004), em um estudo, 
constataram que as principais causas apontadas pela osteoporose 
foram falta de cálcio, hormônio, exercício físico, e ainda pelo 
consumo excessivo de café, bebidas alcoólicas e pelo fumo.

Segundo Ocarino e Serakides (2006), há fortes indícios de 
que a atividade física minimiza a osteopenia causada pelo avanço da 
idade e da diminuição dos esteróides sexuais, e ainda afirma que não 
são todos os tipos de exercícios que causam efeitos benéficos sobre o 
esqueleto das mulheres pós-menopausa, contudo estudos 
demonstram que exercícios com carga moderada como caminhadas 
ou mesmo uma corrida leve, promovem aumento na composição 
mineral dos ossos.
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REVISÃO DE LITERATURA

Osteoporose: conceito, causas e possíveis conseqüências

Spirduso (2005), citado por Trindades e Rodrigues (2007), 
afirma que a osteoporose é uma doença sem sintomas, e que 
geralmente ela é detectada após os indivíduos sofrerem algum tipo de 
fratura, conseqüentemente causada pela diminuição da densidade 
óssea que está associada às mudanças hormonais que atuam na 
regulação do cálcio, bem como a diminuição da perfusão do tecido 
ósseo, às mudanças nas propriedades do material mineral ósseo e uma 
redução do número de células. 

Fernandes et al (1999), citado por Cury e Zacchello 
(2007), conceitua a osteoporose como “uma doença 
caracterizada por deteriorização microarquitetural do 
tecido ósseo, com redução da massa óssea em níveis 
insuficientes para a função de sustentação, tendo 
como conseqüência elevado risco de fratura”. E que 
segundo Sandison et al (2004), citado pelos autores 
afirma que cerca de 50% das pacientes com fratura do 
quadri l  perdem a habil idade para viver 
independentemente e até 20% morrem em 6 meses.

 Cury e Zacchello (2007) afirmam que existem muitos fatores 
considerados como um risco para osteoporose. O sexo feminino, a 
etnia branca ou asiática, histórico familiar, menopausa precoce e 
ooforectomia, (redução da função ovariana antes da menopausa), 
amenorréia, hiperprolactinemia, anorexia nervosa, dentre outros, 
como inadequação na dieta alimentar, bem como baixa ingestão de 
cálcio e o consumo excessivo de cafeína, abuso de bebidas alcoólicas, 
sedentarismo e tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento 
da osteoporose.

Tipos de osteoporose

Segundo Riggs e Melton (1986), citado por Mahan e Stump 
(2005), afirmam que a osteoporose distinguida pelo sexo, o osso 
fraturado e a idade eram caracterizado como dois tipos da doença. Nos 
dias de hoje considera-se a osteoporose como uma doença com uma 
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visão ampla do distúrbio. 
Para Mahan e Stump (2005), a osteoporose tipo I é 

conseqüência do envelhecimento e da pós-menopausa, afetando 
principalmente as mulheres, enquanto que a do tipo II ocorre ao redor 
dos setenta anos afetando ambos os sexos, porém com maior 
gravidade entres as mulheres por terem menor massa óssea.

À ainda a osteoporose secundária que segundo os autores, 
Bowman e Spangler (1997), e Silva (2003), citados por Trindades e 
Rodrigues (2007), é conseqüência de doenças identificáveis e 
ingestão de medicamentos.

Prevalência atual da osteoporose

Gullberg et al (1997), citado por Cury e Zacchello (2007) 
demonstram que a osteoporose vem sendo um problema mundial. 
Estimativas comprovam que a fratura no quadril crescerá de 1,26 
milhões em 1990 para 2,6 milhões, em 2025 e até 4,5 milhões em 
2050; segundo os autores citando Torres e Urena (2004), afirmam que 
dados do IBGE de 1994, demonstraram que o Brasil tinha 25 milhões 
de osteopóroticos, sendo 105 mil casos anuais de fraturas no quadril, 
chegando ao resultado de um custo aproximadamente de 630 milhões 
de reais.

Para Parahyba, Veras e Melzer (2005), citado por 
Navega, e Oishi (2007), segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística (IBGE), a projeção da 
população no Brasil mostra a tendência de 
crescimento do número de idosos, que deve alcançar 
25 milhões de pessoas em 2020, a maioria composta 
por mulheres (aproximadamente 15 milhões).

Importância da nutrição na osteoporose 

Wynder (1994) citado por Montilla, Aldrighi e Marucci 
(2004) destacam que fatores genéticos, ambientais, um estilo de vida 
sedentário e principalmente uma dieta desequilibrada são todos 
responsáveis por muitas doenças crônicas.

Prentice (2000) e Weaver (2003), citados por Naves et al 
(2007), afirmam que o cálcio é um mineral de suma importância para a 
mineralização óssea do organismo, sendo que nos períodos de 
gestação as necessidades deste mineral são relativamente maiores, 

72

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009 P. 68 - 78



como também no período de amamentação, adolescência e por toda a 
vida. Ainda segundo Weinsier (2000), Lanzillotti (2003) e Cobayashi 
(2004), citados por Naves et al (2007), ressaltam que uma nutrição 
adequada de alimentos ricos em cálcio, desde o início da vida com 
maior freqüência durante a adolescência, garante o retardo do 
processo de perda óssea e posteriormente o desenvolvimento da 
osteoporose comentada anteriormente.

Para Weaver e cols (1991) citado por Mahan e Stump 
(2005), o cálcio de alguns alimentos podem ser baixos e afetar de 
forma contrária o estado nutricional do indivíduo. Por exemplo, para 
quem come muito pão, o trigo pode ser uma boa fonte de cálcio, assim 
como os alimentos de folhagem escura como o brócolis, a couve, o 
repolho chinês entre outros contêm boa disposição do nutriente.  Na 
soja o cálcio é bem absorvido, porém alguns vegetais como espinafre 
são pouco benéficos.  

Randall (1992) citado por Mahan e Stump (2005), afirma 
que o leite e seus derivados possuem uma alta concentração de cálcio 
parecendo ser uma boa maneira para atingir a necessidade diária para 
um individuo.

Netto et al (2003) citado por Trindades e Rodrigues (2007), 
afirmam que para a obtenção de um elevado pico de massa óssea, além 
de atividades que exigem um vigor físico maior em indivíduos até 30 
anos, também é necessária uma ingestão adequada de cálcio para a 
prevenção da osteoporose.

Kiss (2007), citando Bailey et al (2000), afirma que com 
relação aos fatores nutricionais os principais componentes minerais 
do tecido ósseo são: o cálcio e o fósforo, sendo que até os 17 anos de 
idade acumula-se 90% do estoque de cálcio que será utilizado durante 
toda a vida. Segundo um estudo realizado em 2007 pela Nacional 
Center for Healtu Statiscs, Kiss (2007), ressalta que as necessidades 
diárias variam de 400 a 1.300 mg/dia de cálcio para as funções 
metabólicas habituais e a formação óssea, sendo que as necessidades 
diárias variam conforme a idade (Tabela 1). Já a tabela 2 demonstra o 
teor de cálcio de alguns alimentos, conforme a porção.
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Tabela 1 - Recomendação diária de cálcio para todas as idades, 
inclusive na gestação e amamentação. Recomendações (via oral)

Tabela 2 - Teor de cálcio em alguns alimentos, quantidades em 
mg/porção. Teor de cálcio nos alimentos
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Alimento                                                               Porção                                         Teor de cálcio  

Iogurte natural desnatado                                     1 copo                                                       452 mg 

Leite achocolatado                                               1 copo                                                       280 mg 

Leite de vaca                                                        1 copo                                                       297 mg 

Leite de vaca desnatado                                       1 copo                                                       302 mg 

Mussarela                                                             100 g                                                         505 mg 

Sorvete                                                               1 xícara                                                       176 mg 

Ricota                                                               1/4 xícara                                                      176 mg 

Tofu                                                                 1/2 xícara                                                       258 mg 

Pão integral                                                        1 fatia                                                            32 mg 

Brócolis                                                           1/2 xícara                                            36 mg  

Couve-flor                                                         1 xícara                                                          30 mg 

Espinafre                                                         1/2 xícara                                                       138 mg 

Laranja                                                             1 média                                                           52 mg 

Sardinha enlatada                                               90 g                                                             371 mg 

Camarão                                                             84 g                                                               61 mg 

Peito de frango                                                   84 g                                                               13 mg 

Fonte: Kiss (2007).  
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Fator atividade física na prevenção da osteoporose

Rennó (2001), citado por Segura et al (2007), afirma que a 
população, numa busca constante para melhoria do bem estar físico e 
mental, vem procurando a atividade física como principal meio para 
esta melhoria, e ainda ressalta que deve ser iniciada na infância e 
mantida até o fim da vida. 

Segura, et al (2007), citando Paiva (2001) diz que o 
exercício físico ainda na adolescência retarda a perda da massa óssea 
no adulto, de forma a evitar fraturas bem como deficiência de cálcio 
no idoso, diminuindo assim casos de osteoporose.

Trindades e Rodrigues (2007), citando Lima e Vasconscelos 
(2003), afirmam que a densidade do osso aumenta com exercícios de 
sobrecarga durante o desenvolvimento e na fase adulta. Tais 
exercícios reduzem pela metade a perda de massa óssea, e ainda de 
acordo com Santos e Amorim (2002), citados por Trindades e 
Rodrigues (2007), atividades de sobrecargas, além de aumentar a 
massa óssea, aumentam ainda à força dos músculos esqueléticos, 
melhora a flexibilidade e a coordenação evitando que pessoas idosas 
venham cair e assim estando sujeitos a fraturas.

Segundo os autores citados, a força aplicada sobre o 
músculo em exercício é a principal valência física desenvolvida no 
treinamento de força, e também possui maior relação com a densidade 
óssea. Dessa forma a força ocasionada pela contração muscular gera 
tensão sobre osso na qual o músculo em contração está inserido, 
contudo quanto maior a força maior será o estresse mecânico sobre o 
osso. (CADORE et al 2005 e BRENTANO et al 2008 apud MOTTINI; 
CADORE; KRUEL 2008).

Para Karlsson, Johnell e Obrant (1993), e Greendale 
et al (2003), citados por Jovine (2006), o treinamento 
resistido (TR) quando praticado com regularidade, 
pode aumentar a força muscular com positivas 
repercussões na proteção contra as quedas, além do 
eficiente estímulo para o aumento da massa óssea, 
influenciando fatores de risco relacionados com 
osteoporose.

Silva et al (2003), citados por Mottini, Cadore, e Kruel 
(2008), afirma que o exercício causa uma adaptação ao tecido ósseo, 
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induzido pelas forças mecânicas aplicadas sobre ele, sendo um fator 
de estresse mecânico, dessa forma torna-se um dos principais 
reguladores do tecido ósseo e um ótimo instrumento para prevenção 
da osteoporose.

Navega, e Oishi (2007), afirmam que a atividade física 
específica para a população osteoporótica, pode ser uma boa maneira 
para manter idosos fisicamente ativos, minimizando a perda funcional 
causado pelo processo de envelhecimento e que pela falta de exercício 
é aumentada. Além disso, os autores ainda citam Binder et al (2002), 
Granito et al (2004), Malmros et al (1998) e Aveiro et al (2004), 
ressaltando a importância da atividade física para o alívio de dores, 
reduzindo o uso de analgésicos, que consequentemente trás uma boa 
qualidade de vida entre os indivíduos com osteoporose.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que o envelhecimento traz consigo várias 
conseqüências dentre elas a deteorização da massa óssea resultando 
em osteoporose, uma doença que atinge grande parte da população 
mundial.

Sabe-se que a atividade física regular e controlada 
juntamente com uma alimentação balanceada e equilibrada, contendo 
quantidade suficiente de cálcio, em associação com outras medidas de 
prevenção, garante uma melhoria na qualidade de vida do paciente 
com osteoporose. 

Sem dúvidas, a melhor alternativa para se evitar a 
osteoporose ainda é a prevenção, começando ainda na infância, 
continuando na adolescência, para que na fase adulta o indivíduo 
atinja um pico alto de massa óssea, pois quanto maior for esse pico, 
menor é o risco do indivíduo desenvolver essa doença.
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RESUMO

A partir deste estudo de revisão de literatura é possível identificar as 
atividades físicas adaptadas para serem aplicadas às Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais (PNEE's) na Educação física 
no ensino regular, procurando mostrar que devido à existência dos 
vários tipos de deficiências permanece uma necessidade urgente de se 
conhecer verdadeiramente do que se tratam tais termos para que não 
ocorram estigmas e preconceitos quanto aos PNEE'S que ainda têm 
sido excluídos do meio social e educacional. De maneira que se 
acredita que através da Educação Física Inclusiva (EFI) é possível 
promover uma maior integração social do PNEE's, provocando seu 
interesse pela prática de atividades físicas e esportivas, estimulando 
até mesmo sua própria e futura graduação profissional. 

Palavras-Chave: educação física inclusiva. pessoas portadoras de 
necessidades especiais. atividades físicas adaptadas.

ABSTRACT

From this study of revision of literature the physical activities 
intended to identify adapted in order that been applied to the Persons 
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Bearers of Special Necessities (PNEE's) in the physical education in 
the regular teaching, trying to show that due to the existence of several 
types of deficiencies there remains an urgent necessity of knowing 
itself really of what there are treated such terms so that it does not take 
place stigmata and prejudices as for the PNEE'S that it still has been 
excluded of the social and education way. So that it is believed that 
through the Physical Included Education (EFI) it is possible to 
promote a bigger social integration of the PNEE's, provoking his 
interest for the practice of physical and sporting activities, stimulating 
even his and future professional graduation itself. 

Key words: Physical Included education. Persons Portadoras de 
Necessidades Especiais. Physical Well-adjusted activities.

INTRODUÇÃO

 No que se diz respeito aos tipos de comportamento que 
suscitam diferentes formas de reações, estigmas e preconceitos 
quanto às pessoas portadoras de necessidades especiais, esse tipo de 
situação tornou-se rotineira, em grande parte devido à ignorância, 
provindo tanto da ausência de conhecimento como da presença de 
idéias falsas (AMARAL, 1995 apud CIDADE e BUSTO, 2008). A 
ignorância em si não faz nascer o preconceito, mas favorece e pode ser 
considerada matéria-prima para a perpetuação de atitudes 
preconceituosas, além do preconceito, forma-se também o estigma, 
que é uma marca, um sinal e uma taxação, atributos considerados 
como qualidades negativas, sendo marcas utilizadas para distinguir 
alguém, alguma atitude ou a aparência de alguma pessoa (CIDADE e 
BUSTO, 2008).
 Logo, segundo Cidade e Busto (2008), o estigma da 
deficiência é grave, transformando as pessoas cegas, surdas e com 
deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem 
direitos, sempre deixados para o segundo lugar na ordem das coisas. É 
necessário muito esforço para superar este estigma.
 Para Profeta (2004), na era da inclusão, as terminologias 
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precisam ser esclarecidas e retiradas de circulação se queremos agir 
construtivamente e, neste sentido a realidade de que ora se apresenta e 
que deve ser considerada é a de termos mais adequados que traduzam 
funções, valores e conceitos vigentes em cada sociedade e em cada 
época.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB mais 
recente, Lei nº 9.394 de 20/12/96 destina o Capítulo V inteiramente à 
educação especial, definindo-a no Artigo 58º como uma ... 
"modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos que apresentam necessidades 
especiais" (MANTOAM, 2001). 

“A atenção do profissional de Educação Física pelo trabalho 
com portadores de deficiência é relativamente nova, assim como faz 
pouco tempo que a sociedade como um todo começou a encarar a 
questão” (CONFEF, 2003, p. 4). De acordo com este Conselho, a 
Educação Física tem muito a oferecer às pessoas portadoras de 
diversos tipos de deficiência, nas mais variadas formas de atividade. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Portador de deficiências ou Portador de Necessidades 
Educacionais Especiais - PNEE's?

 O termo inclusão, atualmente é muito estudado e discutido, 
para Soler, (2005), a inclusão é a garantia, a todos do acesso continuo 
ao espaço comum de vida em sociedade, sociedade essa que deve estar 
orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, e 
aceitação das diferenças individuais, de espaço coletivo na 
equiparação das oportunidades de desenvolvimento com qualidades, 
em todas as dimensões da vida. 

Quanto ao termo inclusão Castro (2005), enfatiza que este diz 
respeito principalmente aos portadores de necessidades especiais, ou 
seja, pessoas com algum tipo de deficiência seja física ou mental. 
Logo, quanto à definição do termo deficiência, Ferreira e Guimarães 
(2003 apud LIMA, 2008), a definem como sendo toda perda ou 
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anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, ou 
anatômica.

Para Cidade e Busto (2008), Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais - PNEE's é aquela pessoa que em comparação 
com a maioria, possui significativas diferenças físicas, sensoriais ou 
intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos de caráter 
permanente e que acarreta dificuldades em sua interação com o meio 
físico e social.

De maneira que, citando o decreto nº 3.298 de 20 de dezembro 
de 1999 os autores, Rosadas (1991); Gil (2002); Diehl (2006) e 
Marques, Silva & Silva (2008), consideram - que as Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais são as que se enquadram nas 
seguintes categorias: 

ü Deficiência Física;

�ü Deficiência Auditiva;

�ü Deficiência Visual;

�ü Deficiência Mental;

�ü Deficiência Múltipla;

�ü Condutas Típicas. 

De acordo com Mantoan (2001), houve uma mudança da 
nomenclatura - "alunos excepcionais", para "alunos com 
necessidades educacionais especiais", esta apareceu em 1986 na 
Portaria CENESP/MEC nº69. Porém, essa troca de nomes, nada 
significou na interpretação dos quadros de deficiência e mesmo no 
enquadramento dos alunos nas escolas, pois o MEC adota até hoje o 
termo "portadores de necessidades educacionais especiais" - PNEE ao 
se referir os alunos que necessitam de educação especial. 

Os tipos de deficiências 

 Diante da situação verifica-se que o aluno portador de 
necessidades especiais é aquele que, por apresentar necessidades 
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próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens 
curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos 
pedagógicos e metodologias educacionais específicos; e sua 
classificação é definida, para efeito de prioridade no atendimento 
educacional especializado (preferencialmente na rede regular de 
ensino), dando ênfase aos: portadores de deficiência mental, visual, 
auditiva, física e múltipla; portadores de condutas típicas (problemas 
de conduta); portadores de superdotação (MANTOAM, 2001).
 Quanto às definições de cada tipo de deficiência, estas seguem 
abaixo de acordo com Mazzotta (2003), sendo:
 Deficiência Física: é toda e qualquer alteração no corpo 
humano, resultado de um problema ortopédico, neurológico ou de 
uma formação, levando o indivíduo a uma limitação ou dificuldade no 
desenvolvimento de alguma tarefa motora (MAZZOTTA, 2003).
 Deficiência Auditiva: corresponde à perda parcial ou total, 
sendo congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala 
através do ouvido a classificação é feita de acordo com a perda 
sensorial apresentada. O nível de audição pode ser medido em 
decibéis (dB), unidade de avaliação de intensidade dos sons 
(MAZZOTTA, 2003).  Segundo Soler, (2005, p.39), a surdez pode ser 
classificada em 4 categorias: 

1) Surdez leve: Perda auditiva entre 20 dc e 40 dc.
2) Surdez média: Pedra auditiva entre 40 dc e 70 dc.
3) Surdez severa: Perda auditiva entre 70 dc e 90 dc.
4) Surdez profunda: Perda auditiva acima de 90 dc.

 Deficiência Visual: refere-se a uma limitação sensorial que pode 
anular ou reduzir a capacidade de ver, abrangendo vários graus de 
acuidade visual, permitindo várias classificações, podendo ser 
congênita, que seria a perda da visão na fase perinatal, ou adquirida se 
a perda se der após a esta fase (MAZZOTTA, 2003). 
 Deficiência Mental: caracteriza-se no funcionamento 
intelectual geral, significativamente abaixo da média, ou seja, 
possuem uma inteligência insuficientemente desenvolvida, oriundo 
do período de desenvolvimento, com limitações associadas a duas ou 
mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo de 
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responder adequadamente ás demandas da sociedade, nos seguintes 
aspectos; comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, 
desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, 
saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho 
(MAZZOTTA, 2003).
 Deficiência Múltipla: é a classificação no mesmo indivíduo, de 
duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/ auditivo-física) 
com comprometimentos que acarretam conseqüências no seu 
desenvolvimento global e na sua capacidade adaptativa 
(MAZZOTTA, 2003). 
 Condutas Típicas: são manifestações de comportamento típicas 
de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou 
psiquiátricos, que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos 
no relacionamento social (problemas de conduta) (MAZZOTTA, 
2003). 
 Portadores de Superdotação: os termos portadores de altas 
habilidades e ou superdotação, definem a pessoa portadora de grande 
facilidade de aprendizagem que leva o indivíduo a dominar 
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes (MAZZOTTA, 
2003). 

A Educação Física inclusiva

Para Soler (2005), apesar de que a educação inclusiva seja 
tímida, já é uma realidade no Brasil, e temos que investir cada vez 
mais nessa idéia, pois não serão só os PNEE's os beneficiados com 
essa nova escola, e sim toda a sociedade, que por muitos anos fechou 
os olhos para as diferenças que são visíveis e inegáveis.

A pluralidade e a convivência com a diversidade são 
princípios de uma sociedade democrática. De forma que o direito de 
participar de todos os espaços e processos de ensino e aprendizagem 
realizados pela escola está previsto na legislação e nas políticas 
educacionais (MEC, 2007 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

Em 1994 houve um marco na história dos portadores de 
necessidades especiais, a Conferência Mundial de Educação Especial, 
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realizada em Salamanca - Espanha, onde 88 governos e 25 
organizações com o compromisso de uma educação para todos, 
reconhecerem a urgente necessidade de providenciar educação para 
PNEE's (crianças, jovens e adultos) dentro do sistema regular de 
ensino. Logo, na Declaração de Salamanca ficou firmada a prioridade 
do aprimoramento dos sistemas de ensino de se tornarem aptos a 
incluírem todas as crianças, independente de suas diferenças ou 
dificuldades individuais, e que passasse a ser adotado o princípio da 
educação inclusiva em forma da lei ou política, garantindo a matrícula 
de todas as crianças em escolar regulares (ORNELAS, 2007).

Segundo Soler (2005), colocar os sonhos de uma educação 
inclusiva em prática é tarefa árdua, principalmente quando falamos 
em educação física, pois a história da educação física escolar é uma 
história de exclusão e marginalização com os menos hábeis, meninos 
e portadores de necessidades especiais, pois inclusive na mídia passa 
todos os dias uma ditadura estética, valorizando o corpo perfeito, que 
na realidade consome todo tipo de produto esportivo.

De acordo com Soler (2005) e Marques, Silva e Silva (2008), 
desde a promulgação da lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 da 
LDB - Lei de diretrizes e Bases da Educação, está acontecendo uma 
verdadeira revolução no sistema educacional brasileiro, pois a tarefa é 
transformá-lo em um sistema que reconheça e valorize a diversidade, 
favorecendo todos os envolvidos nesse processo garantindo 
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

O educador desta nova escola deve ser muito bem preparado 
para assumir tal tarefa, que não é das mais fáceis, pois exige uma 
ampla capacitação desses profissionais. De forma que a escola deve se 
preparar melhor para receber todas as diferenças e perceber que cada 
ser humano é único, e por ser único se torna muito especial (SOLER, 
2005). Para este autor a tarefa do professor de Educação Física é muito 
complicada, pois deve compatibilizar os interesses do grupo com 
aqueles que apresentam necessidades especiais, das mais variadas, 
atendendo as características individuais de cada um, apesar das 
diferenças, agora todos sem exceção, devem estar dentro dessas aulas. 
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Em concordância com Soler (2005), cabe aos professores de 
Educação Física Escolar visualizar qual é sua tarefa e tentar de todas 
as formas possíveis somar os nossos sonhos com os sonhos de tantas 
outras pessoas preocupadas com a mudança efetiva na sociedade. Para 
o autor, o programa de educação física deve transformar os excluídos 
e incluídos num mundo para todos, logo é através do professor que 
essa possibilidade de mudança se torna realidade. 

Para muitos, aulas de Educação Física é a fonte de prazer e 
alegria sempre bem esperada no período de aula em âmbito escolar. A 
partir dessa característica, a Educação Física pode contribuir com o 
processo de inclusão de crianças com necessidades especiais na 
escola regular. Seus conteúdos e objetivos próprios contribuem para o 
melhor desenvolvimento da criança nos aspectos motor, cognitivo, 
afetivo e social. A inclusão é o modo ideal de garantir igualdade de 
oportunidades e permitir que crianças portadoras de alguma 
deficiência possam relacionar-se com outras crianças e estabelecer 
trocas que auxiliem seu desenvolvimento (BAILÃO, OLIVEIRA E 
CORBURCCI, 2002). 

Logo, de acordo Bailão, Oliveira e Corburcci (2002), a 
Educação Física contribui para o desenvolvimento integral, além de 
auxiliar na compreensão de vários conteúdos relacionados às 
múltiplas inteligências. Por ser uma disciplina onde a ludicidade, a 
liberdade e a individualidade se expressam, torna-se ambiente ideal 
para aprendizagem tanto das crianças normais, quanto das com 
necessidades educativas especiais e propiciando o relacionamento 
entre elas, e também o desenvolvimento de aspectos motores, 
afetivos, cognitivos e sociais, capacitando a criança especial a se 
incluir na sala regular e a fazer parte do sistema educacional comum. 
De acordo com os ideais dos autores citados, a Educação Física 
Inclusiva vem a tornar-se disciplina indispensável na escola inclusiva. 

De acordo com Castro (2005), o professor de Educação Física 
além de transmitir valores, normas, maneira de pensar, ele se torna 
num mediador da relação e inter-relação do aluno com ou sem 
deficiência. De maneira que seguem abaixo os procedimentos aos 
quais os professores devem utilizar nas suas aulas, no intuito de 

86

REVISTA FACTU CIÊNCIA

ANO 09 VOLUME 17 – AGOSTO/DEZEMBRO/2009 P. 79 - 95



melhor  atender a todos (SOLLER 2005):
· Elaborar um projeto que atenda todas as diferenças;
· Conhecer seu público alvo e através de suas 

necessidades planejar;
· Elevar o grau de dificuldade gradativamente;
· Nunca improvisar, sempre planejar;
· Manter sempre atualizado;
· Registrar a aula, com fotos e anotações (é uma forma 

de avaliar progressivamente); 
· Fazer alterações sempre que achar necessário;
· O principal que não pode faltar é a criatividade.

Tipos de atividades físicas adaptadas e suas aplicabilidades

A Educação Física Adaptada tem o objetivo de estudar a 
motricidade humana para pessoas portadoras de necessidades 
especiais, utilizando metodologias adequadas para atender as 
características de cada PNE, respeitando sua individualidade 
(SOLER, 2005). Já as atividades físicas adaptadas são atividades que 
sofreram adequações para solucionar problemas psicomotores que 
podem ter origem individual ou ambiental (CASTRO, 2005).

Shevril (1998 apud CASTRO, 2005), destacam que a 
recreação enfatiza o processo mental, que desenvolve o jogo, 
atividades individuais e em grupo na área da reabilitação. São 
atividades que geram muito prazer e alegria, porém devem ser 
progressiva e criativa.

Segue abaixo diferentes tipos de atividades adaptadas 
sugeridas por Kawal Ki (2000 apud CASTRO, 2005), como:

· Dança adaptada: é uma atividade de expressão a qual 
é utilizada para instrução rítmica que vai ao encontro 
as necessidades pessoais daqueles com problemas 
psicomotores comportamentais e aprendizagem.

· Atividades aquáticas adaptadas: visa promover o 
bem estar, melhorar a auto-estima e a autoconfiança 
promovendo coragem.
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· Condicionamento físico: é utilizado para as pessoas 
com deficiências físicas em geral não tem uma vida 
ativa. Na atividade física adaptada indivíduos com 
deficiências físicas possuem limitações funcionais e 
neuromuscular, cardiorrespiratório, circulatório, 
renais e etc. O sedentarismo tem preocupado 
terapeutas tem se preocupado com conseqüências 
degenerativas.

· Esporte adaptado: é incluído em qualquer programa 
de atividade física adaptado, ele ensina que a 
competição e a vitória é importante, mas a derrota 
não é vergonha nem negativo. Deve ensinar o 
respeito e a disciplina consigo mesmo e com os 
outros colegas adversários.

· Outras atividades: valorizam características de 
desenvolvimento aprendizado desempenho motor e 
físico do participante, beneficiam um estilo de vida 
ativo, individualidade, segurança oportunidade de 
socializar e prazer.

“Há três tipos de trabalho desenvolvidos com a Dança: dança 
de reabilitação, dança artística e dança técnica. A dança artística 
costuma incluir grupos e coreografia, enquanto a técnica é 
competitiva e disputada entre duplas: um cadeirante e um andante” 
(CONFEF, 2003, p. 9).

Exemplos de atividades físicas adaptadas de acordo com as 
deficiências:

· Deficiência Física 

Sentindo na pele 
Número de participantes: livre
Material: dois pares de meias grossas e uma camisa com botões (é 
importante que os alunos tragam de casa a camisa e as meias).
Descrição da atividade: a turma deverá ser dividida em pares. Um de 
cada par vestirá as meias nas mãos. Após o comando do professor o 
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aluno deverá vestir à camisa, abotoá-la, desabotoá-la e sentar em 
frente ao seu par. Peça a eles para trocarem o material e repetir a 
experiência. É importante que o professor explique aos alunos que 
eles irão vivenciar como é ter paralisia cerebral, na tentativa de 
abotoar uma camisa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO 
DESPORTO/ MEC, 2007 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008). 
Passa 10 
Número de participantes: livre
Material: coletes coloridos, 1 bola.
Descrição do Jogo: todos os alunos deverão estar sentados na quadra, 
independente de ter ou não comprometimento motor. A turma deverá 
se dividir em dois grupos, onde cada grupo deverá usar coletes de 
cores diferentes para se distinguir melhor. A delimitação do espaço 
será de acordo com o número de participantes. O grupo que tiver com 
a posse de bola deverá tentar realizar 10 passes jogando com as mãos, 
conseguindo, marcará ponto. Caso a bola caia no chão, ou seja, 
interceptada pelo grupo adversário, a contagem será zerada. Vence o 
grupo que fizer mais pontos. O tempo do jogo será determinado pelo 
professor. 
Adaptação: se houver um cadeirante, o grupo adversário deverá ter 
um participante de sua equipe sentado em uma cadeira. Caso tenha 
mais de um cadeirante, o número de participantes em cadeiras deverá 
ser aumentado. No decorrer do jogo, todos os alunos deverão ficar 
pelo menos uma vez sentados na cadeira.
Variação: o professor poderá aumentar ou diminuir o espaço do jogo e 
o número de passes para realizar um ponto (DIEHL, 2006 apud 
MARQUES, SILVA e SILVA, 2008). 

Pega ajuda com passes 
Número de participantes: livre
Material: 1 bola
Descrição do jogo: um dos alunos será designado a ser o pegador, os 
demais serão os fugitivos, todos deverão estar sentados de forma 
dispersa pela quadra. Tanto os pegadores quanto os fugitivos não 
poderão se levantar, deverá se locomover sentados. O pegador terá 
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uma bola na mão, onde tentará arremessar nos colegas. Aquele que for 
atingido pela bola passará a ser pegador, aumentando o número de 
caçadores (DIEHL, 2006 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

· Surdos 

Cinema mudo 
Número de participantes: livre
Material: filmes
Descrição do jogo: o professor pode propor aos alunos a assistirem 
trechos de filmes sem som, tentando entender a história e o que as 
pessoas estão falando (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO 
DESPORTO/ MEC, 2007 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008). 

O corpo fala 
Número de participantes: livre
Material: papéis
Descrição do jogo: dividir a sala em grupos, cada grupo receberá um 
papel com uma mensagem escrita. Cada grupo deverá transmitir sua 
mensagem exclusivamente por gestos para outros grupos 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO/ MEC, 2007 
apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008). 

Caranguejobol 
Número de participantes: livre
Material: 1 bola, coletes, 1 bandeira sinalizadora (vermelha). 
Descrição do jogo: a turma será dividida em duas equipes com o 
mesmo número de participantes. Cada equipe se posicionará em 
metade da quadra, tendo como objetivo defender seu gol e tentar fazer 
gol na equipe adversária. Todos os participantes só poderão se 
locomover sentados ou suspendendo o quadril, se locomovendo 
apenas com o apoio das mãos e dos pés, na posição de 4 apoios, 
parecendo um caranguejo. A impulsão da bola só poderá ser feita com 
os pés. Após o gol, o jogo é reiniciado por um dos participantes da 
equipe que levou o gol. Quando houver transgressão das regras, a 
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equipe infratora será penalizada com uma falta que poderá ser cobrada 
diretamente ao gol. Vence a equipe que fizer mais gols (DIEHL, 2006 
apud MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

· Cegos ou com baixa visão 

Posso ajudar? 
Material: vendas pretas para todo o grupo
Descrição do jogo: a turma deverá ser dividida em pares. Cada par 
receberá uma venda, um da dupla usará a venda simulando o 
deficiente visual e o outro será o acompanhante. É importante que o 
professor explique que o papel do acompanhante é estar ao lado do 
deficiente visual para oferecer sua ajuda e dá-Ia quando for aceita. 
Explique que é importante perguntar se ele precisa de ajuda e de que 
forma essa ajuda pode ser dada. Os pares serão orientados para 
realizarem diversas atividades, tais como: beber água, andar pela 
quadra, pelo pátio, explorar a classe, andar entre as carteiras, etc.
Variação: uma vez realizado todo o percurso, a dupla deverá trocar as 
funções, o aluno que estava simulando o deficiente visual deverá 
passar a ser o acompanhante e assim vice-versa (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO/ MEC, 2007 apud MARQUES, 
SILVA e SILVA, 2008). 

Adivinhe pelo tato 
Número de participantes: livre
Material: vendas, objetos como: lápis, frutas, livro, brinquedos, etc. 
Descrição do jogo: os alunos deverão ser divididos em dois ou três 
grupos. Cada participante terá a oportunidade de sentir, com os olhos 
vendados, os objetos que serão dados pelo professor. O grupo que 
mais objetos acertar será o grupo vencedor (DIEHL, 2006 apud 
MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

Ouça e pegue o rabinho 
Número de participantes: livre.
Material: barbante, latas de refrigerante com pedrinhas dentro.
Descrição do jogo: todos os alunos deverão estar vendados. Cada 
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aluno terá uma lata de refrigerante com um barbante que deverá ser 
amarrado na cintura, sendo arrastado pelo chão. Cada um tentará 
roubar o "rabinho" do outro. Aquele que mais "rabinhos" pegar será o 
vencedor.
Adaptação: Esta atividade poderá ser feita em duplas de mãos dadas, 
onde um estará vendado e outro não. Aquele que não enxerga pega o 
"rabinho", seguindo as instruções do vidente. O "rabinho" estará preso 
ao aluno cego, com baixa visão ou vendado. Vencerá a dupla que tiver 
mais rabinhos (DIEHL, 2006 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 
2008).

· Deficiência Mental 

Passa João 
Número de participantes: livre
Descrição do Jogo: com os alunos sentados em círculo, o professor 
inicia pegando uma bola e cantando a canção "Passa João": "O João 
vai passar, ele ainda não chegou, ele ainda não chegou, ele acaba de 
chegaaar!". Enquanto isso, os participantes passam a bola de mão em 
mão para os colegas, até que todos os componentes do círculo a 
tenham tocado. Ao parar a música, a bola pára de ser passada e aquele 
q u e  e s t i v e r  c o m a  b o l a  d e v e r á  i m i t a r  u m  b i c h o .  
Variação: em vez de cantar "Passa João", trocar pelo nome dos alunos 
consecutivamente, até citar o nome de todos. Exemplo: "A Maria vai 
passar, ela ainda não chegou, ela ainda não chegou, ela acaba de 
chegaaar!". Neste tipo de brincadeira, estimular a criança a participar 
do jogo, cantando (DIEHL, 2006 apud MARQUES, SILVA e SILVA, 
2008).

Leão faminto 
Número de participantes: mínimo 5.
Descrição do jogo: os alunos deverão estar em fileira no fundo da 
quadra de vôlei e um aluno na linha central. A quadra simbolizará a 
"Floresta", o aluno que ficará na linha central simbolizará o "Leão 
faminto". Os alunos que estarão na linha de fundo da quadra tentarão 
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atravessar a "Floresta" imitando um determinado animal sem ser pego 
pelo "Leão faminto", que não poderá sair da linha central. Os "animais 
que não conseguir fugir do "Leão faminto" ocuparão seu lugar ou o 
auxiliará a pegar os demais "animais" (DIEHL, 2006 apud 
MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

Jogo dos balões 
Número de participantes: livre
Material: balões
Descrição do jogo: cada aluno segurará um balão. Todos deverão 
estar em pé e agrupados. Ao sinal do professor, todos deverão jogar os 
balões para cima, procurando os manter no ar através de pequenos 
toques, sem deixar cair no chão não importando de quem será o balão. 
O balão que cair no chão deverá permanecer no chão. O professor 
determinará o tempo de duração do jogo, após o tempo, os alunos 
contarão quantos balões conseguirão salvar. A cada jogo o professor 
incentivará aos alunos a salvar mais balões (DIEHL, 2006 apud 
MARQUES, SILVA e SILVA, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma série de acontecimentos vem produzindo uma mudança 
gradativa na maneira de encarar e tratar os PNEE's, na qual a prática 
das atividades físicas pode significar melhores condições de vida e 
maior inserção social. De maneira que, a educação física é capaz de 
promover maior integração social do PNEE's, provocando seu 
interesse pela prática de atividades físicas e esportivas, estimulando-
os até mesmo para sua graduação profissional futura. 

Cabe aos profissionais da Educação Física dar o primeiro 
passo para alcançar uma efetiva educação inclusiva. Portanto, este 
profissional deve estar apto e se manter atualizado para alcançar 
sucesso em sua atuação de ensino-aprendizagem com seus alunos 
sejam eles PNEE's ou não, identificando suas limitações, criando e 
recriando diferentes atividades físicas que podem ser aplicadas de 
acordo com as necessidades e individualidades, ou seja adaptadas à 
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realidade de todos seus alunos.
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RESUMO

Tendo em vista o importante papel desempenhado pela dança 
na formação do aluno, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos aspectos motores, 
cognitivos, sócio-afetivo e culturais, logo busca-se através deste 
estudo de revisão, investigar possíveis propostas de inclusão da dança 
folclórica em âmbito escolar, principalmente porque atualmente esta 
tem sido lembrada apenas em datas comemorativas, sendo que ao 
oferecer as danças folclóricas é possível proporcionar a aquisição de 
vários benefícios ao mesmo tempo em que se promove um resgate 
cultural ou, mesmo, uma busca de conhecimento sobre culturas de 
outros países. De maneira que, através deste estudo, proporciona 
maior conhecimento sobre as danças folclóricas em um contexto geral 
com o objetivo de identificar suas características e constatar sua 
importância na inclusão como conteúdo das aulas de Educação Física 
Escolar (EFE), relacionando ainda as danças folclóricas das danças 
internacionais latinas. 

Palavras-chave: dança folclórica. educação. educação física escolar. 
  
ABSTRACT

I have in mind so important paper fulfilled by the dance in the 
formation of the pupil, principally what concerns the development 
and improvement of the driving, cognitive aspects, affectionate-
partner and cultural, soon we look through this study of revision, to 
investigate possible proposals of inclusion of the folk dance in school 
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extent, principally because at present this one has been remembered 
only in commemorative dates, being that while offering the folk 
dances it is possible to provide the acquisition of several benefits at the 
same time in which there is promoted a cultural or, redemption even, a 
search of knowledge on cultures of other countries. So that, the folk 
dances intended through this study to know in a general context with 
the objective to identify his characteristics and to note his importance 
in the inclusion like content of the classrooms of Physical School 
Education (EFE), making a list still of the folk dances of the 
international Latin dances.

Key words: folk dance. education. physical school education.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos nota-se a preocupação dos educadores em 
pelo menos mencionar a dança em seus trabalhos e programas 
(MARQUES, 1997).

De maneira que, através de uma revisão de literatura, o 
presente artigo mostra, de acordo com Rangel (2002), Scarpato 
(2004) e Toledo (2006), dentre outros autores a importância da 
inclusão da dança em suas várias manifestações, no âmbito escolar, 
relacionando às danças folclóricas das internacionais latinas 
(SANTOS e BARROS, 1999).

Logo, são apresentadas inicialmente algumas definições de 
dança folclórica, que de acordo com Rangel (2002), pode ser 
entendida como uma forma de expressão popular que perdura ao 
longo do tempo, pela tradição mantida pelas comunidades que, 
passando de geração a geração, procuram conservar suas raízes e a 
essência de sua história.

Assim, no desenrolar deste são apontados também os 
objetivos e benefícios da dança quando aplicada no ambiente escolar, 
uma vez que por meio deste conteúdo - a dança folclórica, segundo 
Megale (1999), podem ser trabalhados e desenvolvidos aspectos 
como a socialização, cooperação, inclusão, consciência corporal, 
além do resgate e valorização da cultura, entre outros. Nesse contexto, 
Megale (1999), afirma que nada melhor do que a dança folclórica para 
traduzir num esboço a fisionomia típica de certa época ou de certa 
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sociedade.
Além disso, com base em Gheres (1996), Verdéri (2002), 

Scarpato (2004) e Toledo (2006), apresentaram algumas propostas 
sobre como o professor de educação física pode incluir em suas aulas a 
dança e, conseqüentemente, a dança folclórica (nacional, regional e 
ou internacional), tendo em vista os inúmeros benefícios, que estas 
podem proporcionar aos alunos.

Apesar da dança ter sido apontada, nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN's, como conteúdo a ser trabalhado nas 
aulas de Educação Física (SCARPATO, 2004), o que se observa nas 
escolas é que, geralmente, a mesma só é lembrada em algumas datas 
comemorativas como, por exemplo, nas festas juninas, onde os alunos 
apenas imitam ou repetem movimentos e coreografias já elaboradas.

Diante disso, Scarpato (2004), chama a atenção para a 
importância de se ver na dança uma maneira de fazer o aluno descobrir 
e construir seu próprio movimento, sendo influenciado a participar 
com mais entusiasmo dos processos de ensino-aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As danças folclóricas

    Para Santos (2008), as “Danças folclóricas são expressões 
ligadas à vida das comunidades, aos seus ciclos festivos e 
acontecimentos, que vem das tradições, da cultura de um povo” (p. 1). 
De maneira que, estas danças segundo Rangel (2002), tem como 
objetivo primeiro manter as raízes socioculturais de determinada 
comunidade. 

Ao estudar a vida de diferentes povos, desde as 
civilizações mais antigas até as atuais, 
comumente se encontra o jogo, o desporto e a 
dança, como formas de manifestações culturais 
e de educação das crianças. Analisando mais 
especificamente a dança, (Nanni, 1995), afirma 
que as danças entre os diversos povos 
representam seus estados de espírito, emoções, 
formas de expressar e comunicar algo, através 
de gestos e movimentos, acompanhados ou não 
de música, de canto, ou de ritmos peculiares 
(GASPARI, 2002, p. 123).
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As danças folclóricas assim como todas as manifestações 
humanas, refletem a necessidade do homem de expressar seus hábitos 
e costumes. “Independente do país ou região, essas danças possuem 
determinados aspectos em comum, ou seja, íntima relação com 
algumas atitudes do cotidiano do indivíduo e retratam determinados 
momentos da vida de suas sociedades” (Rangel, 2002, p. 36). 

Neste contexto, Toledo (2006), afirma que a dança folclórica 
pode ser entendida com um tipo de dança que manifesta de forma 
expressiva e estética, a cultura de um povo (país, estado, região ou 
comunidade), pois foi criada por ele possibilitando a quem lhe 
observa a associação e a identificação com esta região, através da 
abordagem de sua história, suas lendas, seus costumes e seu estilo 
(ritmo) musical predominante. 

As danças folclóricas existem em quase todos os países do 
mundo. Muitas delas são ligadas a manifestações de culto. Outras 
evocam fatos épicos, acontecimentos dignos de serem 
periodicamente rememorados com exemplos de coesão social. Outras 
servem de atos propiciatórios, ou a tarefas de trabalho coletivo, 
ensinando a alegria da cooperação. De qualquer maneira, apresentam 
incomparável valor folclórico, visto que conjugam os mais diversos 
aspectos da vida cotidiana, associando a música ao gesto, à cor, ao 
ritmo, ao sentido lúdico e utilitário, à graça dos ademanes e aos 
atributos da resistência física em manifestações de saúde, alegria e 
vigor (MEGALE, 1999). 

“A expressão de determinada civilização pode ser entendida 
como o reflexo dos sentimentos e pensamentos desta comunidade, 
manifestada também através da dança folclórica” (NANNI, 1995 
apud RANGEL, 2002, p. 44) 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Megale (1999), 
afirma que nada melhor do que uma dança folclórica para traduzir, 
num esboço, a fisionomia típica de certa época ou de certa sociedade, 
mas não se pode esquecer que elas recebem influências das 
características étnicas e culturais, diversificadas de acordo com as 
peculiaridades de cada região (RANGEL, 2002). 

Segundo Ossona (1988), as principais variantes entre as 
danças folclóricas típicas de um mesmo país ou região estão baseadas 
nas diferenças de condições climáticas, geográficas e econômicas. O 
que explica a grande variedade de danças folclóricas existentes no 
mundo. 
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“As demais variantes são produtos da história de cada nação, 
já que cada cultura local se enriquece com empréstimos de outras 
raças (etnias), de distintos sistemas socias e diferentes religiões”. De 
maneira que, as experiências vividas deixam marcas que influenciam 
seu legado, expressados através de cantos, danças e costumes, 
podendo ser considerada esta uma espécie de moeda de troca na inter-
relação entre os diferentes povos. Logo, “a dança folclórica é deste 
ponto de vista, uma história dinâmica e condensada da cultura, ao 
mesmo tempo em que um produto cultural da história” (OSSONA, 
1988, p. 72). 

Especificidades das danças folclóricas

O valor da dança folclórica

 Gifoni (1973, p. 13-16 apud Santos, 2008, p. 1), destaca que 
existem diferentes e importantes valores para as danças folclóricas, 
como segue abaixo:

· Valor físico: é uma forma de exercício físico completo, 
melhora as funções circulatórias, respiratórias, digestivas, 
colabora para a agilidade e flexibilidade dos movimentos; 

· Valor moral: incentiva e aperfeiçoa encontrarmos o domínio 
de si mesmo, a iniciativa, o entusiasmo, o senso da ordem; 

· Valor mental: desenvolvem as funções mentais, atenção, 
imaginação, memória e raciocínio; 

· Valor social: favorece as relações pessoais, e as amizades; 
· Valor cultural: transmitem idéias e costumes de uma geração a 

outra, mantém vivas tradições. 

Características das danças folclóricas

Segundo Nanni (1995, p. 78 apud TOLEDO, 2006, p. 71), a 
dança folclórica possui as seguintes características: 

· Expressões abertas de emoções, idéias, significado especial; 
· Representação de uso, costumes, acontecimentos que 

constituíram o tempo estrutural e conjuntural em parte da 
história de um povo;

· Padrões, costumes, maneiras e atividades espontâneas e 
naturais da vida e experiências significativas de um povo; 
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· Passos básicos, configurações espaciais, ritmos próprios, 
termos e idiomas; 

· Gestos e passos ou atividades características, conotações 
peculiares de um povo como bater palmas e pés, valsas e 
sarandeios; 

· Formas – passar de geração em geração de maneira rígida as 
tradições e costumes; 

· Fixas em suas características elementares, porém podem 
apresentar variações de província em província e sofre 
influências também na linguagem verbal; 

· Divulgação de conhecimentos (história, sociologia, 
antropologia, músicas, aspectos pictórios, conotações 
corporais); 

· Sentido lúdico utilitário, graça e atributos diferentes papéis da 
vida social. 

· Segundo a mesma autora, as danças folclóricas apresentam 
valores físicos, sociais, culturais, recreacionais, mentais e 
terapêuticos.  

Danças folclóricas e sua classificação

Segundo Megale (1999), as danças folclóricas podem ser 
classificadas coreograficamente conforme o número de participantes, 
em: solistas, quando existe um só dançador como no frevo; de 
enlaçado, como a valsa; de par solto, como a chimarrita, podendo 
haver aquelas em que o par se enlaça e se separa conforme as 
marcações, ex: ciranda, quadrilha. 

Lembrando que existem ainda algumas danças que são de 
roda, como o batuque; e também as de fileiras, como a dança de São 
Gonçalo (MEGALE, 1999). 

A roda cantada pode ser considerada como um tipo de 
dança folclórica, uma vez que possui uma música 
combinada com movimentos preestabelecidos, com 
duas características particulares: ser realizada em roda 
(em círculo) e geralmente ter uma letra (da música) que 
conta uma pequena história típica daquela 
comunidade, por isso ela é criada e cultivada na 
comunidade, mantendo-se de geração em geração 
(TOLEDO, 2006, p. 72). 
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Segundo Megale (1999), as danças folclóricas podem ser 
classificadas quanto à movimentação, podendo ser tranqüilas, 
agitadas e frenéticas. Geralmente são acompanhadas por instrumento 
ou conjuntos instrumentais e por palmeados e sapateados. 

Danças internacionais

  A comunicação com o corpo é fundamental para as relações 
sociais. Nesse sentido Laban (1971, p. 197 apud GARIBA, 2005), 
argumenta, “o homem se movimenta a fim de satisfazer uma 
necessidade”, e a forma de satisfação das necessidades em cada 
sociedade específica, assume diferentes posturas corporais nos 
diversos momentos históricos. 

Sentir o mundo é uma outra maneira de pensá-lo. As 
percepções sensoriais não são, apenas, de ordem 
fisiológica, mas fruto de uma orientação cultural, 
deixando margem às sensibilidades individuais. Isso 
significa entender que os homens participam de uma 
determinada sociedade, não só pelas suas ações, 
sagacidade, palavras e atos, mas por uma série de gestos 
e mímicas que concorrem para a comunicação e imersão 
no seio de rituais cotidianos. Essas idéias, inspiradas em 
uma na antropologia sensorial histórica (Corbin, 2000) e 
na antropologia dos sentidos (Breton, 2006) 
possibilitam iluminar novas dimensões da história e do 
passado (VELOSO, 2007b, p.14).

A partir de corpos-dançantes podemos perceber o sensível, 
tomando os corpos como indicadores de culturas (VELOSO, 2007b). 
Assim, para a autora é através da imprensa que a dança atinge uma 
dimensão inusitada.

Paris, sendo a capital cultural do mundo, conta com uma 
vanguarda artística interessada na antropologia e pesquisa de outras e 
diferentes formas culturais.  Logo, é na França que tem acontecido a 
“europeização” de diferentes culturas. No início do século XX, a 
temática de uma “dança nacional” desencadeia discussão apaixonada, 
revelando o papel estratégico da cultura sensível que perfila a 
identidade de uma sociedade através da dança (VELOSO, 2007a).

De acordo com Decoret (2004 apud VELLOSO, 2007a), a 
identidade latina, através do tango, maxixe, rumba, habanera cubana e 
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danças paraguaias, peruanas e mexicanas sempre tiveram um lugar no 
cenário europeu, freqüentemente, reelaboradas por processos 
culturais, visando a sua adaptação aos usos corporais e à cenografia 
desta. De forma que, resultam desta trocas múltiplas entre as mais 
distintas tradições, abrindo-se uma panorâmica inédita que propicia o 
surgimento de uma nova ordem mundial. Logo, o fenômeno da 
interculturalidade, a intensificação das sociabilidades e a emergência 
de múltiplas linguagens coreográficas, evidenciam a centralidade 
ocupada pelo corpo no interior dessa nova ordem.

Portanto, quer pelo povo ou demais classes da elite social, seja 
por reinterpretação, empréstimo, influência ou mesmo já modificada, 
a dança é marca cultural de um grupo, e segundo Nanni (1995 apud 
TOLEDO, 2006), se o povo não cultivar suas raízes perderá parte de 
sua identidade

Apoiando-nos em estudos como de Veloso (2007a), Santos e 
Barros (1999), dentre tantas danças internacionais que carregam suas 
marcas culturais, constatamos que o Tango e demais danças latinas 
com suas manifestações tradicionais e apesar da grande diversidade 
cultural ainda podemos identificar as adaptações destas a uma 
dimensão corpórea de nossa brasilidade.

Portanto, o tango e demais danças internacionais são uma 
maneira de viver, de sentir e conceber apaixonadamente a existência e 
o mundo, expressados por um conjunto de artes unidas debaixo do 
mesmo rótulo por seus artistas, sua estética e as circunstâncias de sua 
história (SANTOS e BARROS, 1999). 

A dança na educação física

Homem e dança evoluíram juntos nos 
movimentos, nas emoções, nas formas de 
expressar, e principalmente na arte de 
transformar os seres deste mundo. Também 
evoluíram os conceitos, sociais e culturais, já 
que a dança junto com o homem mostrava 
através da plasticidade harmoniosa, seus 
anseios, suas intenções e as necessidades da 
humanidade, sendo assim esta caminhada 
entrelaçada homem-movimento-dança, nos 
revela a história da relação do homem com o 
mundo e seus diferentes modos de vida (SILVA 
E MASSA, 2003, p.3).
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A comunicação com o corpo é fundamental para as relações 
sociais. Nesse sentido Laban (1971, p. 197 apud GARIBA, 2005), 
argumenta que, “o homem se movimenta a fim de satisfazer uma 
necessidade”, e a forma de satisfação das necessidades em cada 
sociedade específica, assume diferentes posturas corporais nos 
diversos momentos históricos. 

De acordo com Barreto (2004), Gomes-da-Silva, 
Sant'agostino e Betti (2005), a literatura especializada tem concedido 
um alcance restrito à expressão corporal como conteúdo da educação 
física. No caso da Educação Física Escolar (EFE), os PCN's, inserem a 
dança na área de educação física, no bloco das atividades rítmicas e 
expressivas, considerando-a como manifestação da cultura corporal, 
que tem como característica as intenções de comunicação e de 
expressão, por meio de gestos e estímulos sonoros como referência 
para o movimento corporal.

“Educação física e dança são campos diversos, por certo com 
muitos cruzamentos e interseções, mas que não se restringem ao 
âmbito motor, pelo contrário, aspectos culturais e artísticos são 
incorporados por ambas” (PACHECO,1998; 1999, p. 7).

Logo, segundo Barreto (2004), a dança pode contribuir e 
muito para a área de educação física na medida em que, através da 
experiência artística e da apreciação, estimula nos indivíduos os 
exercícios da imaginação e da criação de formas expressivas, 
despertando a consciência estética, como um conjunto de atitudes 
mais equilibradas diante do mundo (BARRETO, 2004). 

A dança sempre esteve envolvida com o processo 
ensino/aprendizagem, abarcando constantemente as 
questões da percepção, sensação, conhecimento, 
estruturação, criação, avaliação, além das atitudes de 
decisão. Improvisação e criatividade são fatores 
básicos nas quais a Dança/Educação busca centrar-se, 
como estratégia de desenvolvimento desta proposta e 
como fatores que contribuem para o processo de 
transformação integral do ser e de suas potencialidades 
(NANNI, 1995 apud RANGEL, 2002, p. 67). 

“A evolução da dança na educação não é por acaso, obedece a 
padrões sociais e econômicos ou vem da necessidade do homem em 
expressar seus sentimentos utilizando-se do movimento para tal” 
(SILVA E MASSA, 2003, p.4).
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Segundo Marques (1997), foi somente depois que Garaudy em 
1989, pessimistamente declarou ser a dança o "primo pobre da 
educação" (p, 20), o parentesco desta linguagem artística com as 
demais disciplinas do currículo foi bastante alterado.
 Assim, na escola, de acordo com Scarpato (2004), a dança 
deve levar o aluno a aprender a conhecer melhor o seu corpo e a 
cultura nacional, aprender a se cooperativo crítico, socializador, 
aprender a fazer movimentos e a pensar em termos de movimento, 
afinal, se a escola exige que o aluno pense, por que não pensar também 
em termos de movimento, aprender a viver em grupo, a trocar, a 
crescer. Assim, Scarpato (2004), sugere que os conteúdos da aula 
sejam temas que busquem desenvolver e contribuir para (p.71):

· A consciência corporal;
· Expansão do vocabulário de movimentos;
· A compreensão do fator tempo, peso, espaço e fluência do 

movimento; 
· A socialização e cooperação em grupos;
· A observação de alguns estilos de dança e partir para a 

alteração criativa aos movimentos.
Barreto (2004 apud SANTOS, 2008), sugere então os 

conteúdos que podemos trabalhar: sendo eles os jogos, brincadeiras, 
interpretações, improvisações, atividades inspiradas no cotidiano, 
modos de se expressar, ritmo individual, etc., o que contribui muito 
para a formação física e cultural dos alunos. Sendo enfatizado por 
Santos (2008), que é partir dessas atividades/conteúdos que propor os 
temas, no caso apontando pela autora o estudo das danças folclóricas, 
por considerar que nelas estão presentes a cultura e as histórias de 
nossos antecessores - o que sempre é muito interessante de se 
conhecer e de vivenciar.

     Santos (2008) enfatiza que dança no espaço escolar jamais 
deve ser trabalhada de modo a formar dançarinos, o objetivo é que 
aluno possa através da dança conhecer a si mesmo, a seus colegas, as 
limitações que aparece, o modo como podem usufruir de seu corpo, a 
maneira de expressar sentimentos, o poder criar coisas novas e não 
apenas se prender a um conceito onde os alunos têm de copiar de 
maneira idêntica o que é realizado pelo professor. 

“Percebe-se que a dança como arte expressiva do ser humano, 
passa por evoluções em suas forma e apropriação de cada sociedade e 
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em cada momento, na educação ela também sofre mutações, mas é 
inegável sua possibilidade de vivencia significativa corpórea” 
(SILVA e MASSA, 2003, p.5).

Já Gomes-da-Silva, Sant'agostino e Betti (2005), sugerem que 
muito se tem que refletir quanto às proposições da educação física, 
pois a expressão corporal propriamente dita só aparece vinculada as 
danças já codificadas culturalmente (como as citadas pelos PCNs: 
samba, maracatu, catira, baião, xaxado, danças européias e 
americanas etc.), além das brincadeiras cantadas, isso nos leva a 
entender que, de certa forma a expressão corporal só existe em tal 
âmbito, ou seja através das danças codificadas. 

Considera-se então como Silva e Massa (2003), que a dança se 
torna essencial neste contexto, pois, possibilita vivências e 
transformações essenciais para o ser humano que expressa 
sentimento, interação e criação, sendo que estes são os princípios 
básicos inseridas na dança.

“É nesta perspectiva da diversidade e da multiplicidade de 
propostas e ações que caracterizam o mundo contemporâneo que seria 
interessante lançarmos um olhar mais crítico sobre a dança na escola” 
(MARQUES, 1997, p. 20).

Por tanto, podemos concordar com Silva e Massa (2003), 
afirmando, que a Educação Física, através de atividades afetivas, 
psicomotoras e socioculturais, constituem-se num fator de equilíbrio 
e formação na vida do ser humano, expresso na interação entre o corpo 
e o espírito, a afetividade e a energia, o indivíduo e o grupo, 
promovendo o desenvolvimento de sua corporeidade, ou seja, o 
aprimoramento deste indivíduo em sua totalidade. 

“A escola é hoje, sem dúvida, um lugar privilegiado para que 
isto aconteça e, enquanto ela existir, a dança não poderá continuar 
mais sendo sinônimo de festinhas de fim-de-ano” (MARQUES, 1997, 
p. 21).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base neste estudo de revisão literária, percebe-se que a 
dança, de forma geral, representa um papel significativo no 
desenvolvimento e formação do aluno, levando-se em consideração 
aspectos motores, cognitivos, afetivo-sociais e culturais. Daí a 
importância da mesma estar inserida e ser trabalhada de forma correta 
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no ambiente escolar.
Pode-se constatar ainda, que as danças folclóricas merecem 

uma atenção especial, por parte do professor de educação física, uma 
vez que estas, além dos vários benefícios já citados, proporcionam aos 
alunos a vivência, o resgate e a valorização da cultura, além disso, 
possibilita o conhecimento de culturas de diferentes países ou 
sociedades, remetendo assim, a uma interdisciplinaridade de 
conteúdos, através das danças folclóricas.

Portanto, ao investigar as propostas das danças folclóricas 
como conteúdo da Educação Física, pudemos verificar que são 
poucos trabalhos desenvolvidos com tão importante tema.  Logo, 
concluímos este tendo a certeza de que outros estudos devam ser 
desenvolvidos favorecendo acesso a este tão relevante conteúdo da 
Educação Física para que seu resgate e inclusão sejam devidamente 
efetivados em âmbito escolar. 
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INTRODUÇÃO

A alimentação é uma necessidade para todo ser humano e 
sempre exerceu grande influência sobre as pessoas, sendo objeto de 
estudos constantes e mostrando que nem sempre quem come mais é 
quem come melhor (LIMA, 1999).

A alimentação escolar no Brasil teve seu marco inicial com 
iniciativas isoladas da sociedade civil e mais tarde com o esforço de 
alguns estados e municípios até conseguir atingir todo o território 
nacional, sendo coordenado pelo Governo Federal. A desnutrição das 
crianças foi o que motivou pais, professores, funcionários, diretores 
de escolas e outros agentes privados a definir cardápios adequados às 
diversas regiões do país utilizando de alimentos regionais visando 
enriquecer a base nutritiva da alimentação dos escolares, mas também 
apoiar à produção local (TURPIN, 2008).

As escolas são locais ideais para a implementação de 
programas de educação nutricional e segurança 
alimentar, pois no Brasil a cobertura da rede escolar 
alcança uma substancial parcela de crianças e 
adolescentes e desde que bem planejadas, as refeições 
distribuídas na escola podem oferecer ao aluno 
oportunidade de consumir alimentos saudáveis. Os 
professores também podem participar das 
capacitações para estimular nas crianças a 
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consolidação de bons hábitos alimentares e a adoção 
de atividades físicas e, ainda, prepará-las para a 
recepção crítica das mensagens da publicidade de 
alimentos, principalmente aquelas veiculadas pela 
televisão (BRASIL, 2001).

Segundo Piragine (2005) a segurança alimentar é uma questão 
que depende de decisões estratégicas sendo fundamental para o 
desenvolvimento de sistemas que promovem a saúde do consumidor e 
atendimento a exigências legais que garantam a qualidade dos 
alimentos.

A segurança alimentar é um conjunto de princípios, 
políticas, medidas e instrumentos que assegura o 
acesso permanente das pessoas aos alimentos, com 
preços adequados em quantidade e qualidade que 
atendam as exigências nutricionais, objetivando não só 
uma vida digna e saudável, mas também os demais 
direitos de cidadania (PIRAGINE, 2005).

A merenda escolar tem contribuído para incrementar a 
alimentação dos alunos da rede pública e filantrópica em todo país e é 
fonte de incentivo a produtores familiares locais. O município deve 
prever a melhoria alimentar por meio de diretrizes a serem aplicadas 
nas escolas para fortalecer e atender as necessidades nutricionais dos 
estudantes.

A merenda escolar é fonte de estudos e a utilização de sobras 
de alimentos das feiras é um tema amplamente estudado nos dias 
atuais. O objetivo desta resenha é identificar como incrementar a 
merenda escolar com a utilização de sobras de alimentos das feiras 
buscando fontes de nutrientes e minerais necessários a saúde dos 
escolares.

DISCUSSÃO

No Brasil, cerca de 180 mil escolas públicas e de Ensino 
Fundamental, Educação Infantil e Ensino Médio recebem merenda 
escolar. Os estados e municípios contam com um programa 
financiado pela União para a efetivação do Programa (OSTRONOFF, 
2009).
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Segundo dados do FNDE (2009): 

O orçamento do programa para 2009 é de R$ 2,02 
bilhões, para beneficiar todos os estudantes da 
Educação Básica e de jovens e adultos. Com a Lei no 
11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor – ou seja, cerca 
de 660 milhões de reais – devem ser investidos na 
compra direta de produtos da agricultura familiar, 
medida que estimula o desenvolvimento econômico 
das comunidades.
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Tabela 1: Orçamentos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar  

Ano Recursos financeiros 

(em milhões de R$) 

Alunos atendidos 

(em milhões) 

1995 590,1 33,2 

1996 454,1 30,5 

1997 672,8 35,1 

1998 785,3 35,3 

1999 871,7 36,9 

2000 901,7 37,1 

2001 920,2 37,1 

2002 848,6 36,9 

2003 954,2 37,3 

2004 1.025 37,8 

2005 1.266 36,4 

2006 1.500 36,3 

2007 1.520 35,7 

2008 1.490 34,6 

Fonte: FNDE (2009) 
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Para o atendimento da merenda escolar por um 
determinado período é necessário a utilização da pauta 
alimentar, que utiliza de gêneros alimentícios e 
quantitativos. A pauta alimentar é, portanto a 
consolidação dos cardápios escolhidos, da freqüência 
com que os mesmos são servidos e per capita de cada 
alimento (PIRAGINE, 2005).

De acordo com estudos realizados por Schilling (1995) a 
alimentação deve se apresentar completa, harmoniosa e adequada à 
sua finalidade e ao organismo que se destina. 

Segundo Ostronoff (2009) existem basicamente dois sistemas 
de gestão de merendas, sendo o mais utilizado o da administração 
direta na qual a prefeitura é responsável por todo processo, já o outro é 
baseado na contratação de empresas privadas para o fornecimento da 
alimentação escolar. Os dois métodos segundos os especialistas 
podem apresentar bons resultados, mais deverá haver a vontade dos 
governantes. 

Durante o período de férias em alguns municípios a 
alimentação escolar é interrompida, pois os recursos repassados pelo 
governo federal são disponibilizados para outra finalidade. Existe 
realmente a necessidade do funcionamento dos conselhos como 
instrumentos de controle social, para eliminar a possibilidade de 
irregularidades e mal uso de recursos pelos municípios ou pelas 
escolas (BRASIL, 2004).

A qualidade dos alimentos utilizados na merenda escolar é 
alvo de analises em alguns aspectos como a composição química dos 
alimentos, a presença de nutrientes nas quantidades solicitadas, as 
características sensoriais e a contaminação por microrganismos, 
toxinas ou agentes estranhos ao produto.

Os estados e municípios devem estimular a criação de hortas 
comunitárias, bem como ensinar as crianças a importância da 
alimentação saudável e rica em nutrientes. Deve-se também compor a 
merenda com comida “in natura”, tornando a merenda mais saborosa, 
variada e nutritiva, sendo um atrativo para que o aluno da rede pública 
freqüente a escola, diminuindo assim a evasão escolar.

Os hábitos saudáveis de alimentação desde a infância devem 
ser incentivados e praticados, pois é nessa fase que as crianças 
necessitam de substâncias contidas nos alimentos. Com o consumo de 
nutrientes adequados as crianças terão um melhor rendimento escolar 
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e uma maior facilidade de assimilar os conhecimentos, com isto o 
aprendizado se dá de forma bem natural e com muita satisfação. A 
alimentação equilibrada favorece também a uma prevenção de 
doenças e um melhor crescimento (NOSSA DICA, 2007)

De acordo com a análise de dados sobre a merenda escolar, há 
uma grande perplexidade segundo Ostronoff (2009):

Atualmente, cada unidade executora - a instância 
responsável pela administração da merenda, em geral 
o município, mas que pode ser também o estado e até 
escolas - recebe recursos do governo federal, por meio 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
um dos programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). São R$ 0,22 
por aluno por dia, tomando-se como base 200 dias de 
aula por ano. No caso de comunidades indígenas ou 
remanescentes de quilombos, o valor é dobrado: são 
R$ 0,44. A verba é calculada a partir do total de alunos 
informado por cada município. A unidade executora 
deve mantê-la em uma conta exclusiva destinada 
apenas à aquisição de produtos que irão compor a 
merenda escolar.

 A frase “o desperdício nutri a necessidade do próximo”, serve 
para dar prosseguimento ao trabalho que servirá como base para a 
criação de uma apostila voltada à comunidade escolar visando 
enfatizar informações sobre o meio ambiente e também enaltecer a 
busca de novas alternativas para incrementar a merenda escolar

Existe a necessidade de buscar alternativas para incrementar a 
merenda escolar, pois os recursos destinados são irrisórios. Esta 
resenha é um ponto de partida para novos estudos buscando 
alternativas para viabilizar e otimizar a utilização de sobras de 
alimentos das feiras e de hortas nas escolas da área rural.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1 GERAIS
O principal objetivo das Revistas FACTU CIÊNCIA e FACTU 

JURÍDICA é promover a divulgação da produção intelectual do corpo 
docente e discente da Faculdade e também de profissionais externos à 
instituição. As revistas farão as publicações de artigos originais, 
revisões literárias, resenhas de assuntos correlatos à diversas áreas. 

2 CONDIÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO
Todos os textos serão submetidos à Comissão Editorial das 

Revistas, o material enviado deverá ser inédito e não poderá ser 
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 
título, o nome completo dos autores, titulação e local(s) de trabalho. 
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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 
Considerações Finais. 
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; Considerações Finais; 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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