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APRESENTAÇÃO

A Revista Caminhos-Dossiê Saúde alcança o sétimo ano de publicações e representa 
a vigésima primeira edição nesta versão digital. Apresenta onze trabalhos que envolvem o 
ensino, a pesquisa e a extensão, proporcionando conhecimentos para as áreas da Saúde e a 
Educação.

O primeiro capítulo, apresenta maior visibilidade quanto aos atendimentos que vêm 
sendo oferecidos na atenção básica à saúde para a demanda infantil relacionada à saúde mental. 
Destaca que a maioria das crianças são encaminhadas a outros órgãos, não sendo acolhidas no 
serviço de referência, no caso, a atenção básica à saúde.

O segundo teve por objetivo identificar problemas de saúde condicionantes do 
declínio funcional em pessoas idosas. Para tanto, aplicou a avaliação multidimensional rápida, 
reconheceu os problemas de saúde do idoso de acordo as áreas básicas de avaliação e favoreceu 
a prevenção de agravos por meio da identificação precoce de problemas na saúde do idoso.

O terceiro verificou se a dança do ventre, na condição de exercício físico, pode 
influenciar na qualidade de vida de mulheres com câncer de mama. As autoras ressaltam que o 
diagnóstico causa forte impacto psicológico, social e físico, que comprometem a qualidade de 
vida da mulher. Para auxiliar o processo de aceitação pós-tratamento e recuperação, a prática da 
dança do ventre pode ser um começo para retornar o contato com o próprio corpo.

O quarto trabalho objetivou compreender os aspectos emocionais envolvidos 
no Diabetes tipo 2 em idosos. Os autores se debruçaram sobre o tema enfatizando aspectos 
psicológicos, como a depressão, ansiedade e estresse.

O objetivo do quinto trabalho apresentado consiste em empreender uma análise 
crítica acerca do papel pedagógico desempenhado pelo jogo nas aulas de Educação Física. Tal 
empreendimento encontra sua razão de ser não apenas no fato de o jogo ocupar posição central 
nas aulas de Educação Física, como também no fato de a devida compreensão da importância 
e papel pedagógico do jogo nas aulas de Educação Física possibilita repensar o próprio status 
da disciplina na escola.

O sexto estudo buscou compreender o que têm levado os jovens a não se interessarem 
pelas aulas de Educação Física Escolar, tornando-se necessário para o progresso no processo 
de ensino aprendizagem, podendo desta forma, propiciar uma melhor aceitação dos alunos nas 
aulas.

O sétimo buscou avaliar os marcos legais desenvolvidos para regulamentação da 
publicidade infantil, levando em consideração que diversas medidas foram propostas, dentre as 
quais algumas que acabaram por esbarrar em tramites burocráticos ou influência da indústria 
alimentícia.

O objetivo do oitavo estudo apresentado foi analisar a contribuição das revistas 
brasileiras sobre treinamento de força para idosos. Os autores se debruçaram sobre as questões 
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de coordenação, agilidade, força e equilíbrio.
O nono capítulo apresenta trabalho que  objetivou compreender qual o papel do 

psicólogo no tratamento de pacientes com Diabetis Mellitus, reconhecendo que esta doença 
endócrina vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos. A pesquisa menciona os 
impactos fisiológicos, mas destaca as complicações psicológicas.

O décimo teve como finalidade investigar aspectos relacionais da qualidade de vida 
dos motoristas de carga de uma empresa localizada no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, 
com o objetivo de compreender as condições do trabalho de motoristas de caminhão, dentro de 
parâmetros físicos e psíquicos.

Por último, mas não menos importante, um estudo que investigou os principais 
motivos para a contínua entrada/saída/entrada de alunos nas academias de ginástica. A 
rotatividade associada a época do ano é questionada pela autora que amplia e aprofunda o 
debate sobre a complexa rede dos motivos que geram problemas para professores e gestores da 
Educação Física.

                                                                                               Boas leituras!

Prof. Me. Júlio Cesar Nasário
Organizador
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A ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA: 
ALGUMAS INSERÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA1

         Cleuseméri Rahn2

         Marcos Erico Hoffmann3

RESUMO
Esta pesquisa foi elaborada a partir de revisões de textos e documentos elaborados pelo Ministério da Saúde, 
os quais discutem a respeito de saúde mental infantil e atenção básica à saúde. Tal estudo proporciona maior 
visibilidade quanto aos atendimentos que vêm sendo oferecidos na atenção básica à saúde para a demanda infantil 
relacionada à saúde mental. Para tanto, a busca foi realizada nos sítios Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e teve como critério de escolha a centralidade nas 
temáticas: atenção básica à saúde e saúde mental infantil. Três, dos sete artigos encontrados, relatavam como vem 
ocorrendo o atendimento das crianças com problemas de saúde mental em seus serviços, ressaltando que a maioria 
das crianças são encaminhadas a outros órgãos, não sendo acolhidas no serviço de referência, no caso, a atenção 
básica à saúde.

Palavras-chave: Atenção básica à saúde. Saúde mental. Saúde mental infantil. 

ABSTRACT
The survey was constructed from a literature review of articles and documents prepared by the Health Ministry 
that deal with children’s mental health and primary health care. Such study provides greater visibility as to the care 
that is being offered in basic health care for children demand related to mental health. To this end, the search was 
conducted in sites Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Electronic Journal of Psychology (PePSIC), 
and had as a criterion of choice in central themes: basic health care and child mental health. Three of the seven 
articles found, as reported has been serving children with mental health problems in their service, and, most 
children are referred to other services, not having reception in the service of basic health care.

Keywords: Primary health care. Mental health. Children’s mental health.

1 INTRODUÇÃO 

Pensar saúde mental na atualidade é entendê-la como sinônimo de qualidade de 
vida. Destarte, é fundamental que os gestores e profissionais que atuam nesta área dediquem um 
cuidadoso olhar sobre a questão e suas implicações. Para a saúde mental infantil é importante 
compreender que o desenvolvimento ocorre em etapas, pois é ao longo desses períodos que 
o indivíduo vem desenvolvendo e formando sua personalidade, o que constitui recursos 
elementares na perspectiva de evoluir. (SINIBALDI, 2013)

Dificuldades relacionadas à saúde mental infantil tendem a prejudicar o 

1 Artigo Científico apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação, Diversidade e Redes de Proteção 
Social do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
2 Psicóloga, especialista em Educação, Diversidade e Redes de Proteção Social, pelo Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
3  Psicólogo, mestre em Administração Pública e doutor em Psicologia pela UFSC. Docente de Graduação e de 
Pós-Graduação. E-mail: marcoserico@yahoo.com.br.
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desenvolvimento da criança e podem estar relacionadas a predisposições para problemas 
psicossociais na vida adulta. Embora os assuntos relacionados à saúde mental costumam 
abordar, em sua maioria, situações inerentes aos adultos, o presente estudo propõe-se a pensar 
na criança, no sujeito em formação que, segundo Cavalcante (2011 apud Bowlby, 2002, p. 
162) “está intrinsecamente associado à construção da subjetividade e à constituição da saúde 
mental”.

Conforme Ferriolli (2006), estudos epidemiológicos têm colaborado ao apresentar 
taxas variáveis com prevalência de problemas relacionados à psiquiatria entre crianças e 
adolescentes, sendo que foram encontradas taxas com média de prevalência global de 15,8%. 
No Brasil, as taxas de prevalência variam entre 12,7% e 23,3% e é possível destacar que 
os problemas vistos com maior frequência foram os transtornos de conduta, de atenção, de 
hiperatividade e os de ordem emocional.

As taxas apresentadas são preocupantes e suscitam um olhar diferenciado para a 
situação, como sugere Cavalcante (2011 apud Who, 2005, p. 162), apontando para a necessidade 
de uma abordagem diretiva quanto à atenção aos problemas relacionados à saúde mental infantil, 
com o fito de minimizar problemas que poderão acompanhar o sujeito inclusive na vida adulta. 

No Brasil, em 2005, foi elaborada uma política de saúde mental voltada para crianças 
e adolescentes com a intenção de preencher uma lacuna histórica de ausência de atendimento, 
bem como de atendimento inapropriado em alguns casos, com fundamentos institucionais e 
severas práticas de segregação.

Baseados na compreensão de que a criança é um sujeito de direitos, os gestores 
procuram assegurar, precipuamente, o direito a ser cuidado. Contudo, para efetivar tal política, 
é necessário levar em conta, além dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 
Reforma Psiquiátrica, também as características inerentes à população a ser atingida, tanto em 
suas dimensões subjetivas, como sociais. (BRASIL, 2005)

Entretanto, “como parte da assistência à saúde integral da criança, a atenção à 
saúde mental infantil ainda constitui um desafio na organização do atendimento cotidiano” 
(FERRIOLI et al, 2006, p. 253). Diante das evidências, faz-se necessária a averiguação de 
como as crianças têm sido assistidas em relação à saúde mental infantil na atenção básica à 
saúde, certificando a consonância em relação às diretrizes sugeridas para uma política de saúde 
mental infanto-juvenil. 

2 MÉTODO

O presente trabalho consubstancia-se por meio de um estudo teórico mediante 
revisões de artigos científicos e documentos oficiais publicados pelo Ministério da Saúde na área 
específica de saúde mental infantil. Os textos selecionados são predominantemente oriundos 
dos sítios da Internet Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos 
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de Psicologia (PePSIC), tendo como critério de escolha a centralidade nas temáticas: atenção 
básica à saúde e saúde mental infantil. Deste modo, foram encontrados sete artigos que datam 
do ano de 2006 até o ano de 2013. Os textos foram separados e analisados, ensejo em que 
foram verificados quais apresentavam formas de atendimento para crianças na atenção básica 
à saúde, referindo-se à saúde mental. Desta maneira, foram encontrados três artigos, os quais 
contemplaram a busca.

Foi possível delinear uma ideia dos caminhos percorridos pelos profissionais que 
atuam diretamente na atenção básica à saúde nos atendimentos às crianças em relação à saúde 
mental infantil, bem como realizar avaliações comparativas por meio das diretrizes operacionais 
que definem o atendimento às crianças no que tange à saúde mental infantil na atenção básica.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 ATENçãO BáSICA à SAÚDE

Saúde constitui um direito de todos e dever do Estado, de acordo com a Constituição 
da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, em seu artigo de nº 196. Para que esse 
objetivo fosse alcançado, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como diretrizes 
a descentralização, o atendimento integral e a participação popular, resguardando os princípios 
da universalidade, da integralidade e da igualdade, que são firmados na mesma Constituição.

O SUS está dividido em redes de atenção, sendo elas: a Atenção Primária de 
Saúde, constituída pelas ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um território 
delimitado; a Atenção Secundária de Saúde, que presta serviços por meio de uma rede de 
unidades especializadas, como por exemplo: ambulatórios e hospitais, dentre outros; e a Atenção 
Terciária de Saúde, que é integrada por serviços ambulatoriais e hospitalares especializados de 
alta complexidade.

Mediante a Portaria de nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, foi aprovada a Política 
Nacional de Atenção Básica, que estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da Família (ESF), além do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). (BRASIL, 2012)

Sendo o primeiro nível de atenção em saúde, a Atenção Básica (AB) caracteriza-se 
por um conjunto de ações individuais e coletivas, que compreende a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 
e a manutenção da saúde. O objetivo reside em desenvolver uma atenção integral que possa 
impactar de forma positiva nas situações de saúde das coletividades. (BRASIL, 2012)

A Atenção Básica à Saúde pode estar realizando suas atividades nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais, nas Unidades Odontológicas 
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Móveis (UOM) e nas Academias de Saúde. Fundamentalmente, a AB deve pautar-se pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 
integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 
social. (BRASIL, 2012)

 Recentemente, a saúde pública, integrante do SUS, vem direcionando sua 
atenção e reconhecimento à saúde mental infantil, considerada um dos principais desafios diante 
da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Graças a este movimento, consolidado com a construção 
do SUS, bem como o reconhecimento da criança como sujeito de direitos e de deveres pela 
propagação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ensejaram ao Estado a obrigação 
de repensar seu posicionamento frente à assistência e à elaboração de políticas públicas voltadas 
para essa demanda. (DELFINI, 2012)

3.2 SAúDE MENTAL INFANTIL

É fundamental que os administradores e profissionais envolvidos valorizem e 
fomentem políticas em prol da saúde mental, precipuamente quando a meta consiste em 
produzir saúde em seu sentido pleno. E para efetivamente se promover cuidados em saúde 
é preciso que sejam levadas em conta as dimensões biológica, psíquica e social das pessoas, 
consideradas de forma individual e nos grupos dos quais fazem parte. Quando uma criança ou 
adolescente apresenta algum tipo de sofrimento (angústias, medos, conflitos intensos, dentre 
outros), faz-se necessário observar os componentes emocional/relacional. Em grande parte, 
os sintomas físicos são decorrentes de situações de sofrimento psíquico de diversas origens, 
tais como na relação do sujeito com as instituições, com a família, consigo mesmo e assim por 
diante. (BRASIL, 2014)

O Caderno de “Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo 
redes para garantir direitos” sugere que sejam seguidas as seguintes diretrizes para uma política 
de saúde mental infanto-juvenil (BRASIL, 2014):

•  Que a criança e o adolescente são sujeitos, com direitos garantidos, sendo estes 
responsáveis por aquilo que trazem/apresentam, bem como seu sintoma. Importante salientar 
que, por sujeito, entende-se singularidade, impossibilitando pensar em tratamentos e abordagens 
homogeneizadoras. É necessário reconhecer voz, escuta e, mesmo na ausência de pais ou 
responsáveis, crianças e adolescentes têm direito ao atendimento eventual ou não eventual.

•  Acolhimento universal: os serviços devem estar abertos a todos aqueles que 
chegam com alguma necessidade de saúde, inclusive de saúde mental. Parece ser comum nesta 
área de atenção à saúde mental infanto-juvenil, que profissionais não se sintam preparados a 
realizar atendimento. Via de regra, baseiam-se no pressuposto de que um determinado tipo de 
paciente “não tem o perfil” para tal serviço (principalmente quando se refere a usuário de álcool 
ou de outras drogas, ou se ainda tenha cometido algum ato infracional). Faz-se indispensável 
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o reconhecimento às resistências e dificuldades dos profissionais de saúde para atendimento 
a esta demanda, mas é preciso pensar em meios para superação, salientando a garantia do 
acolhimento (o recebimento, a escuta e a resposta). Acolher de forma universal significa que 
os serviços de saúde em geral, bem como os de saúde mental deverão realizar uma abordagem 
para identificação das necessidades de cada situação, propor alguma intervenção inicial e, caso 
couber, ofertar outras estratégias e lugares para tratamento.

•  Encaminhamento implicado e corresponsável: se houver outro serviço que melhor 
se ajuste às necessidades do usuário, os profissionais que realizaram o acolhimento devem, de 
modo implicado e corresponsável, promover o acompanhamento do caso até a sua inclusão e o 
seu atendimento em outro serviço. Em várias situações, faz-se necessário um trabalho conjunto 
entre os serviços para a resolubilidade, sendo que o primeiro acolhimento, seja aonde o usuário 
chegue, poderá ser determinante para os desdobramentos, especialmente para a adesão ao 
tratamento.

•  Construção permanente da rede e da intersetorialidade: ao entender a complexidade 
das intervenções em saúde mental, álcool e outras drogas, é fundamental uma construção 
cotidiana de uma rede de profissionais, com ações e serviços a fim de garantir o acesso de 
crianças e adolescentes aos cuidados. É imprescindível a convocação dos atores intersetoriais 
para respostas positivas diante das problemáticas de saúde mental, álcool e outras drogas da 
população referida. Segundo Couto, Duarte e Delgado (2010), citados por Brasil (2014) é 
importante reconhecer uma dívida histórica por parte da saúde mental pública para com as 
crianças e os adolescentes. Além disso, é notória a dispersão da assistência por diferentes 
setores públicos, tais como da assistência social, educação, saúde geral, justiça e direitos gerais, 
fazendo da intersetorialidade um ponto de partida para implantação e gestão da saúde mental 
infantil.

•  Trabalho no território: a territorialização deve ser entendida além de seus aspectos 
geográficos ou regionais. Precisa estar relacionada às redes de vinculações e afetos, bem como 
às redes sociais daquele que é cuidado, incluindo família, vizinhos, escola, praça e lugares de 
lazer, dentre outros. O território precisa ser compreendido como o lugar psicossocial do sujeito, 
onde a vida acontece.

•  Avaliação das demandas e construção compartilhada das necessidades de saúde 
mental: as demandas que aparecem nos serviços de saúde mental (vindas do sujeito, da família, 
da escola e dos serviços da rede de saúde ou da rede intersetorial) necessitam ser tratadas e 
organizadas de forma conjunta pelas equipes, pelos familiares e pelos usuários. 

O trabalho dos serviços de saúde mental infanto-juvenil deve incluir, no conjunto das 
ações a serem consideradas na perspectiva de uma clínica no território, as interven-
ções junto a todos os equipamentos – de natureza clínica ou não – que, de uma forma 
ou de outra, estejam envolvidos na vida das crianças e dos adolescentes dos quais se 
trata de cuidar (BRASIL, 2005, p. 14).
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Por vezes é necessário realizar um trabalho de desconstrução da demanda, não a 
considerando como demanda de tratamento. Ou seja, compreender que nem todo problema 
ou sofrimento que as pessoas vivenciam exige um tratamento periódico e sistemático na rede 
de saúde. Contudo, incide na responsabilidade de efetivar o acolhimento e o direcionamento 
necessários. Os serviços de saúde precisam fundamentalmente promover articulações 
intersetoriais a fim de contemplar, mediante outras políticas sociais, a demanda então produzida. 

Em Brasil (2014), ações como acolher, escutar, cuidar, possibilitar ações 
emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
devem assumir uma função social nos serviços de saúde mental infanto-juvenis. Além disso, 
necessitam estar em consonância com as políticas regentes, ao contrário do fazer “meramente 
técnico” do tratar. As pessoas devem ser compreendidas como seres integrais e dignas de 
direitos, incluídas e partícipes de sua comunidade “partindo de uma rede de cuidados que leve 
em conta as singularidades de cada um e as construções que cada sujeito faz a partir de suas 
condições.” (BRASIL, 2014, p. 27)

Complementando, a Política Pública de Assistência em Saúde Mental ressalta que 
para afastar-se do modelo de cuidado e assistência, através de ideologias de reparo e caráter de 
exclusão:

[...] o eixo passa a ser definido pelos direitos de cidadania, definindo a esfera pública 
como um lugar de excelência de ação protetiva, de cuidados éticos emancipatórios das 
pessoas em situação de risco social. Tal direção impõe mudanças que se traduzem na 
articulação de novos dispositivos de cuidado vinculados ao processo de desinstitucio-
nalização. (BRASIL, 2005, p. 14).

Em suma, parte-se do princípio de que a pessoa portadora de sofrimento mental, de 
qualquer tipo de necessidade especial, bem como sua família, deve protagonizar o seu processo 
de emancipação, assumindo os seus lugares na vida e os seus direitos. (BRASIL, 2005)

A edição revisada do livro Caminhos para uma Política de saúde Mental Infanto-
juvenil, publicada no ano de 2005, aponta diretrizes operacionais para os serviços de saúde 
para crianças e adolescentes. Tais diretrizes têm por objetivo apresentar o norteamento para 
todo e qualquer serviço de saúde que se proponha a oferecer atenção a crianças e adolescentes. 
Os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil têm como dever seguir as diretrizes 
operacionais em suas ações de cuidado, conforme os preceitos descritos a seguir. (BRASIL, 
2005):

a. Reconhecer aquele que necessita e/ou procura o serviço, quer seja a criança, o 
adolescente ou pessoa responsável que o acompanha, entendendo a necessidade da demanda, a 
implicar uma ação imprescindível de acolhimento;

b. Assumir a responsabilidade de agenciar o cuidado, quer seja por meio de 
procedimentos próprios no serviço procurado, seja em outro dispositivo do mesmo campo ou 
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ainda outro. No caso de encaminhamento, deverá este incluir o ato responsável daquele que 
encaminha;

c. Direcionar a ação do cuidado de maneira que sustente, durante todo o processo, 
a condição da criança ou do adolescente, entendido com sujeito de direitos e de deveres, 
assegurando sua dimensão subjetiva e também sua dimensão social;

d. Envolver os responsáveis pela criança ou adolescente a ser cuidado no processo 
de cuidado, deixando-os a par, da mesma forma que os sujeitos que trouxeram a demanda;

f. Assegurar que a ação do cuidado ocorra de forma fundamentada nos recursos 
teórico-técnicos e de saber disponíveis dos profissionais, técnicos e equipes atuantes no serviço. 
Bem assim, a efetiva prática de discussões entre os profissionais envolvidos e suas equipes, 
seguindo os princípios e diretrizes estabelecidos de forma coletiva pela política pública de 
saúde mental os cuidados decorrentes;

g. Manter disponíveis os canais para a articulação com os demais equipamentos do 
território, operando a lógica da rede ampliada de atenção. As ações precisam estar orientadas de 
maneira a compreender os casos em sua dimensão territorial.

A atenção básica é considerada como programa estratégico para o acesso de 
crianças e adolescentes no que concerne aos cuidados em saúde mental, pois está mais acessível 
à população, inclusive com menores tendências a impingir e reforçar estigmas nos eventuais 
usuários e suas famílias. A rede precisa ser articulada com diferentes serviços, com diferenciação 
nos graus de complexidade e distintos níveis de intervenção, os quais possam responder por 
diversos problemas que envolvem saúde mental infantil. (SINIBALDI, 2013)

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Foram considerados três artigos que relataram pesquisas sobre as formas de 
atendimento à criança em relação à saúde mental na atenção básica à saúde. Os resultados 
obtidos foram encontrados por meio de entrevistas realizadas com gerenciadores de ESFs e 
CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil), dentre eles, enfermeiros, psicólogos 
e psiquiatras, nas cidades de Fortaleza (CE), em cinco regiões distintas da cidade de São Paulo 
(SP) e na subprefeitura da Sé da cidade de São Paulo (SP), que é composta por oito distritos. 
São eles: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé e Santa 
Cecília.

Desse modo, realizou-se a pesquisa e relevaram-se aqueles tópicos que tiveram 
maior significância em termos de repetição e frequência dentro da temática. O objetivo consistia 
em compreender as formas de atendimentos realizadas junto à demanda infantil concernentes 
à saúde mental na atenção básica de saúde. Foram encontradas as seguintes modalidades de 
atendimento:

1. Encaminhamento;
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2. Apoio matricial;
3. Psicoterapia individual ou em grupo;
4. Ludoterapia;
5. Atendimento psicopedagógico.

4.1 ENCAMINHAMENTO

A modalidade de encaminhamento nos atendimentos à criança apareceu nos 
três artigos analisados, sendo que a compreensão do termo, em sua maioria, se assemelha. 
O encaminhamento se mostra como principal forma de contato entre profissionais afetos ao 
assunto. No entanto, são atribuídos significados distintos para o termo, que varia desde um 
encaminhamento indiscriminado, quando aparece como sinônimo de desresponsabilizar-se, 
até um encaminhamento implicado, no qual é solicitado apoio para situações que exigem 
especificidades, configurando uma maneira de compartilhar o cuidado. (DELFINI, 2012)

No encaminhamento como repasse de responsabilidade, sem que haja contato entre 
as equipes, o usuário acaba sendo enviado de um serviço para outro, à procura de cuidados. 
Porém, muitas vezes não encontra acolhida em seu sofrimento (DELFINI, 2012). É possível 
constatar que as situações não são compartilhadas e que os casos são passados e avaliados pelos 
serviços de maneira isolada e fragmentada, gerando a descontinuidade do cuidado. Ou seja, 
com tais práticas, profissionais mantêm a crença de que estão trabalhando e muitos rituais são 
seguidos, mas sem a eficácia que a situação requer, se formos considerar os objetivos originais 
que justificam a existência desses órgãos, oficialmente voltados para atender às pessoas em foco 
e seus problemas.  

Para Cavalcante (2011) os encaminhamentos por vezes resultam num processo 
doloroso para os indivíduos envolvidos devido à morosidade do processo, o que resulta em 
espera e sofrimento, não contribuindo para o êxito da resolubilidade.

Quando o encaminhamento sucede como compartilhamento, como o próprio nome 
diz, há um compartir de responsabilidades, principalmente por estar pedindo ajuda em situações 
específicas. Esses encaminhamentos ocorrem com discussão prévia sobre o caso entre os 
profissionais da(s) equipe(s). Quando ocorre desta maneira, as equipes compartilham saberes e 
informações e, conjuntamente, decidem como lidar com a situação. É levado a cabo, portanto, 
um dos princípios preconizados pelo Ministério da Saúde referentes aos cuidados em saúde 
mental de crianças e adolescentes.

Um dos artigos relata que os encaminhamentos ocorriam apenas quando os casos não 
competiam à unidade, a qual é responsável pelo atendimento primário e integral dos indivíduos. 
Caso contrário, deveriam ser encaminhados para as unidades especializadas (PAULA et al, 
2011).

Conforme Brasil (2014), o encaminhamento deverá seguir-se de forma implicada e 
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corresponsável:

[...] no caso de haver outro serviço que melhor se ajuste às necessidades do usuário, os 
profissionais que fizeram o acolhimento devem, de maneira implicada e corresponsá-
vel, promover o acompanhamento do caso até a sua inclusão e o seu atendimento em 
outro serviço (BRASI, 2014, p. 24).

Para tornar o encaminhamento possível e melhor atender a demanda, é imperativo 
realizar um trabalho em conjunto entre os serviços, sendo necessário que parte de sua organização 
considere a abertura de canais de comunicação e de trocas de informações entre as equipes. 
O primeiro acolhimento, seja ele onde for, pode ser determinante para os desdobramentos, 
inclusive para a adesão do(s) usuário(s) ao tratamento. (BRASIL, 2014)

4.2 APOIO MATRICIAL

O apoio matricial ou matriciamento, aplicado à Atenção Básica (AB), desponta 
estrategicamente como uma forma de organização do trabalho em saúde. Ocorre a partir da 
integração de equipes de Saúde da Família, as quais se encontram envolvidas em situações 
comuns em um dado território com equipes ou com profissionais de outros serviços. Esta 
integração precisa dar-se a partir das necessidades, dificuldades ou limites das equipes de 
Atenção Básica (AB) diante das demandas. Sua finalidade é contribuir para o aumento da 
capacidade de cuidado das equipes apoiadas. (BRASIL, 2014)

Sobre essa forma de atendimento, não foram relatados casos de crianças neste apoio 
matricial na Atenção Básica. De fato, os profissionais referem a quase inexistência de situações 
de crianças trazidas à discussão dos chamados matriciamentos. Entretanto, isso não significa 
que não existem crianças com problemas de saúde mental. Em verdade, apenas não aparecem 
nas discussões de apoio matricial. (CAVALCANTE, 2011)

Em alguns serviços de Atenção Básica (AB), os relatos consubstanciaram-se de 
forma diferenciada, ressaltando que a demanda de crianças é muito grande, o que às vezes gera 
fila de espera para discussão dos casos no matriciamento. É ainda um grande desafio articular a 
Atenção Básica e a saúde mental por meio do apoio matricial. (CAVALCANTE, 2011)

Para Delfini (2012) o apoio matricial é a “palavra da vez”, surgindo na maioria dos 
discursos presentes nas entrevistas. Apesar de certo entendimento sobre o termo, porém, na 
prática há muitas diferenciações. A equipe de apoio matricial atua de maneira complementar à 
equipe de referência, ampliando a oferta de ações em saúde, fazendo uso de saberes e práticas 
especializados. Todavia, com a análise do texto ficou evidente que, no trabalho prático entre 
apoiadores matriciais e equipes de referência, onde a corresponsabilização deveria ser a 
característica principal, o compromisso de responsabilidade nem sempre esteve presente.
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Desse modo, se analisarmos o sentido do apoio matricial, é possível perceber a 
dificuldade de fazer uso desta modalidade de atendimento, ao mesmo tempo em que ocupa 
amplo espaço a lógica de encaminhamentos aos serviços especializados.

4.3 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL OU EM gRUPO, LUDOTERAPIA E ATENDIMEN-
TO PSICOPEDAGóGICO

Sobre as modalidades de atendimento como psicoterapia individual ou em grupo, 
ludoterapia e atendimento psicopedagógico, apenas um artigo faz referência nos estudos 
realizados. Coincidentemente, nos relatos trazidos pelos gerenciadores de ESFs e CAPSi, 
realizados por profissionais da área de psicologia e psiquiatria. Segundo Paula et al (2011), 
os tipos de atendimentos oferecidos eram justamente psicoterapia individual ou em grupo, 
ludoterapia e atendimento psicopedagógico.

A respeito dos atendimentos individuais, são estes os realizados na maioria das 
vezes, assim como os diagnósticos e os encaminhamentos dos usuários. O maior número dos 
atendimentos à saúde mental das crianças e adolescentes ocorriam nas unidades em que havia 
profissionais com formação específica em saúde mental. (PAULA et al, 2011)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por sua complexidade e abrangência, a saúde mental infantil na atenção básica à 
saúde representa um vasto e importante campo de pesquisas, além de um desafio a quem o 
administra e a quem nele opera. Este estudo teve como objetivo apontar dados que pudessem 
contribuir para a visualização de como as crianças têm sido atendidas na atenção básica à saúde.

Com base nos resultados, foi possível observar que, em parte, as formas de 
atendimento à criança com problemas no âmbito da saúde mental viriam sendo contempladas de 
maneira positiva e estariam em consonância com as diretrizes preconizadas pelo Ministério da 
Saúde, conforme o Caderno “Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo 
redes para garantir direitos”.

Porém, é notória a prevalência dos chamados encaminhamentos dessa demanda, 
onde as crianças por vezes se assemelham a “bolinhas de pingue-pongue”, uma vez que 
são encaminhadas e reencaminhadas pela rede intersetorial de atendimento à saúde mental. 
Destarte, entende-se que a prática profissional, na saúde pública, frequentemente se movimenta 
na contramão da lógica do acolhimento. Além disso, entra em choque com a diretriz da Política 
Nacional de Humanização (PNH), a qual apregoa que o acolhimento deve ser realizado em 
qualquer hora e em qualquer local. Quando não houver profissional específico para fazê-lo, a 
acolhida constitui um dever de qualquer outro profissional do serviço de saúde. Conforme Brasil 
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(2006), acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os 
serviços de saúde. 

É possível inferir, pelo presente estudo, que ainda é preciso percorrer um longo 
caminho a fim de que se consolidem, de fato, as diretrizes da política brasileira de assistência à 
saúde mental na infância. Logo, para que estas diretivas tomem corpo, é necessário aprimorar 
estratégias direcionadas a proporcionar maior articulação entre os serviços públicos para a 
infância e para a adolescência, bem como maior investimento em efetiva capacitação profissional.
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CONDIÇÕES APRESENTADAS PELOS IDOSOS FRENTE Á AVALIAÇÃO 
MULTIDIMENSIONAL RÁPIDA1

Joice Camila Kraemer Rambo2

Rosimeri Geremias Farias3

RESUMO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa. Tem por objetivo geral identificar 
problemas de saúde condicionantes do declínio funcional em pessoas idosas.  Os objetivos específicos são realizar 
avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, reconhecer os problemas de saúde do idoso de acordo as 
áreas básicas de avaliação e favorecer a prevenção de agravos por meio da identificação precoce de problemas na 
saúde do idoso. Foram entrevistados 70 idosos com idade superior ou igual a 60 anos, residentes no bairro Boa 
Vista na cidade de Rio do Sul/SC, que compareceram na Unidade Básica de Saúde dentro do período da coleta 
de dados e aos que realizou-se visita domiciliar. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIDAVI. A 
pesquisa foi realizada individualmente com cada participante dentro do período de coleta de dados, ao longo de 
duas semanas do mês de outubro. Os dados foram tratados e agrupados por meio de análises descritivas, a partir 
da apuração de frequências simples e cruzadas, tanto em termos absolutos quanto em percentuais. Com base nos 
dados da avaliação multidimensional rápida do idoso identificou-se que as mulheres perfazem a maior parte desse 
estudo, compondo 68,57% da amostra; quanto aos fatores de risco para quedas constatou-se que 62,86% possuem 
tapete solto e 50% possuem escadas no domicílio; 77,09% das mulheres estão acima do peso ideal; 61,43% da 
amostra possuem problemas relacionados á visão; 54,28% da amostra relata não ter vida sexual ativa; 17,14% 
dos participantes da pesquisa tem problemas relacionados a cognição e memória. Concluiu-se que a avaliação 
multidimensional contribuiu de forma significativa para a identificação de agravos á saúde do idoso, demonstrando 
sua utilidade aos serviços de saúde, que deveriam incluir essa prática na sua rotina de avaliação do idoso, já que a 
avaliação favorece a identificação precoce de doenças que acometem os idosos, permitindo a promoção de ações 
que direcionem para o envelhecimento com mais longevidade e qualidade de vida. 

Palavras-chave: Idoso. Avaliação multidimensional. Qualidade de vida. 

ABSTRACT
This is a descriptive, exploratory study with a quantitative approach. The general goal is to identify conditioning 
health problems to the functional decline in elderly people. The specific goals are to perform a quick multidimensional 
evaluation of elderly people, recognize health problems in elderly people according to the basic areas of evaluation 
and to help on the prevention of worse conditions through the early identification of the elderly person`s health 
issue. We interviewed seventy elderly people with sixty years old or more, who dwell in Boa Vista, a neighborhood 
in the city of Rio do Sul, who appeared on the basic health center during the data collect period and some through 
home visits. The study was approved by UNIDAVI´S Ethics Committee. The research was made individually 
with each participant during the data collect period, which lasted two weeks in the month of October. The data 
was treated and grouped through descriptive analyzes, through calculation of simple and crossed frequencies, 
both in crossed and absolute terms. Based in the data of a quick multidimensional evaluation of the elderly it was 
identified that women are the biggest part of the group of this study, amounting to 68,57% of the group; about the 
risk factor of falling 62,86% have loose carpets at home and 50% have a stairway at home, 77.09% are overweight; 
61,43% of the sample show sight problems, 54,28% affirmed to have no active sex life; 17,14% of the participants 
have cognitive and memory related problems. We concluded that the multidimensional evaluation contributed in 
significant way for the identification of elderly people health risk. Considering that, the healthcare services should 
adopt this practice in their elderly people evaluation routine, since this evaluation favors the early identification of 
diseases that happen to elderly, allowing the adoption of actions that can lead to a process of aging with a higher 
life expectation and life quality. 

Key words: Elderly. Multidimensional Evaluation.Life quality.

1 Artigo apresentado como pré-requisito para a conclusão do curso de Graduação em Enfermagem – UNIDAVI.
2 Acadêmica, discente do curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.
3 Enfermeira, Mestre em Enfermagem.  Docente do curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI. E-mail: 
rosimeri@unidavi.edu.br.
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1 INTRODUÇÃO 

O número de idosos vem crescendo no Brasil e nos países em desenvolvimento 
tornando-se um tema de suma importância para a saúde pública, considerando-se que os idosos 
estão mais suscetíveis a desenvolver algum tipo de demência ou doença, faz-se necessário 
implementar ações que possam contribuir para o envelhecimento saudável aliado a qualidade 
de vida. 

 A Atenção Básica, enquanto porta de entrada para o serviço de saúde, deve 
responsabilizar-se pela promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. O idoso 
deve ser acolhido com as suas características e particularidades, buscando-se consolidar 
políticas públicas que atentem para a promoção do envelhecimento saudável. 

A promoção de saúde do idoso é um fator importante a ser estudado e desenvolvido 
pelo profissional Enfermeiro. É necessário que esse profissional faça uso de estratégias 
que aproximem os idosos do serviço de saúde tais como: atividades coletivas dinâmicas e 
motivadoras que possam contribuir na melhora da autoestima, escuta ativa, além de programar, 
junto aos idosos, uma rotina de atividades saudáveis para o seu dia a dia, estimulando-os a 
exercer suas habilidades e, consequentemente, obtendo um melhor desenvolvimento da função 
motora e cognitiva. 

A Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa é uma ferramenta 
importante utilizada para a identificação de alterações da capacidade funcional do idoso. Por 
meio deste instrumento podem ser diagnosticadas precocemente algumas alterações comuns, 
como aquelas que envolvem estado nutricional (sobrepeso ou desnutrição), audição, visão, 
sexualidade, mobilidade, avaliação cognitiva, dentre outros, buscando-se aspectos que possam 
diferenciar senescência e senilidade. Esteinstrumento de Avaliação auxilia no reconhecimento 
de problemas de saúde que acometem o idoso e permite uma visão holística acerca das 
dificuldades apresentadas por esses indivíduos no seu dia a dia.

Além disso, a Avaliação Multidimensional Rápida do Idoso é uma importante 
ferramenta para o trabalho dos profissionais de saúde,por meio dela pode-se acompanhar a 
saúde do idoso, determinar condicionantes do declínio funcional do idoso e agir próativamente 
em defesa de mais qualidade de vida. 

O profissional enfermeiro, ao usar a Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa 
Idosa, pode identificar o surgimento de alguma alteração funcional e acompanhar o processo 
de envelhecimento. Ao fazer identificação precoce de alterações na saúde do idoso pode-se 
beneficiar não só esses indivíduos, mas também seus familiares e a comunidade em geral.

A temática proposta é extremamente importante para a comunidade e principalmente 
para a população idosa, uma vez quefomentar ações destinadas à promoção da saúde e prevenção 
de agravos ao envelhecimento tende a melhorar a qualidade de vida do idoso. Embora pertença 
ao elenco de escalas de avaliação sugeridas pelo Ministério da Saúde, ainda não se tem o hábito 
de uso dessas escalas entre os profissionais da Estratégia Saúde da Família.   
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A pesquisa foi organizada na modalidade de um estudo quantitativo, descritivo e 
exploratório. Foi realizada junto a uma ESF, na Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Vista, 
do município de Rio do Sul/SC. 

Mediante o cenário do envelhecimento e a necessidade de se identificar precocemente 
intercorrências na saúde do idoso, faz-se necessário saber: Quais são os principais agravos à 
saúde, condicionantes do declínio funcional do idoso, que podem ser identificados por meio da 
avaliação multidimensional rápida?

Para tanto, o presente estudo tem por objetivo geral identificar problemas de saúde 
condicionantes do declínio funcional em pessoas idosas.  Os objetivos específicos são realizar 
avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, reconhecer os problemas de saúde do 
idoso de acordo as áreas básicas de avaliação e, favorecer a prevenção de agravos por meio da 
identificação precoce de problemas na saúde do idoso.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem quantitativa 
que envolve os conceitos acerca das condições apresentadas pelo idoso, frente à avaliação 
multidimensional rápida.

O estudo foi realizado junto à Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Boa Vista, 
vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul. 

Os sujeitos da pesquisa foram pessoas com idade acima de 60 anos, de ambos os 
sexos, que compareceram na Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Vista, dentro do período 
da coleta de dados e aqueles a quem foram realizadas visita domiciliar, desde que atendam aos 
critérios de inclusão: idosos de sexo masculino e feminino, que estejam em atendimento na 
Unidade Básica de Saúde ou no seu domicílio e que aceitaram livre e espontaneamente participar 
do estudo. A seleção da amostra para visita domiciliar aconteceu utilizando-se os critérios de 
agendamento de visitas da equipe de saúde. Por critérios de exclusão retiramos: os indivíduos 
que por qualquer motivo não aceitaram participar do estudo, aqueles que compareceram na 
Unidade de Saúde apresentando agravos agudos à sua saúde e idosos com diagnóstico prévio 
de demência. 

A entrada no campo deu-se por meio da apresentação do projeto na Secretaria de 
Saúde do município de Rio do Sul, onde se buscou a autorização da mesma para a realização 
do estudo. 

Cada indivíduo que compõe a amostra foi avaliado individualmente, em ambiente 
privativo, minimizando riscos de constrangimento. Nos casos em que a visita aconteceu no  
domicílio foi identificado um local onde o idoso pôde ser avaliado e atendendo as demandas 
desse projeto, sem interferências de terceiros. Os dados das respostas e testes aplicados foram 
registrados no próprio instrumento de coleta de dados.
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Os dados foram organizados segundo onze variáveis que apresentam perfil da 
amostra, aspectos nutricionais, órgãos sensoriais, incontinência urinaria, atividade sexual, 
humor e depressão, cognição e memória, função motora, atividades diárias, risco para queda no 
domicilio e suporte social. 

O estudo seguiu os preceitos éticos determinados na Resolução n° 466 de 12 de 
dezembro de 2012 implementada pelo Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os testes 
e pesquisas realizadas com seres humanos e dos direitos que lhe são assegurados. Garantiu-se, 
para cada participante, o esclarecimento acerca dos objetivos, métodos, benefícios que este 
estudo pode lhe trazer e os incômodos ou constrangimentos que este possa ocasionar (BRASIL, 
2012). A liberação do Comitê de Ética da UNIDAVI para o seguimento da pesquisa se dá pelo 
parecer número 1256.683.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra deste estudo compõe-se por 48 mulheres e 22 homens, constatou-se que 
entre os motivos que trazem as mulheres aos serviços de saúde estão ações curativas, preventivas, 
enquanto que os homens geralmente buscam os serviços de saúde quando percebem que um 
problema de saúde está se manifestando.

Apesar dos homens procurarem menos os serviços de saúde na atenção primária, 
observa-se que estes possuem maior índice de condições severas de saúde em relação às 
mulheres, bem como, assumem um maior percentual nas taxas de morbimortalidade. Este fato 
pode estar relacionado à socialização entres os próprios indivíduos, pois  para eles o cuidado 
não é entendido como um ato masculino. (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007)

De um modo geral, percebeu-se que as mulheres idosas são mais preocupadas com 
sua saúde, buscam estar informadas sobre seus tratamentos e procuram alternativas preventivas, 
a fim de melhorar sua qualidade de vida. Já os homens, procuram os serviços de saúde na 
maioria das vezes quando o problema já está instalado.

Em relação à faixa etária, identificou-se que 45,71% dos idosos possuem idade 
entre 60 e 70 anos, os idosos com faixa etária entre 71 e 80 anos perfazem um total de 38,57%, 
11,43% possuem idade entre 81 e 90 anos e 4,29% possuem entre 91 e 100 anos.  Identificou-
se que 58,57% dos idosos que compõe a amostra são casados.Quanto à escolaridade 75% das 
mulheres e 81,81% dos homens tem escolaridade de 1 a 4 anos.

 Segundo  Venturini et al (2013), o principal problema relacionado à nutrição que 
acomete a população idosa é o excesso de peso.  Nesse estudo, ao tratar dos aspectos nutricionais 
observou-se um alto índice de idosos com sobrepeso. Entre as mulheres 77,08% apresentam 
índice de massa corpórea acima do limite desejável. Já entre os homens 63,63% encontram-se 
acima do limite desejável.

Além dos fatores fisiológicos que interferem no peso corporal do idosopode-se citar 
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outros dois aspectos relevantes relacionados ao aumento do peso: o sedentarismo e a diminuição 
de atribuições por conta de aposentadoria e falta de alternativa para ocupação.

Com a carência afetiva e a falta de estímulos o indivíduo tende a não sentir mais 
prazer em realizar compras ou até mesmo em preparar suas refeições, consequentemente acaba 
alimentando-se inadequadamente, aumentando desta forma a possibilidade de ganho de peso ou 
perda. (ALVARENgA et al 2009)

No que tange a avaliação de órgãos dos sentidos deu-se atenção especial a visão e 
audição. Para avaliação dessas modalidades utilizou-se respectivamente, a tabela de Snellen e 
o teste do sussurro. 

Constatou-se que 43 dos idosos participantes da pesquisa possuem déficit visual 
perfazendo um total de 61,43%. Quanto ao déficit da acuidade auditiva foi identificado que 
35,71% dos idosos apresentam algum comprometimento.

Os idosos que possuem o campo visual comprometido tem uma menor probabilidade 
de realizar exercícios físicos, consequentemente tem-se uma redução do tônus muscular, da 
funcionalidade e equilíbrio. (LUIZ et al 2009)

Segundo Teixeira et al (2010), os problemas auditivos provocam alterações 
emocionais e psicológicos, acarretando na diminuição do convívio social e problemas 
familiares. Estes fatores acabam interferindo de forma negativa nas suas atividades diárias e na 
sua qualidade de vida.

Quanto a queixas urinárias buscou-se identificar relatos de incontinência urinária. 
Essa situação foi manifestada por  27,14%  dos idosos pesquisados. Nesse caso é possível que 
se tenha um viés de informação devido ao constrangimento dos idosos em tratar do assunto. É 
possível que alguns idosos tenham deixado de relatar queixas urinárias por não sentirem-se à 
vontade.

Segundo Leroy, Lopes e Shimo (2012), estudos epidemiológicos tem demonstrado 
que existe uma predominância de incontinência urinária de 41% em mulheres com idade 
superior ou igual há 65 anos. Dado muito mais significativo do que os registros encontrados 
nesse estudo.

A sociedade criou mitos e estereótipos acerca da sexualidade do idoso, pensam que 
a pessoa que envelhece não sente mais interesse em compartilhar carinhos, abraços, beijos, 
carícias com o seu companheiro, julgam ser ato exclusivo dos mais jovens. A sexualidade 
para muitos é vista apenas como um ato de procriação e não como uma forma de diálogo e 
demonstração de amor entre o casal. (MORAES et al 2011)

Nesse estudo  mais da metade dos idosos entrevistados relatam não possuir vida 
sexual ativa.Dos 45,71% idosos que ainda referem ter vida sexual ativa 17 são mulheres e 
15 são homens, destes, apenas um idoso (3,12%) referiu sentir dor ou desconforto durante a 
relação sexual.

Durante o processo do envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas que 
influenciam na vida sexual do idoso, no homem ocorre uma diminuição da capacidade de 
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ereção, necessitando de um tempo maior para chegar ao orgasmo, ejaculação retardada e 
diminuição do liquido antes da ejaculação. Nas mulheres as mudanças iniciam-se já durante a 
menopausa, ocorrendo uma redução hormonal, a pele torna-se mais fina e seca e tem-se  uma 
redução da lubrificação da vagina. O que consequentemente pode levar ao sentimento de dor ou 
desconforto durante a relação sexual. (ALENCAR et al 2014)

Ao avaliar-se características do humor e a possibilidade de depressão identificou-se 
que 21,43% tem sentimentos de tristeza ou encontra-se desanimado.

Segundo Bretanha et al (2015), pode-se considerar os transtornos mentais como 
sendo um dos principais causadores de incapacidades funcionais, já que diminuem a qualidade 
de vida, aumentam os gastos com a saúde e prejudicam as relações com as outras pessoas. Neste 
sentido, destaca-se a depressão como um dos principais transtornos mentais que acometem 
idosos.

Além da depressão, evidencia-se que o processo do envelhecimento traz consigo 
alterações cognitivas, que ocasionam diminuição da velocidade do processamento das 
informações, principalmente aquelas relacionadas a memória e atenção. (CARVALHO; NERI; 
YASSUDA, 2010)

A partir da análise da amostra constatou-se que 12 dos idosos entrevistados 
possuem problemas relacionados com a memória. Percebeu-se também que os indivíduos 
que apresentam algum problema com a memória possuem um menor grau de escolaridade 
em relação aos demais.  Desses 12 idosos com problemas na memória 3 são analfabetos, 7 
estudaram entre 1 a 4 anos, 1 estudou de 4 a 8 anos e 1 estudou mais de 8 anos.  Estes dados 
também corroboram com os estudos realizados por Ferreira, Tavares e Rodrigues (2011), 
ressaltam que a diminuição da função cognitiva possui relação com a incapacidade funcional 
do idoso em realizar suas atividades diárias, esse déficit ocorre principalmente na população 
com menor grau de escolaridade.

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi aplicado para os idosos que não 
possuíam capacidade para repetir as três palavras contidas no questionário da avaliação 
multidimensional rápida após um período de 3 minutos. 

É possível considerar que a maioria dos idosos participantes da pesquisa não 
possui um déficit cognitivo significativo (82,86%), merecendo acompanhamento de saúde 
com a realização do exame em outro período para monitorar possíveis efeitos do processo de 
envelhecimento.  

Segundo Cordeiro et al (2014), a avaliação funcional do idoso é extremamente 
importante para verificar em qual estado o indivíduo se encontra e se necessita de ajuda para 
realizar suas atividades diárias, bem como para a manutenção da sua saúde e gestão do ambiente 
em que se encontra. Ressalta ainda que o idoso que possui algum problema para realizar suas 
atividades diárias básicas e atividades instrumentais tem um maior risco de mortalidade, 
internações, aumento dos seus custos de serviços de saúde.

A avaliação das Atividades de Vida Diária (AVD) e das Atividades Instrumentais 
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de Vida Diária (AIVD) são avaliações simples que consideram autonomia e independência 
do idoso, ou seja, é feita uma avaliação funcional do idoso sobre sua mobilidade, equilíbrio, 
função cognitiva e sua habilidade na realização de atividades de vida diária e as atividades 
instrumentais de vida. As AVD são tarefas simples que o idoso precisa fazer para si mesmo, 
como banhar-se, caminhar, alimentar-se, vestir-se, ir ao banheiro, sair da cama sozinha, se 
mover no leito, dentre outros. As AIVD são tarefas que o idoso precisa realizar para cuidar do 
local onde vive como fazer seu almoço, café, realizar atividades domésticas, fazer compras, 
realizar seu controle financeiro, utilizar telefone, administrar suas medicações e usar os meios 
de transporte. (COSTA; NAKATANI; BACHION, 2006)

Ao analisar os dados obtidos na amostra constatou-se que apenas 1 idoso não 
era capaz de preparar sua refeição e 4 idosos possuem dificuldade para fazer compras, os 
demais participantes referiram ter capacidade para desempenhar as tarefas de AVD e AIVD.  
Esses valores demonstram que 94,29% dos idosos entrevistados ainda possuem autonomia e 
independência para realizar as tarefas do dia a dia. Isto resulta em um melhor desempenho 
cognitivo e diminui os riscos para depressão, pois o idoso ainda sente-se útil para ajudar sua 
família e consequentemente ainda mantém sua mente ocupada, evitando pensamentos negativos.  
Destaca-se que somente 1,43% dos idosos não consegue preparar suas refeições configurando 
um quadro de maior dependência. 

 Mediante a este cenário, o Ministério da Saúde preconiza que se houver alguma 
limitação por parte do idoso em realizar suas AVD e AIVD, pode-se programar ações/
intervenções de saúde, sociais ou ambientais. Bem como, podem ser aplicado outros testes para 
uma melhor avaliação. (BRASIL, 2007)

Quanto à avaliação da função motora identificou-se que 95,72% tem a função 
de membros inferiores mantida, enquanto 91,43% tem capacidade preservada para realizar 
atividades compatíveis com as necessidades de idosos.

É necessário incentivar a pessoa idosa a realizar exercícios físicos, pois esses 
auxiliam num melhor desempenho da função motora, além de prevenção para o surgimento e 
agravamento de doenças crônicas. Os exercícios promovem uma melhora do tônus muscular, 
bem como da elasticidade.

Diretamente relacionado à capacidade motora do idoso está o risco para quedas. 
As quedas são consideradas fatores primordiais para internações e constituem uma das maiores 
causas de fratura entre a população idosa. Escadas, tapetes soltos, ausência de corrimão no 
banheiro são fatores que favorecem o risco de quedas. “A queda de pessoas idosas é uma causa 
crescente de lesões, custos de tratamento e morte.” (BRASIL, 2005, p. 28)

A partir da análise da amostra observou-se que a maioria dos idosos não possui 
corrimão no banheiro, grande parte tem tapetes soltos em seu domicilio e metade dos idosos 
possui escadas. Esses fatores de risco são gravíssimos e influenciam diretamente no potencial 
para quedas, com consequências no bem estar e qualidade de vida do idoso.

Ambientes físicos adequados para o idoso podem fazer a diferença para sua 
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independência ou dependência, principalmente aqueles que se encontram no processo de 
senescência. (BRASIL, 2005)

Os dados apontam que nos domicílios dos idosos existem fatores de risco para 
quedas e esses fatores devem ser considerados junto aos idosos e seus familiares, na maioria 
das vezes as adaptações são simples e podem ser organizadas pelos próprios idosos ou seus 
familiares.

Segundo publicações oficiais, Brasil (2005, p. 31) “em todo o mundo, as famílias 
providenciam a maior parte do auxílio para idosos que precisam de ajuda.” Nos países em 
desenvolvimento, a grande maioria dos idosos que precisam de auxílio para resolver seus 
problemas financeiros ou outros serviços informais ainda volta-se para a família.   

A partir da realização da análise da amostra notou-se que a família, mais precisamente 
os filhos, ainda permanece sendo o principal alicerce em caso de surgimento de alguma doença 
ou na impossibilidade de tomar alguma decisão sobre si mesmo.  

Para o idoso a família é conceituada como sendo seu ambiente natural, onde se 
nasce e cresce. Desta forma, pode-se dizer que a relação do idoso com a família é fundamental 
em todos os momentos da sua vida. (JEDE; SPULDARO, 2009)
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo permite uma reflexão acerca do cuidado com a saúde e o bem estar 
do idoso. A avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa aponta para a necessidade de 
os profissionais de saúde articularem suas práticas com as necessidades do idoso, prevenindo 
que certos agravos possam comprometer a condição de vida do idoso. Os elementos previstos 
na avaliação envolvem aspectos físicos, emocionais, ambientais e sociais, a aplicação dessa 
avaliação permite que sejam identificadas situações, que por mais simples que pareçam, no 
contexto do idoso podem trazer dependência e perda da autonomia.

É salutar que a população envelheça, contudo, os serviços de saúde familiares e a 
sociedade em geral devem estar preparados para acolher o idoso com as suas particularidades 
incentivando-os a um envelhecimento saudável.

O processo do envelhecimento traz consigo diversas mudanças na vida do idoso, 
essas podem ser psicológicas, sociais, biológicas e fisiológicas. Com isso, o idoso precisa 
adaptar-se a uma nova realidade buscando alternativas para promover seu bem-estar físico e 
mental.

O declínio funcional do idoso influencia diretamente na sua qualidade de vida, 
podendo inviabilizar a realização de atividades que fazem parte do cotidiano do idoso, 
tornando-o dependente de familiares ou até mesmo de um cuidador formal.

Através da avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, conseguiu-se 
identificar os principais problemas de saúde que acometem a população idosa e a partir da 
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análise destas informações, faz-se necessário refletir sobre a situação do idoso buscando outras 
estratégias para um melhor desempenho funcional. 

A organização dos serviços de saúde é essencial como elemento de contribuição para 
a promoção de saúde do idoso. Para tanto, é necessário que os profissionais de saúde sintam-se 
motivados e capacitados para utilizarem os instrumentos de avaliação disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. Esses instrumentos são eficazes para identificar precocemente problemas 
relacionados a saúde do idoso e norteiam a tomada de decisão. 

Com a realização do estudo percebeu-se que a maior demanda de atendimento 
na ESF é ocupada pelas mulheres, elas demonstram-se sempre mais preocupadas com sua 
saúde em relação aos homens. É preciso que os serviços de saúde criem e repassem aos idosos 
informações claras e precisas acerca dos principais problemas que podem surgir no decorrer do 
processo do envelhecimento.  

A escolaridade também interfere direta e indiretamente na vida do idoso, grande 
parte dos entrevistados possui baixo grau de estudo, o que acaba dificultando o acesso e 
entendimento da informação. Desta forma, ressalta-se a importância da criação de estratégias 
para a alfabetização e educação em saúde, favorecendo o desempenho cognitivo do idoso e a 
compreensão das ações de cuidados com a saúde. 

O suporte familiar continua sendo principal porto seguro para o idoso, os filhos 
foram relatados como elemento principal na hora de tomar alguma decisão ou para cuidar da 
sua situação financeira. 

Notou-se que a depressão em conjunto com os declínios das funções motoras, déficit 
visual e auditivo nos idosos favorecem o isolamento social. Essas limitações podem deixar o 
idoso mais dependente de seus familiares.

É importante articular junto a outros profissionais de saúde, que não fazem parte da 
equipe mínima de saúde da família, ações direcionadas para o fortalecimento muscular, equilíbrio 
e mobilidade. Profissionais como o fisioterapeuta e o educador físico, por vezes profissionais 
que compõem o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), podem ser integrados as equipes 
de saúde contribuindo com o matriciamento de ações de promoção da saúde do idoso.

O estudo corrobora na identificação dos principais fatores que estão relacionados 
ao declínio funcional do idosoe ao conhecê-los pode-se pensar em estratégias que auxiliem a 
população idosa a enfrentar estes problemas.

Sugere-se que os serviços de saúde, por meio de ações de gestão, viabilizem 
capacitações junto aos profissionais de saúde para que esses possam estar apropriados acerca dos 
instrumentos de avaliação do idoso e possam, além de primar pela utilização dos instrumentos, 
elaborar protocolos de serviço que garantam a efetivação da Política Nacional de Atenção à 
Saúde do Idoso.

Concluiu-se que a avaliação multidimensional contribuiu de forma significativa para 
a identificação de agravos á saúde do idoso. Portanto, os profissionais de saúde deveriam fazer 
uso constante desse instrumento buscando a identificação precoce de doenças que acometem 
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os idosos, agindo na prevenção de agravos e promovendo mais qualidade de vida agregada aos 
anos vividos. 
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DANÇA DO VENTRE X CÂNCER DE MAMA: É POSSÍVEL RETOMAR A 
QUALIDADE DE VIDA?1

Melissa Schiestl2

Katia gonçalves3

Josie Budag Matsuda4

RESUMO 
O câncer de mama é o mais temido pelas mulheres principalmente pela representação feminina, social e estética dos 
seios. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a estimativa para 2016 é de 57.920 novos casos somente no 
Brasil. O diagnóstico causa forte impacto psicológico, social e físico, que comprometem diretamente a qualidade 
de vida da mulher. Para auxiliar o processo de aceitação pós-tratamento e recuperação, a prática da dança do 
ventre pode ser um bom começo para retornar o contato com o próprio corpo. O objetivo deste artigo é verificar, 
por meio da literatura, se a dança do ventre, na condição de exercício físico, pode influenciar na qualidade de vida 
de mulheres com câncer de mama. Para isso, foi realizada uma busca em livros e nas bases de dados eletrônicas 
Scielo, Pubmed, LILACS e PEPSIC com as palavras-chave: breast cancer, quality of life, belly dance, impacts the 
treatment, mastectomy, e lymphedem. Embora os estudos sobre esta modalidade sejam limitados, mostram efeitos 
positivos. Com a prática, a mulher reconstrói aos poucos sua imagem corporal, recria um laço social e por alguns 
instantes deixa de pensar na doença. Há uma melhora da autoconfiança, do bem-estar, profundo contato com a 
sensualidade, melhora da condição funcional e física do organismo, influenciando positivamente na vida sexual, 
autoestima, função imune e consequentemente na qualidade de vida. Essa modalidade deve ser mais amplamente 
pesquisada com aplicação para este público pela similaridade entre os aspectos afetados pelo tratamento e os 
desenvolvidos pela dança do ventre.

Palavras-chave: Dança do ventre. Câncer de mama. Qualidade de vida.  

ABSTRACT
Breast cancer is the most feared by women mainly for female representation, social and esthetics of breasts. 
According to the National Cancer Institute (INCA) the estimate for 2016 is 57.920 new cases in Brazil. Diagnosis 
cause strong psychological, social and physical impact, which directly affect the quality of life of women. To 
assist the process of aftercare and recovery acceptance, the practice of belly dancing can be a good start to return 
the contact with the body. The purpose of this article is to verify, through literature, if the belly dancing, in the 
exercise condition, can influence the quality of life of women with breast cancer. For this, a search was conducted 
in books and electronic databases Scielo, Pubmed, LILACS and PEPSIC with the key words: breast cancer, quality 
of life, belly dance, impacts the treatment, mastectomy, and lymphedem. The studies for this modality are limited, 
but show positive effects. With practice, the woman gradually rebuilds his body image, recreate a social bond and 
briefly stops thinking about the disease. There is an improvement in self-confidence, well-being, deep contact 
with sensuality, improved functional and physical condition of the body, influencing positively in sexual life, self-
esteem, immune function and hence quality of life. This modality should be more widely researched application 
for this public by the similarity between the aspects affected by the treatment and developed by belly dancing.

Keywords: Belly dancing. Breast cancer. Quality of life.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer alcança números surpreendentes no Brasil e no mundo, nas mais diversas 
especificidades da doença. A incidência de câncer aumenta a cada ano e, deve alcançar em 
2030 cerca de 21,4 milhões de novos casos no mundo todo. Especificamente para a neoplasia 
mamária são assustadoras as estimativas divulgadas pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva). Para o ano de 2016 estima-se 57.920 novos casos do tumor entre 
as brasileiras (INCA, 2015). 

O câncer de mama é caracterizado por “uma proliferação maligna de células 
epiteliais que revestem os ductos ou lóbulos da mama” (KASPER et al 2006, p. 542). É o tipo 
de câncer que mais atinge as mulheres no mundo todo. Embora tenha um bom prognóstico 
quando diagnosticado precocemente, ainda há um alto índice de mortalidade principalmente 
por aqueles diagnosticados em estágios avançados. Segundo estudos, 30% dos casos podem 
ser evitados através de alimentação saudável, atividade física e manutenção de um peso ideal 
(INCA, 2015).

Os principais fatores de risco são os “fatores demográficos, genéticos, reprodutivos, 
ambientais e hormonais, o estilo de vida e as doenças benignas da mama” (ALDRIgHI, 
BUCHALA, CARDOSO, 2005, p. 58). Entre os fatores demográficos destaca-se o 
envelhecimento, (INCA, 2015; STOLLER, MICHOTA, MANDELL, 2007). A presença de 
uma mutação nos genes (ou em um deles) BRCA-1 e BRCA-2 aumenta o risco de 60% a 85%. 
Já os fatores ambientais e o estilo de vida estão relacionados principalmente com a radiação 
ionizante, sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo e consumo de álcool (ALDRIgHI; 
BUCHALA; CARDOSO, 2005). Além disso, a reposição hormonal com estrógenos após a 
menopausa tem evidenciado mais um fator de risco. (KIERSZENBAUM, 2008)

O diagnostico desta neoplasia causa forte impacto psicológico, social e físico, que 
comprometem diretamente a qualidade de vida; como a baixa autoestima, a não aceitação da 
mutilação da mama, depressão, agravo na imagem corporal e medo de rejeição na vida sexual, 
além da agressão fisiológica do tratamento. Para auxiliar nesse processo de aceitação pós-
tratamento e recuperação, a prática da dança do ventre pode ser um bom começo para retornar 
o contato com o próprio corpo. O contato social e os benefícios funcionais e fisiológicos 
proporcionados pela atividade física se tornam significantes nesse processo de recomeço. Esse 
conjunto, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar eficiente de profissionais da 
área da saúde, pode influenciar positivamente na qualidade de vida da paciente. (SILVA, 2011)

O objetivo deste artigo é verificar, por meio da literatura, se a dança do ventre na 
condição de exercício físico pode influenciar de alguma forma na qualidade de vida de mulheres 
com câncer de mama. Para isso, foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas Scielo, 
Pubmed, LILACS e PEPSIC entre 2002 e 2014 com as palavras-chave: breast cancer, quality 
of life, belly dance, impacts the treatment, mastectomy, e lymphedem; e em livros editados entre 
2000 e 2008. Dados epidemiológicos atualizados sobre o câncer foram retirados diretamente no 
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site oficial do INCA.
Considerando as estatísticas entende-se que o câncer é de fato uma realidade cruel 

no cenário mundial. Por isso é importante encontrar alternativas para proporcionar melhor 
qualidade de vida aos indivíduos acometidos por essa doença. O artigo traz uma possibilidade 
viável, porém ainda pouco explorada, o que justifica a sua importância. Silva (2005, p.16) deixa 
claro aos profissionais da saúde: “Colaborar com o paciente na sua busca por uma existência 
saudável, ainda que momentaneamente esteja vivenciando e enfrentando inúmeras restrições a 
esse existir, deve ser a nossa principal tarefa”.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Compreendem as principais formas de tratamento do câncer de mama o procedimento 
cirúrgico, a radioterapia, a quimioterapia que pode ser complementada pela hormonioterapia 
e a terapia biológica. A primeira delas é bem importante, pois com a retirada do tumor é 
possível obter um laudo técnico detalhado para melhor escolher as formas de tratamento e suas 
respectivas intensidades. (PRUDENCIO, 2008)

Durante o processo de diagnóstico e tratamento ocorrem diversas mudanças na 
rotina da mulher e também de sua família. Tais mudanças têm reflexo negativo na qualidade de 
vida. A quebra da relação com o espelho – imagem corporal pela mutilação da mama – é uma 
das principais alterações psicológicas que mais amedronta as mulheres, pois esta irá refletir 
na vida sexual e conjugal, na ansiedade, na baixa autoestima, isolamento social e risco de 
depressão. Após a cirurgia e as outras formas de tratamento agregadas, começam a aparecer as 
limitações no dia-a-dia da mulher, onde então a atenção deve ser redobrada principalmente para 
o bem estar psicológico da mulher. (CESNIK; SANTOS, 2012)

Outros impactos comuns e significantes do tratamento que interferem de forma 
negativa na qualidade de vida são: o linfedema, seroma, alopecia e síndrome da mama fantasma 
.(BEVILACQUA, BERgMANN, ANDRADE, 2008; RIBEIRO et al 2006; PRUDENCIO, 
2008; FARIA, FREITAS-JúNIOR, SILVA, 2013)

Contudo, seja qual for o tratamento deve ter como objetivo erradicar o câncer 
do indivíduo, o que nem sempre é possível. Sendo assim, a tentativa será de minimizar os 
sintomas, melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida. No entanto, todos os tratamentos 
podem causar impactos agressivos à saúde, sendo que a maioria deles é realizada até o limite 
da toxicidade. Quando não há cura, geralmente há uma diminuição nesse nível de toxidade 
para preservação da qualidade de vida; que deve ser avaliada e utilizada como parâmetro de 
monitoramento. (KASPER et al 2006; LAHOZ et al 2010)

Sabendo que a qualidade de vida se constitui como uma busca contínua de vida 
saudável sob o ponto de vista do bem-estar ligado diretamente com as condições e modo de viver, 
é possível, a partir de sua avaliação, modificar aquelas variações que interferem negativamente 
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no acompanhamento multidisciplinar do paciente oncológico. (SILVA; ALBUQUERQUE; 
LEITE, 2010)

Essa avaliação se dá por meio de uma escala específica para um resultado mais 
próximo da realidade. “A oncologia é uma das áreas que mais tem avaliado a qualidade de 
vida, pois os tratamentos, por vezes agressivos, apesar de acrescentarem ‘anos à vida’ não 
acrescentam ‘vida aos anos.’” (HUGET et al 2009, p.62)

Mesmo com toda a subjetividade, existem várias escalas e questionários específicos 
para esta neoplasia (LOTTI et al 2008; CONDE et al 2006). No entanto, atualmente utiliza-se um 
questionário mais recente e fidedigno, o European Organization for Research and Treatment of 
Câncer Quality of Life EORTIC QLQ-C30, que é genérico complementado pelo Supplementary 
Questionnaire Breast Cancer Module QLQ-BR23, específico para o câncer de mama. (SILVA; 
ALBUQUERQUE; LEITE, 2010)

A partir dessa avaliação é possível mapear as principais mudanças necessárias, 
aplicar intervenções e monitorar constantemente a fim de melhorar a qualidade de vida da 
paciente. Mesmo tendo passado por tantos momentos difíceis, a mulher adquire consciência de 
que precisa concretizar mudanças no seu estilo de vida, ter hábitos mais saudáveis e ter atenção 
redobrada a possíveis sintomas. Além disso, é importante que a mulher mantenha exames 
preventivos rotineiramente. (STOLLER; MICHOTA; MANDELL, 2007)

Um espaço apropriado para essa mudança pode ser uma sala de dança. O estudo 
realizado por Menéndez (2007) destaca que os resultados das aulas de dança do ventre com 
pacientes portadoras de câncer de mama, em tratamento e pós-tratamento, demonstraram 
mudança em algumas concepções, tais como melhora da autoconfiança, da sensação de 
desinibição e maior noção de sensualidade; o que influenciou diretamente em uma resposta 
positiva na imagem corporal, vida sexual, autoestima e consequentemente na qualidade de vida.  

A dança do ventre é conhecida como uma dança milenar, inicialmente sagrada e 
historicamente vista como sinônimo de impureza, principalmente pelos religiosos, hoje essa 
prática tornou-se não somente uma atividade física, artística e cultural, mas também um meio 
de auxiliar mulheres a ultrapassar barreiras físicas e emocionais relacionadas ao próprio corpo.
(REIS; ZANELLA, 2010)

A dança do ventre constrói uma consciência corporal completa, física e psicológica, 
pois através dela é possível entender-se profundamente. Esse entendimento faz com que haja o 
desenvolvimento de habilidades capazes de alterar a autoestima de forma positiva em relação à 
feminilidade (REIS; ZANELLA, 2008). Também corroboram essa ideia Abrão e Pedrão (2005, 
p. 244) afirmando que a dança é importante na “liberação das tensões acumuladas, bem como 
possibilita a livre expressão corporal e a expansão saudável da sexualidade humana”. 

O fortalecimento dos músculos de modo geral também faz parte dos benefícios, pois 
a dança do ventre exercita todos os grupos musculares do corpo, inclusive os faciais. Há uma 
tonificação dos músculos oblíquos do abdômen devido aos movimentos de lateralização, o que 
evidencia uma cintura mais fina. Há também o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico 
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por meio dos exercícios de anteversão e retroversão pélvica que refletem em uma inervação 
da região do períneo, aumentando o controle sobre os esfíncteres. Isso, consequentemente, 
influencia positivamente na vida sexual. Inclusive ocorre melhora na vascularização dos tecidos 
e consequente alívio das dores. (BENCARDINI, 2002)

De uma forma muito sutil, Mohamed (1998 apud SILVA, 2011, p. 49) afirma que 
os movimentos da dança do ventre acompanhados pela música permitem que a praticante se 
sinta feliz e relaxada naquele momento, livrando-se, por alguns instantes, de preocupações que 
assolam seu corpo e sua mente. 

Por meio da prática a mulher com câncer de mama cria uma profunda consciência 
que melhora sua imagem corporal e autoestima a ponto de entender que pode ser sensual e 
feminina de outras formas, com seios mutilados ou na ausência deles, pois são símbolos da 
feminilidade. Isso implica diretamente em uma resposta positiva da qualidade de vida da 
paciente, tanto pelos efeitos físicos e funcionais quanto pelos psicológicos e sociais. (SILVA, 
2011)

Na pesquisa para a elaboração deste artigo, curiosamente, encontrou-se apenas dois 
trabalhos com mesmo objetivo, o que causa perplexidade. Portanto, com base em toda a revisão 
literária, fica claro que os aspectos que são impactados pelo tratamento do câncer de mama 
são justamente, em sua maioria, aqueles desenvolvidos pela dança do ventre. Ou seja, há uma 
afinidade interessante entre esses aspectos e, portanto, devem ser explorados a fim de pesquisar 
sua eficácia como mais uma possibilidade para as mulheres com câncer de mama. 

Ambos os trabalhos que realizaram esta pesquisa trazem benefícios em um curto 
espaço de tempo – 90 minutos, 1 a 2x por semana –, o que pode ser ainda mais viável. Houve 
melhora do bem estar e felicidade, autoestima, imagem corporal, autoconfiança, consciência 
corporal, sensualidade e sexualidade, uma melhora na percepção da relação entre o seio e 
feminilidade, diminuição do medo em relação à vida e diminuição da fadiga. (MENENDÉZ, 
2007; SILVA, 2011)

Durante o processo de aprendizagem e contato com a dança do ventre as mulheres 
experimentaram, segundo elas mesmas, várias vezes a superação, pois não acreditavam no 
início das aulas que fossem capazes de realizar os movimentos desta dança e também o desafio 
de ver seu próprio reflexo no espelho. Elas relataram também que a execução dos movimentos 
permitiu o renascimento da sensualidade, o que é ótimo e importante no processo de recomeço. 
Foi através da dança do ventre que elas perceberam que a feminilidade não está apenas nos 
seios, mas em todo o corpo. (SILVA, 2011)

Importante também ressaltar que a atuação multidisciplinar de profissionais em 
todo o processo de tratamento e reabilitação para que o resultado seja positivo. Os profissionais 
da saúde que atuam no âmbito oncológico devem estar focados e unidos com a finalidade de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida a esse público. Não basta apenas estar presente, é 
preciso estar muito bem preparado para enfrentar tal situação, pois é um grupo que apresenta 
alta sensibilidade com a necessidade de ser constantemente motivado. (MENÉNDEZ, 2007)
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Uma auto-percepção da mulher ao praticar a dança do ventre se torna importante 
para justificar sua eficácia, uma vez que está intimamente relacionada à qualidade de vida. Em 
seu estudo, Silva (2011, p. 89) traz um relato interessante de uma paciente sobre a experiência 
e vivência na dança do ventre frente à sobrevivência ao câncer de mama: “Aprender a dança do 
ventre me remete também a uma liberdade interior, o riso, a alegria de estar viva, muito além 
de ter sobrevivido ao câncer. Sobreviver foi importante meses atrás, florescer agora é essencial 
diante de um futuro pós-doença e cicatrizes”.

Essas mulheres ainda relataram que a experiência de viver com câncer trouxe uma 
nova concepção de vida. Após a vitória do tratamento, a vida recomeçou do zero. O medo de 
se ver no espelho sem a mama foi sendo quebrado durante as aulas e aos poucos a imagem 
corporal foi sendo reconstruída de forma positiva. (SILVA, 2011)

Apesar de várias pesquisas defenderem e indicarem o treinamento aeróbio e 
também o treinamento resistido com peso, muitas vezes as mulheres ficam inseguras quanto 
a essa prática, principalmente por medo. Em função desse aspecto, a dança do ventre, que é 
uma modalidade de exercício físico, pode ser encarada pelas mulheres como uma possibilidade 
mais motivacional, prazerosa e totalmente feminina, trabalhando vários aspectos corporais e 
psicológicos que para continuar a vida, elas precisam superar. (SILVA, 2011)

Para complementar esse desfecho, alguns aspectos que o exercício físico de 
maneira geral pode proporcionar a este público. Pode ser considerado como um instrumento de 
reabilitação psicológica, física, funcional e social, trazendo benefícios a esse grupo especial e 
fragilizado que vão além da filtragem dos radicais livres e da toxicidade deixada no organismo 
pelo tratamento. (KRUK, CZERNIAK, 2013; BAUMANN et al 2013)

Considerada como uma forma de reabilitação pós-cirurgia, a prática de exercício 
físico atua de forma preventiva ou minimizadora da ocorrência de linfedema e a limitação de 
movimentos na articulação glenoumeral, em função da retirada de parte da musculatura que 
compõe essa região durante o procedimento cirúrgico para a remoção do tumor. Os exercícios 
envolvem principalmente movimentos de membros superiores e da cintura escapular com a 
complementação da fisioterapia. (PRADO et al 2004)

O exercício físico é eficaz e seguro para este público e representa um aumento 
da sobrevida e redução significativa de recorrência do câncer de mama. No entanto, mesmo 
sabendo destes benefícios, ainda é um desafio incorporar essa prática na rotina das mulheres 
mastectomizadas. Menos de 22% dessas mulheres encontram-se ativas, que pode ser devido 
à falta de políticas públicas e programas ou projetos direcionados a esse público para práticas 
específicas. (LEACH, DANYLUK, CULOS–REED, 2014; PRADO et al 2004)

Isso se comprova em dados reais, pois a inatividade física e pobres hábitos alimentares 
estão associados de forma independente com sintomas depressivos em mulheres com câncer de 
mama, enquanto que evidências sugerem que o exercício físico regular e a mudança para uma 
dieta saudável podem melhorar os sintomas depressivos e bem-estar psicológico. Ao melhorar 
o estado da saúde psicológica com o exercício físico e intervir no estilo de vida ocorre um 
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potencial de impacto sobre a regulação do hipotálamo adrenal e um aumento da função imune. 
Isso pode ser melhorado em longo prazo, como a restauração da função imunológica após o 
tratamento sendo aspecto contribuinte para melhores níveis de qualidade de vida da paciente. 
Isso se deve também ao aumento dos níveis de serotonina, dopamina, norepinefrina e endorfina 
durante a prática da atividade física, que contribuem para a diminuição do diagnóstico de 
depressão e melhora de distúrbios do sono. (SAXTON et al 2014; BAUMANN et al 2013)

Além disso, a atividade física pós-câncer de mama diminui a recorrência da neoplasia 
e também o riso de morte, podendo chegar a 50% para essas mulheres quando comparadas com 
sedentárias. E ainda, há uma significativa redução de comorbidades. (EYIgOR; KANYILMAZ, 
2014)

É importante deixar claro que as reações ao exercício físico podem ser diferentes 
para grupos de mulheres e para tipos de atividade, todas as respostas são individuais. Podem 
incluir vias de resposta como a diminuição do peso e adiposidade central; mudanças no nível 
do endógeno sexual (estrogênios, andrógenos) e os níveis de hormônios metabólicos (insulina e 
glucagon); redução do estresse oxidativo; a desintoxicação de carcinógenos químicos; redução 
da inflamação sistêmica; melhora da função imunológica. (KRUK; CZERNIAK, 2013)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na literatura revisada, verificou-se que a dança do ventre é uma possível 
aliada ao tratamento do câncer de mama e apoio para a reabilitação física, emocional, social 
e funcional da mulher; isso porque os estudos sobre esta modalidade voltada a esse público 
alvo são escassos. A dança do ventre deve ser mais amplamente pesquisada com aplicação 
direcionada ao câncer de mama, pois há uma similaridade significante entre os aspectos afetados 
pelo tratamento e os desenvolvidos pela dança do ventre, o que sugere uma boa hipótese.

As pesquisas sobre o exercício físico de maneira mais abrangente já estão mais 
avançadas, com maior comprovação dos seus efeitos. Portanto, considerando que a dança do 
ventre é classificada além de tudo como uma modalidade de exercício físico, pode-se estender 
parte dos efeitos a essa modalidade. 

Mesmo sabendo que o exercício físico beneficia a reabilitação e melhora da 
qualidade de vida no processo, a maioria das mulheres tem medo e/ou receio dessa prática. O 
que justifica a pouca aderência deste público para a prática de exercícios e as faz “pender” pela 
dança do ventre por ser menos agressiva aos seus olhos.

Nesse contexto é relevante a presença e acompanhamento de um grupo profissional 
multidisciplinar qualificado durante todo o processo para uma resposta positiva sobre a 
qualidade de vida; pois o indivíduo se encontra fragilizado física e funcionalmente, com um 
psíquico desestruturado, desacreditado, com medos, repleto de limitações e uma história recente 
de profundas cicatrizes.



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 31-39, jul./set. 2016.

38

Considera-se importante a realização de novas pesquisas nessa área, uma vez 
que o câncer é uma realidade mundial e abrangente, e o objetivo do educador físico enquanto 
profissional é promover a qualidade de vida das pessoas que o cercam. 
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DIABETES MELLITUS DO TIPO 2: A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS 
EMOCIONAIS NO CONTROLE GLICÊMICO1
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Luis Otávio Matsuda5

RESUMO 
Diabetes Mellitus é considerado um problema de saúde pública na maioria dos países do mundo. A doença 
constitui um grupo heterogêneo que possuem em comum a hiperglicemia, causada pela resistência à ação da 
insulina, secreção insuficiente do hormômio, ou ambos. O principal tipo é o chamado “Tipo 2”, afetando cerca 
de 90% dos casos de diabetes, apresentando sintomas de poliúria, polidipsia e polifagia. Além disso, surgem 
aspectos psicológicos, como a depressão, ansiedade e estresse. Esse trabalho objetivou compreender os aspectos 
emocionais envolvidos no Diabetes tipo 2 em idosos. Por meio de uma minunciosa pesquisa em materiais que 
tratam sobre o assunto foi possível obter resultados que confirmam a importância de um olhar psicológico, já que a 
presença de aspectos emocionais é indiscutivel e que podem surgir desde o diagnóstico, além de serem incômodos 
para os pacientes. 

Palavras-chave: Diabetes. Aspectos emocionais. Idosos.

ABSTRACT
Diabetes Mellitus is considered a public health problem in most countries of the world. The disease is a 
heterogeneous group have in common hyperglycemia caused by resistance to the action of insulin, inadequate 
secretion of the hormone, or both. The main type is the so-called “Type 2”, affecting about 90% of the cases of 
diabetes, and symptoms of polyuria, polydipsia, and polyphagia. In addition, there are psychological, such as 
depression, anxiety and stress. This study aimed to understand the emotional aspects involved in Type 2 diabetes 
in the elderly. Through a minunciosa research materials that deal with the matter was possible to obtain results that 
confirm the importance of a psychological view, since the presence of emotional aspects is indicutivel and that they 
may arise from diagnostics, besides being troublesome for patients. 

Keywords: Diabetes. Emotional aspects. Elderly.

1 INTRODUÇÃO

Diabetes mellitus (DM) é a doença endócrina mais comum, ocasionada pela 
incapacidade de utilizar ou de produzir o hormônio chamado insulina. Portanto, a insulina 
não ajuda na passagem da glicose para as células e o nível de glicose no sangue aumenta. Os 
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principais sintomas são Poliúria, ou seja, grande produção de urina por conta da incapacidade 
renal de absorção; Polifagia, consumo em excesso de alimentos e Polidipsia, sede excessiva. 
(TORTORA, 2006)

A doença acomete cerca de 7% da população brasileira. Seus principais tipos são o 
diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 e o diabetes gestacional. (FRáGUAS e SOARES, 2009)

O Diabetes do tipo 2 em específico apresenta duas características, por dois defeitos 
fisiopatológicos possíveis. O primeiro defeito é a resistência à insulina, e consequentemente 
o aumento de produção hepática de glicose e redução de sua utilização; O segundo é o 
comprometimento da função de secreção de insulina da célula beta, estimulada particularmente 
por glicose. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006)

Nesse tipo, o paciente não é dependente da insulina exógena, porém, pode precisar 
em alguns casos dela para um controle glicêmico mais adequado, sendo esse o tipo mais 
comum, presente em 90-95% dos casos, sua prevalência em obesos mórbidos é de 20 a 30% . 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006)

O Diabetes Mellitus (DM) vêm ganhando espaço nas pesquisas dos últimos anos, 
pelo seu relativo aumento, bem como o aumento de mortalidade por conta da patologia e suas 
comorbidades. 

É necessário perceber que a medicina não comporta sozinha as necessidades do 
paciente diabético, sendo que com a doença estão associados fatores emocionais além dos 
fisiológicos, como ansiedade, estresse e depressão. O diagnóstico já é impactante, bem como 
seu convívio com a doença, já que toda a rotina deve ser modificada e adequada ao tratamento, 
o que nem sempre acontece por conta de fatores emocionais que podem se desenvolver. 

Compreender a situação que o indivíduo se encontra, pode auxiliar os profissionais 
da saúde a lidar com mais eficiência com essa doença, conseguindo assim um maior ajustamento 
psicológico do paciente. Torna-se fundamental além do conhecimento biológico e médico, o 
conhecimento e avaliação dos processo psicológico do diabético. (AMORIM; COELHO, 2008)

Frente a essas problemáticas, os diabéticos não encontram apoio para o manejo e 
enfrentamento da doença, o que ocasiona cuidados e decisões não condizentes com o tratamento 
correto, interferindo negativamente na doença.

Deste modo, o objetivo deste trabalho é compreender a influência dos aspectos 
emocionais no controle glicêmico em pacientes com Diabetes do Tipo 2. Para isso, realizou-se 
a busca de livros e artigos indexados nos bancos de dados eletrônicos, publicados entre os anos 
de  2001 a 2014, em português, espanhol e inglês. O levantamento se deu através das palavras-
chave: type 2 diabetes, psychology, elderly, physiology e suas respectivas em português.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As emoções podem, com toda certeza, influenciar a saúde física, bem como, a 
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cura das doenças, sendo uma delas, a diabetes, por agirem em sistemas estratégicos, como no 
sistema imunológico e em outros sistemas de cura. Os paradigmas de um indivíduo influencia 
suas emoções e como consequência, a saúde. (GARCIA, 2005)

A diabetes por meio da prática clínica traz situações emocionais como indício para 
abertura e/ou agravamento da patologia, o que atinge a forma de viver do paciente e de toda sua 
família. Os mecanismos de defesa e adaptação que surgem no indivíduo a partir do diagnóstico 
facilitarão ou não a participação do mesmo no controle da doença, isso inclui, ter consciência 
de que é portador de uma doença crônica, que exige muitas mudanças no estilo de vida e rotina. 
(GARCIA, 2005)

Em um estudo realizado no Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos 
(CEEAI, 2003) - localizado no Campus Universitário de Ribeirão Preto da USP -foi feita a 
seguinte pergunta à um grupo de 24 diabéticos, a maioria do tipo 2: “Quais as dificuldades 
encontradas pelo Sr.(a) no seguimento do tratamento do diabetes?”. Com o objetivo de saber 
quais são os sentimentos envolvidos no tratamento da doença, foi constatado pelo estudo três 
questões, sendo elas alimentação, atividade física e medicamentos. (PÉRES et al 2007)

Em relação à alimentação, o grupo relatou ter grandes dificuldades com o 
autocontrole, ver, cheirar e fazer comidas para outras pessoas e não poder comer, possuir 
sentimento de ansiedade, desânimo e também a suscetibilidade à crítica das pessoas. A não 
aceitação dos familiares faz com que o diabético sinta-se diferente dos demais a sua volta. 
Sentimentos esses que podem acarretar uma possível depressão, pela grande quantidade de 
estímulos negativos vivenciados. (PÉRES et al 2007)

Quando questionados sobre os medicamentos, não foi diferente. Na pesquisa a 
maioria dos entrevistados relataram ter dificuldades em relação aos horários, esquecimentos 
ou recusa, mau humor, pavor e ódio. Finalmente, quanto a atividade física, alguns relataram 
praticar regularmente, enquanto outros não fazem diariamente e já alguns não realizam 
nenhuma atividade (PÉRES et al 2007). Outro trabalho na literatura também mostra que esses 
indivíduos possuem um estilo de vida sedentário, ou seja, não praticam atividade física regular. 
(DÂMASO et al 2006)

Podem ser percebidos outros sentimentos negativos ao DM, como frustração, 
revolta, mágoa e raiva. Apresentam-se uma ambivalência na forma de vivenciamento do 
diabetes, sentimentos de revolta e raiva pelas privações e restrições, rejeição da doença e 
em contra partida, sentimentos de felicidade e responsabilidade pelas atitudes de respeito à 
patologia. (PÉRES et al 2007)

Esse conflito interno gera emoções intensas, como ansiedade, vigilância constante 
e preocupação, acompanhadas de uma grande dificuldade de aceitação, de reconhecer-se como 
limitado, trazendo consigo a perda de autonomia, e suas frustrações o impede de se ver como 
um ser de possibilidades. Os momentos de oscilações também podem ser explicados por ora 
o paciente acreditar que a vida foi injusta com ele e ora estar confiante que pode viver mesmo 
com limitações. (PÉRES et al 2007)
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2.1 ANSIEDADE E ESTRESSE

O estado ansioso envolve os efeitos de neurotransmissores, como noradrenalina, 
cortisol, adrenalina, hormônio anti-diurético e glucagon. Além disso, envolve o excitamento 
do sistema nervoso autônomo (SNA) na reação de alarme (sistema simpático) ou relaxando 
(sistema parassimpático) na fase de esgotamento. A ansiedade pode diminuir e monopolizar as 
atividades psicológicas comprometendo desde a memória e atenção, até a interpretação fiel da 
realidade. (BALLONE, 2005)

O estresse e a ansiedade fazem nosso corpo se comportar como se estivesse sob 
ataque. Podendo ele ser físico ou mental, o corpo se prepara para agir em uma certa situação, o 
que é chamado de “fight or flight” (luta ou fuga). Nessa ocasião os níveis de vários hormônios 
sobem, sendo seu efeito final, fazer com que a glicose e gordura armazenadas no sangue estejam 
disponíveis para as células, que vão preparar o corpo para se afastar do perigo, utilizando a 
glicose como fonte de energia. (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013)

Em diabéticos esse mecanismo de luta ou fuga não funciona por completo. A insulina 
nem sempre consegui deixar energia extra para as células, acontecendo assim um acúmulo de 
glicose no sangue. Estresses de longo prazo, que normalmente são mentais, causam prolongados 
níveis elevados de glicose e nesse caso, o corpo bombeia hormônios desnecessariamente e sem 
sucesso. (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013)

O estresse possui 3 etapas, sendo elas: Reação de alarme, fase de adaptação ou 
resistência e fase de exaustão ou esgotamento. Na primeira fase ocorre um alerta geral do 
corpo, e todo organismo é mobilizado e envolvido, onde há participação do sistema nervoso 
autônomo, que é o sistema controlador interno do corpo. O hipotálamo presente nesse sistema, 
promove liberação de dopamina, norepinefrina e o fator liberador de corticotrofina (CRF) que, 
por consequência, estimulará a hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que 
por sua vez estimulará as glândulas suprarrenais para secreção de corticóides e catecolaminas, 
fatores fundamentais para a resposta fisiológica ao estresse. (BALLONE e MOURA, 2008)

Na segunda fase, os autores afirmam que acontece a hiperatividade e aumento da 
glândula suprarrenal, juntamente com uma atrofia das estruturas linfáticas e do baço, como o 
aumento dos glóbulos brancos. Portanto, a ação da hipófise ao estimular o sistema endócrino 
acontece porque o corpo precisa de uma grande quantidade de energia para poder se defender, 
e essas descargas simpáticas na camada medular da glândula suprarrenal, vão provocar 
liberação de catecolaminas ativando a glicogenólise no líquido extra-celular, e a glicogênese no 
fígado, inibindo dessa forma a secreção de insulina e estimulando o glucagon, ocasionando a 
hiperglicemia. (BALLONE e MOURA, 2008)
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2.2 DEPRESSãO

A palavra Depressão, é usada para designar tanto um sintoma, uma síndrome, doença 
ou estado emocional normal - a tristeza -. Como sintoma, a depressão está presente em várias 
patologias, como esquizofrenia e demência. Como síndrome, ela inclui alterações do humor 
(tristeza, irritabilidade, apatia) e cognitivas. Como doença, ela encontra-se como transtorno 
maior, distimia, melancolia, depressão no transtorno bipolar, entre outros. (MOREIRA et al 
2003)

Diabetes e Depressão apresentam alterações fisiológicas muito parecidas e ao 
mesmo tempo características próprias, que ajuda no agravamento das duas condições clínicas. 
Consequentemente, ainda existe dificuldades em diagnosticar a depressão em diabéticos, 
sendo que apenas 1 em cada 3 diabéticos com depressão recebem o tratamento psiquiátrico. 
(MOREIRA et al 2003)

Pacientes diabéticos que sofrem com depressão podem apresentar mudanças 
negativas no raciocínio, energia, humor, sono, apetite, autoestima e relacionamentos, podendo 
afetar também o âmbito laboral e social. O autor ainda cita outros fatores que podem afetar o 
portador diabético, como o medo da morte, o envelhecimento que torna mais difícil a prática 
de exercícios, dieta rigorosa e o uso da medicação (TRIEF, 2007). Além disso, os sintomas de 
depressão podem aumentar a fadiga e sentimentos de inutilidade, o que leva o paciente a ignorar 
o tratamento ou desenvolver comportamentos saudáveis. (AMERICAN PSYCHOLOgICAL 
ASSOCIATION, 2013)

O tratamento correto dessa comorbidade seria excelente, já que iria melhorar a 
glicemia e diminuir o risco de complicações. Além disso, existiria menor gastos com a saúde, 
maior funcionamento social e sensação de bem-estar. (MOREIRA et al 2003)

Estudos mostram que as chances de pessoas diabéticas desenvolverem depressão 
são mais altas quando comparadas com pessoas sem diabetes. Não existe uma única explicação 
para isso. O que pode contribuir é que com a gestão diária da doença, você pode se sentir 
sozinho e distante dos amigos e familiares, por conta de todo esse trabalho extra. Se caso 
não conseguir controlar sua diabetes, você terá a sensação de perda de controle, e a tensão 
entre você e o médico também pode o deixar frustrado e triste. (AMERICAN DIABETES 
INTERNATIONAL, 2014)

Juntamente com a depressão, aparece a negação, criando um ciclo vicioso, que 
pode dificultar o controle da doença. Ou seja, se o paciente não tiver ânimo ele não conseguirá 
realizar atividades de auto-cuidado. Se ficar ansioso, será mais difícil manter a dieta, já que pode 
sentir vontade de comer constantemente. E todos esses aspectos vão contribuir para alterações 
nos níveis glicêmicos. (AMERICAN DIABETES INTERNATIONAL, 2014)
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2.3 DISFUNÇÃO ERÉTIL

A impotência sexual causa medo tanto nos homens quanto nas mulheres, independente 
da idade, principalmente se olharmos as estatísticas de diabéticos com disfunção sexual. Este 
estudo revela que 50% dos homens acima de 50 anos e 35% das mulheres, portadores de diabetes 
sofrem de disfunção sexual, estando ela relacionada com a doença, e se manifestando de duas 
formas, a mais frequente é a incapacidade de se manter e até atingir a ereção em uma relação 
sexual. A segunda manifestação é quando a ejaculação retrocede, ou seja, ele é mandado de 
volta para a bexiga, portanto, homens que não possuem um bom controle glicêmico, tem uma 
maior chance de desenvolver a complicação. (CAMPOS, 2006)

Diabéticos do tipo 2 possuem uma maior prevalência de disfunção sexual, e esse 
numero é maior entre diabéticos que possuem como comorbidade doença cardíaca coronária, 
sendo que 58% dos homens tiveram sintomas de impotência sexual antes dos sintomas de angina 
(dor no peito, causada por uma diminuição das artérias que conduzem sangue ao coração) (MA 
e TONG, 2008).

Em homens com diabetes avançada e mal controlada, os produtos finais glicados 
(incluindo proteínas amilóides, agente oxidante, como por exemplo, peróxido de hidrogênio) 
foram elevados no colágeno da túnica e no corpo cavernoso do pênis, o que resultará na inibição 
de produção de óxido nítrico, produzido pelas células endoteliais, o que consequentemente, 
irá impedir o relaxamento e contração dos músculos lisos do corpo, desenvolvendo portanto a 
disfunção erétil. (MA e TONG, 2008)

A microcirculação peniana pode ser atingida antecipadamente por fatores 
relacionados com o sangue e seu fluxo metabólico como, dislipidemia, estresse, pressão 
sanguínea, hiperglicemia e produtos finais da glicação, que podem resultar em uma disfunção 
vascular, que dará por fim origem à disfunção sexual. Além disso, a dificuldade na dilatação 
de vasos sanguíneos é claramente presente em homens diabéticos que possuem esse problema 
(MA e TONG, 2008).

2.4 DEMÊNCIA E DECLÍNIO COgNITIVO

A relação entre diabetes e demências ainda é muito presente  e controversa na 
literatura. Contudo, é fato que a incidência de «qualquer demência» é maior em diabéticos do 
que em pessoas sem diabetes. Sabe-se que doenças vasculares, insulina, alterações na glicose 
e metabolismo amilóide são as bases da fisiopatologia, porém, isso ainda não está confirmado 
clinicamente. (BIESSELS et al 2006)

Pessoas com diabetes do tipo 2 são mais suscetíveis à disfunção cognitiva na presença 
de mudanças de glicose no sangue, como mostram as descrições de pacientes que relatam que 
quando sua glicemia está elevada, ou seja, quando se está em um estado de hiperglicemia, 
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ocorrem mudanças de humor, diminuição de bem-estar, irritabilidade e o pensamento rápido 
diminui. (SOMMERFIELD et al 2004)

No Alzheimer o maior foco das pesquisas é o acumulo de meta-amilóide no cérebro 
desses pacientes. Não é ainda claro a forma como a diabetes afeta os níveis de beta-amilóide, 
ou se ela tem um mecanismo diferente para causar demência. Uma possível explicação é que 
a diabetes afeta os vasos sanguíneos do cérebro, igualmente as artérias do coração. Portanto, a 
diabetes e a pressão alta, que muitas vezes estão juntas, sendo os principais fatores para ataques 
cardíacos, podem atuar causando ataques cerebrais, que podem levar a um tipo de demência. 
(SOMMERFIELD, 2004)

A insulina ajuda na regulação de glicose no sangue. Pessoas com elevados níveis 
de açucar no sangue podem desenvolver resistência à insulina. As pessoas que possuem essa 
condição, podem ter níveis muito baixos de insulina no cérebro, apesar de terem níveis elevados 
no resto do corpo. Ou seja, as células do cérebro não conseguem obter glicose, aumentando a 
inflamação, a beta-amilóide e levando as células à morte. (FAUBER, 2006)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A partir da revisão bibliográfica exposta compreende-se que a doença crônica 

Diabetes Mellitus do tipo 2 (insulinos não-dependentes) e os seus níveis glicêmicos podem 
ser prejudicados por vários aspectos psicofisiológicos. Estes podem estar presentes desde 
o surgimento da doença até os seus cuidados no tratamento. Tendo em vista que perante a 
patologia, toda a rotina do paciente é mudada e adequada, além de estilos de vida e alimentação. 
Isso gera sentimentos ambivalentes já que ao mesmo tempo em que o indivíduo se sente capaz 
de ter uma vida saudável, sente-se injustiçado em ter que lidar com uma doença sem cura.

Entre as consequências está o desequilíbrio emocional, sensação de ser diferente, 
angústia, tristeza e baixa auto-estima. Fica evidente que a fisiologia está intimamente ligada 
com o emocional desses pacientes e com seu controle glicêmico. Desta forma, foi possível 
suprir os objetivos propostos, apresentando de forma sucinta os aspectos psicofisiológicos 
relacionados com a patologia.

Percebe-se a grande necessidade de mais estudos e atuação na área, principalmente 
por profissionais da psicologia, para que se possa ampliar os olhares e intervenções adequadas 
com esses pacientes. Além disso, é importante que outros profissionais da saúde compreendam 
esses aspectos fisiológicos para ampliação do olhar frente ao indivíduo e sua relação com a 
doença e o tratamento.
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O JOGO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE SOBRE SEU PAPEL 
PEDAGóGICO

Cleber Paternolli1

Júlio Cesar Nasário2

RESUMO
O jogo ocupa lugar de destaque no cenário educacional. Apesar disso, se desconhece a complexidade e o importante 
papel ocupado pelo jogo nas aulas de Educação Física. Neste sentido, um importante problema relacionado ao 
universo da Educação Física diz respeito ao seu papel pedagógico e sua importância. Por conseguinte, o objetivo 
do presente artigo consiste em empreender uma análise crítica acerca do papel pedagógico desempenhado 
pelo jogo nas aulas de Educação Física. Tal empreendimento encontra sua razão de ser não apenas no fato de 
o jogo ocupar posição central nas aulas de Educação Física, como também no fato de a devida compreensão da 
importância e papel pedagógico do jogo nas aulas de Educação Física possibilita repensar o próprio status da 
disciplina na escola. O estudo empreendido mostra que o jogo ocupa importante papel pedagógico não apenas nas 
aulas de Educação, como também das demais disciplinas. Além disso, evidenciou que este importante papel como 
ferramenta facilitadora e lúdica encontra fundamento nas diferentes abordagens teóricas consideradas no estudo, a 
saber: a desenvolvimentista, a crítico-superadora, a construtivista e a motora. 

Palavras-chave: Educação Física. Contexto escolar. Jogo.

ABSTRACT
The game occupies a prominent place in the educational setting. Nevertheless, it is unknown complexity and the 
important role played by the game in physical education classes. In this sense, an important issue related to the 
universe of physical education relates to their educational role and its importance. Therefore, the objective of this 
article is to undertake a critical analysis of the educational role of the game in physical education classes. Such an 
undertaking is its reason for being not only the fact that the game take center stage in physical education classes, 
as well as the fact that a proper understanding of the importance and educational role of the game in Physical 
Education enables rethink the discipline status itself in school. The undertaken study shows that the game plays 
an important educational role not only in Education classes, but also from other disciplines. Moreover, it revealed 
that this important role as facilitator and playful tool is the basis of the different theoretical approaches considered 
in the study, namely: the developmentalist, critical-surpassing, the constructivist and motor.

Keywords: Physical Education. School context. game.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as inúmeras temáticas que povoam o universo compreendido pela Educação 
Física, um deles há que diz respeito ao jogo. 

Com efeito, o jogo é usualmente compreendido como um dos conteúdos clássicos da 
Educação Física, especialmente por ser concebido como uma prática capaz de oportunizar uma 
educação pautada em processos lúdicos e criativos. Sua importância assume patamares ainda 

1 Licenciado em Educação Física pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. E-mail: 
cleberpaternolli@hotmail.com.
2 Graduado em Educação Física e Mestre em Educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – 
FURB. julio@unidavi.edu.br
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maiores quando se pensa o jogo no contexto da Educação Física Escolar, haja vista que uma 
de suas funções prioritárias consiste em propor aos alunos novas formas de brincar exercitando 
sua criatividade.

Apesar de presente no âmbito escolar desde suas origens, nem sempre o jogo foi 
visto como uma importante ferramenta pedagógica. Esta passou a ser percebida apenas com as 
mudanças ocorridas na Educação Física escolar a partir da década de 1980. Dentre as principais 
mudanças que tiveram espaço, destaca-se o objetivo de romper e superar o modelo mecanicista 
que prevalecia até então. 

Ao longo da jornada para romper com o modelo tradicional de Educação Física, a 
disciplina acabou tornando-se uma atividade polivalente na busca de uma identidade própria. 
Decisivo neste processo foi a promulgação da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada 
de LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 2016). Outrossim, 
destaca-se a promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN’s (BRASIL, 1997). 
Tais dispositivos legais – especialmente a LDB – consolidaram a Educação Física como um 
componente obrigatório do currículo escolar, além de ter especificado como objeto da Educação 
Física escolar as diferentes manifestações de nossa cultura corporal: a dança, as lutas, os jogos, 
a ginástica e o esporte. 

Dentre os elementos da cultura corporal, o presente estudo direciona sua atenção 
para o jogo e sua aplicação no contexto escolar. Tal se deve ao fato de que o jogo, apesar de 
ainda confundido com o esporte, encerra um importante instrumento pedagógico nas aulas de 
Educação Física e também das demais disciplinas. Neste ínterim, o objetivo do presente estudo 
consiste em empreender uma análise crítica acerca do papel pedagógico desempenhado pelo 
jogo nas aulas de Educação Física. 

Tendo este propósito em vista, a metodologia empregada na consecução do estudo 
baseia-se na aplicação da técnica da pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos são apresentados 
em dois momentos distintos: primeiramente, discorre-se sobre o jogo, procurando dar ênfase aos 
seus aspectos gerais, a saber: conceituação, história e classificação; posteriormente, aborda-se 
o jogo no contexto escolar, especialmente seu papel pedagógico nas aulas de Educação Física.

Ditas estas coisas, pode-se dar prosseguimento ao estudo e, assim, passar ao 
primeiro momento – os aspectos gerais relativos ao jogo.

2 JOGO: ASPECTOS GERAIS

Compreender o papel pedagógico do jogo nas aulas de Educação Física exige 
que, antes, se considere os aspectos gerais relacionados ao jogo. A busca por estes aspectos 
é justificada diante do fato deles fornecerem os elementos indispensáveis à compreensão do 
fenômeno do jogo no contexto das aulas de Educação Física numa perspectiva crítica.

Diante disso, na presente seção inaugural, aborda-se os aspectos históricos, 
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conceituais e tipológicos acerca do jogo. 

2.1 HISTóRIA

A gênese da palavra jogo encontra-se no vocábulo latino ludus, cujo significado é 
“diversão”, “brincadeira” (PENHA, 2016). Não obstante isto, é fato reconhecidamente aceito 
que, além de resultado de uma construção histórica, o jogo acompanha a espécie humana desde 
os tempos mais remotos.

Jogos são construídos em determinado momento da história, a partir de diferentes 
estímulos e necessidades, e são incorporados a determinadas culturas. Pois, desde os 
mais remotos tempos, quando a espécie humana surgiu no planeta, nasceu junto a ela 
uma necessidade vital para seu crescimento intelectual: jogar. (PENHA, 2016)

Um ponto de vista semelhante é defendido por Kishimoto (1992), ao argumentar 
que, embora historicamente construídos, sua origem história, isto é, o momento preciso de sua 
criação, é desconhecido. De acordo com o autor, “Não se conhece a origem dos jogos. Seus 
criadores são anônimos. Sabe-se, apenas, que são provenientes de práticas abandonadas por 
adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos” (KISHIMOTO, 1992, 
p. 25). 

Embora se desconheça seus autores e o momento de sua gênese, encontram-se 
importantes referências aos jogos em diferentes culturas. Por exemplo, sabe-se que povos 
antigos, como os gregos e outros originários do Oriente, jogavam amarelinha, empinavam 
papagaios, jogavam pedrinhas (PENHA, 2016).  Estes jogos, salvo raras modificações, foram 
transmitidas de geração em geração até os dias atuais, onde podem ser facilmente vislumbrados 
em rodas de brincadeiras infantis.

Ainda de acordo com Penha (2016), um importante avanço no tocante ao 
desenvolvimento dos jogos se daria no período das Grandes Navegações. Isto porque neste 
período os jogos puderam ser disseminados por todo o globo terrestre, proliferando-se com as 
trocas de informações ocorridas.

2.2 CONCEITUAçãO

Um dos aspectos mais discutidos em torno do conceito de jogo refere-se à sua 
definição. Isto porque o jogo consiste numa atividade complexa, com múltiplas significações. 
Conforme elucida Fiorante (2008, p. 22), “[...] a palavra jogo não é encontrada com o mesmo 
significado em todas as culturas e, ao buscarmos a sua etimologia, verificamos que ela vem do 
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latim locu, que significa zombaria, gracejo, e que foi empregada no lugar de ludus: brinquedo, 
jogo, divertimento e passatempo.”

Muito embora se conheça sua origem etimológica, também Brougère (1998) afirma 
que o jogo não encerra um conceito construído, claro, mas um conceito com mais de um sentido. 
Some-se a isto o fato de que o termo é utilizado em diferentes situações, onde o jogo passa a ser 
usado como sinônimo de brinquedo e brincadeira. 

A este respeito, Kishimoto (1992) escreve que o sentido usual dessas palavras 
possibilita que a língua portuguesa empregue os três termos como sinônimos, e completa 
salientando que essa é uma situação que reflete o pouco avanço dos estudos na área.

O mesmo fenômeno pode ser verificado em outras línguas, conforme pontuou 
Fiorante (2008, p. 22) ao afirmar que: “O jogo é encontrado em diferentes culturas (alemão 
–“spielen”, russo – “igra” ; espanhol – “juquete”, italiano – “gioco”), e dificilmente teríamos 
uma mesma noção da palavra jogo, pois não aconteceu um pensamento universal lógico ou 
científico que viessem a defini-lo.” 

Esta constatação, segundo Huizinga (2000, p. 34) permite inferir que “Em todos 
os povos encontramos o jogo, e sob formas extremamente semelhantes, mas as línguas desses 
povos diferem muitíssimos, em sua concepção do jogo, sem o conceber da maneira tão distinta 
e tão ampla como a maior parte das línguas europeias.”

Não obstante a dificuldade encontrada diante da tarefa de definir jogo, por outro lado, 
pode-se apresentar suas caraterísticas mais salientes e importantes – o que permite contornar 
temporariamente a polissemia que acompanha o termo. 

De acordo com Huizinga (2000) o jogo apresenta inúmeras características que o 
permitem definir. Entre as quais podem ser listadas: o jogo é livre; o jogo não é vida “corrente” 
nem vida “real”; o jogo acontece com isolamento e limitação; no jogo cria-se ordem; o jogo 
apresenta-se com regras; o jogo tem poder de socialização. A partir destas, para Huizinga (2000, 
p. 16) o jogo pode ser definido como: 

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não séria’ e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. 
É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se 
pode obter qualquer lucro, praticado dentro de limites espaciais e temporais próprios, 
segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com 
tendências a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao 
resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes.  

Outra caracterização do jogo é apresentada por Caillois (1990). Em sua abordagem, 
o jogo apresenta as seguintes características: “livre”; “delimitada”; “incerta”; “improdutiva”; 
“regulamentada”; e “fictícia.” (CAILLOIS, 1990)

Ao empreender uma comparação entre as concepções de Huizinga e Caillois, 
percebe-se uma ligeira ampliação da primeira pela segunda, haja vista que em ambas aparecem 
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os termos livre, delimitada, regulamenta e fictícia, mas Caillois (1990, p. 29) acrescenta os 
termos “incerta” e “improdutiva”:

incerta: já que o seu desenrolar não pode ser determinado nem o resultado obtido 
previamente, e já que é obrigatoriamente deixada à iniciativa do jogador uma certa 
liberdade na necessidade de inventar; improdutiva: porque não gera nem bens, nem 
riqueza nem elementos novos de espécie alguma; e, salvo alterações de propriedade 
no interior do círculo dos jogadores, conduz a uma situação idêntica a do início da 
partida;

A partir das caracterizações supramencionadas, bem como de outras propostas – 
tais como as de Henriot (1989) e Fromberg (1987), in exempli –, foram apresentadas algumas 
classificações dos jogos, como se discorre na próxima seção.

2.3 CLASSIFICAÇÃO

As ponderações tecidas sobre as características inerentes aos jogos possibilitam 
empreender sua classificação. Cumpre destacar, a este respeito, que inúmeras classificações 
foram propostas, de modo que não será possível abordar a todas.

Uma importante classificação foi proposta pelo já referendado autor francês Caillois 
(1990). Para Caillois, os jogos podem ser classificados em quatro categorias distintas, as quais 
derivam de seus princípios definidores, sendo elas: agôn (competição), alea (sorte), mimicry 
(simulacro) e ilinx (vertigem). (CAILLOIS, 1990)

A primeira categoria de jogos foi denominada de agôn por Caillois (1990). Como 
seu princípio basilar é a competição, tendo em vista sempre a vitória, a partir desta categoria o 
jogo pode ser concebido “[...] como um combate em que a igualdade de oportunidades é criada 
artificialmente para que os adversários se defrontem em condições ideais, susceptíveis de dar 
valor preciso e incontestável ao triunfo do vencedor.” (CAILLOIS, 1990, p. 33)

Já a segunda categoria é chamada de alea. Nesta as habilidades ou qualidades 
dos jogadores pouco interfere no resultado. Isto porque o princípio que o determina é a sorte. 
Significa dizer, segundo Caillois (1990, p. 37), que “A alea assinala e revela a benevolência 
do destino. O jogador, face a ele, é inteiramente passivo, não faz uso das suas qualidades ou 
disposições, dos seus recursos de habilidades, de força e de inteligência. Limita-se a aguardar, 
expectante e receoso, as imposições da sorte.”

Um rápida comparação entre a alea e a agôn permite perceber claramente suas 
diferenças. 
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Contrariando a primeira classificação, em que as habilidades, a disciplina, o esforço, e 
a assiduidade são elementos importantes para se alcançar a vitória, nessa classificação 
o resultado final é entregue ao destino. Podemos direcionar como exemplo os jogos 
com dados, em que o resultado final não depende da habilidade, mas do fator sorte. 
(FIORANTE, 2008, p. 31)

A terceira categoria é designada de mimicry (mímica), e tem como princípio 
determinante o simulacro. Trata-se dos jogos cuja execução exigem que o praticante se projete 
num mundo fictício, distante do mundo real, onde “Ocorre a aceitação temporária de uma ilusão 
ou de algum aspecto imaginário predominando o prazer de ser um outro ou de se fazer passar 
por outro, tendo como característica a mímica e o disfarce” (FIORANTE, 2008, p. 32). Este 
tipo de jogo é bastante atrativo às crianças, diga-se de passagem, que adoram se colocar num 
mundo imaginário de adultos.

Por fim, a quarta categoria é denominada de ilinx. De acordo com Caillois (1990, 
p. 43), esta categoria “[...] associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que consistem 
numa tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e infligir à consciência 
lúcida uma espécie de voluptuoso pânico” Trata-se de jogos onde existe a evidência de um 
perigo, e sua vivência encontra-se associada a sensações de pânico.  Enquadram-se aqui os 
esportes radicais, como o alpinismo e o paraquedismo.

Vem também da França outra importante classificação dos jogos, e é devida a 
ninguém menos do que Jean Piaget. Para Piaget (1982), os jogos possuem um importante papel 
na adaptação do indivíduo ao meio, sendo classificados de acordo com a fase de desenvolvimento 
da pessoa.

Ao adotar este critério classificatório, Piaget dividiu os jogos em três categorias 
distintas: o jogo de exercício (período sensório-motor), o jogo simbólico (período pré-
operatório) e o jogo de regras (período operatório-concreto) (PIAGET, 1982). Em sua obra, 
Piaget argumenta ainda que, embora essas três formas de jogo evoluam gradativamente no 
desenvolvimento da criança, todos os jogos contem características das três formas.

Os jogos de exercício se referem às primeiras atividades manifestadas pelas crianças 
nos primeiros meses de vida. Estas manifestações podem originar jogos, mas ainda não se 
constituem como jogo. Conforme assinala Piaget (1982, p. 118), nesta fase “[...] quase todos os 
comportamentos que estudamos a propósito da inteligência, são suscetíveis de se converter em 
jogo, uma vez que se repitam por assimilação pura, isto é, por puro prazer funcional.”3

As manifestações desta fase de desenvolvimento da criança se devem quase que 
totalmente a exercícios de reflexo. Neste ínterim, complementa Friedmann (1996, p. 28) que:

Os jogos de exercício têm como finalidade o próprio prazer do funcionamento [...] Na 
criança a atividade lúdica supera amplamente os esquemas reflexos e prolonga quase 

3 Apenas para registro, Piaget (1982) divide os jogos de exercício em duas categorias: os jogos de exercícios 
sensório-motores e jogos de exercícios do pensamento. 
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todas as ações [...] Quando o objetivo do jogo não dá mais lugar a qualquer aprendi-
zagem, ele acaba por cansar. Assim que a criança começa a falar, o jogo de exercício 
diminui. 

A segunda categoria identificada por Piaget é dos jogos simbólicos, que corresponde 
ao período pré-operatório. Neste momento, a criança passa da fase sensório-motora para a fase 
representacional, momento este em que passa a imitar e produzir símbolos com o propósito de 
aproximar-se da realidade (FIOTRANTE, 2008). Tendo isto em vista, a criança usa da imitação 
como principal ferramenta, “o faz de contas”, a ficção. Conforme pontua Fiorante (2008, p. 
35), “A presença da imitação, do faz de conta, aparecem para a criança como uma forma de 
representação de um objeto ausente ou a representação fictícia de algo ou de alguém.”4 

Por fim, a terceira categoria proposta por Piaget (1982) corresponde aos jogos de 
regra. Segundo Fiorante (2008, p. 36), esta

[...] é caracterizada pela fase em que a criança (6 – 7 anos em diante) percebe que 
não pode satisfazer todas as suas vontades e seus desejos e passa a identificar no jogo 
a existência de normas que devem ser seguidas sem serem transgredidas, pois a sua 
transgressão gera um fato errado, porém as regras podem ser alteradas conforme o 
consenso do grupo, em virtude de serem autoritárias e incompreensíveis.

Como pode-se depreender da passagem anterior, as regras ocupam lugar central 
nesta categoria. A presença destas nos jogos permite à criança operar um paralelo com as regras 
existentes na sociedade. Segundo Friedmann (1996, p. 33), as regras são constituídas de duas 
formas:

1. Transmitidas – Jogos de regras que se tornam “institucionais”, no sentido de reali-
dades sociais que se impõem por pressão de sucessivas gerações. Ex: jogo de bolinhas 
de gude. Supõe a ação dos mais velhos sobre os mais novos.
2. Espontâneas – Jogos de regra de natureza contratual e momentânea. Vêm da socia-
lização dos jogos de exercício simples ou dos jogos simbólicos, e de uma socialização 
que comporta tanto relações entre indivíduos mais novos e indivíduos mais velhos, 
como relações entre crianças de uma mesma geração.

Por conseguinte, transmitidas ou adquiridas espontaneamente, a criança passa a 

4 Os jogos simbólicos são subdivididos por Piaget (1982) em três fases distintas, haja vista correspondem a um 
período longo da fase de crescimento e desenvolvimento da criança (indo de 1 ano aos 12 anos). Segundo Fiorante 
(2008, p. 35), são elas: “a) Fase I (1 ano e 6 meses aos 4 anos) – os jogos simbólicos estão presentes e evidentes; b) 
Fase II (dos 4 aos 7 anos) – os jogos simbólicos começam a declinar, pois ao aproximar-se mais do real, o símbolo 
acaba perdendo seu caráter de deformação lúdica e acaba sendo uma representação limitada da realidade; c) Fase 
III (dos 7-8 anos aos 11-12 anos) – apesar de ser uma idade que se encaixa na próxima etapa, Piaget a incluiu como 
uma das fases dos jogos simbólicos, pois é o momento que aparece o declínio evidente do simbolismo em proveito 
de uma aplicação mais efetiva das regras.”
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perceber mediante os jogos de regra que estas estarão presentes em seu cotidiano, determinando 
o que pode e o que não pode ser feito. 

Outra classificação dos jogos é proposta por Tavares e Souza (1996), a saber: jogos 
sensoriais, jogos de representação, jogos cooperativos, jogos populares e jogos coletivos. 

Os jogos sensoriais consistem em jogos voltados à estimulação dos sentidos 
humanos. Além do aprimoramento do papel importante desempenhado pelo cérebro, esses 
jogos contribuem também para o desenvolvimento dos sistemas sensoriais do tato, da audição 
e da visão. Os jogos de representação, por outro lado, se referem a jogos que contribuem 
para o desenvolvimento da capacidade de expressão através da linguagem corporal. Os jogos 
cooperativos consistem em jogos com poucas regras e simples, disputados como uma forma 
de lazer, sem que os participantes enfoquem na competição a vitória como ponto essencial. Os 
jogos populares designam os jogos denominados de jogos de rua, “[...] onde seus participantes 
podem ser alternados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade nas regras, e sem 
exigir recursos mais sofisticados pois sua origem estar na cultura popular.” (PENHA, 2016, 
n/p). Por fim, os jogos coletivos, os quais encerram uma necessidade para a criança, haja vista 
que estes contribuem para satisfazer seu desejo de convivência, o instinto associativo, a vontade 
de fazer parte de um grupo. (PENHA, 2016; KISHIMOTO, 1992)

As classificações abordadas anteriormente, antes de contribuir para estabelecer uma 
definição ou caracterização precisa do jogo, evidenciam que o fenômeno é, de fato, complexo. 
Esta perspectiva, aliás, é defendida por Freire (2002, p. 124) ao afirmar que “o problema do 
jogo é complexo”, de modo que sua análise conceitual e de suas classificações tendo em vista 
abarcar esta complexidade que lhe é inerente, jamais poderá vista sob um viés reducionista ou 
simplista.

 Ainda assim, é reconhecidamente aceito que o jogo possui um importante papel 
pedagógico, seja no contexto escolar como um todo, seja no contexto das aulas de Educação 
Física. De fato, o jogo não é elemento que deve estar restrito à disciplina de Educação Física, 
como seria, naturalmente, de esperar, mas um componente curricular presente em várias 
disciplinas. 

Com base no exposto anteriormente, a seguir, procura-se discorrer sobre o jogo no 
contexto escolar em geral, prestando destaque especial ao seu uso no contexto da disciplina de 
Educação Física. Ao adotar este procedimento, adota-se uma postura crítica, tendo em vista 
analisar também o modo como o jogo tem sido empregado nas aulas.

3 O JOGO NO CONTEXTO ESCOLAR

A escola encerra um espaço organizado intencionalmente para cumprir com 
determinados objetivos. Entre estes, encontra-se a missão de contribuir para o desenvolvimento 
intelectual, moral e físico das crianças. Significa dizer que a escola deve compreender um 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 49-65, jul./set. 2016.

57

espaço onde a criança tenha condições de crescer e se desenvolver de forma lúdica e consciente 
visando a sua emancipação no mundo. (SILVA, 2007)

A ludicidade é um elemento indispensável à prática educativa compromissada com 
o desenvolvimento global do aluno. Esta afirmação encontra sua razão de ser na observação 
realizada por Piaget (1978, p. 20) ao afirmar que “[...] a atividade lúdica é o berço obrigatório 
das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”.

Com efeito, é precisamente neste contexto que se pode vislumbrar o importante 
papel a ser desempenhado pelo jogo no âmbito escolar. Segundo Mello (1989, p. 63), “[...] o 
jogo é a razão de ser da infância, da importância vital e condicionadora do desenvolvimento 
harmonioso dos corpos, da inteligência e da afetividade”.

O jogo possui valor como recurso pedagógico, servindo para enriquecer o processo 
ensino-aprendizagem (SILVA, 2007). Este papel é reconhecido nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997, p. 64), onde o jogo é concebido como “[...] atividade de ocupação de espaço 
devem ter lugar de destaque nos conteúdos, pois permite que se amplie as possibilidades de se 
posicionar melhor e de compreender os próprios deslocamentos” 

Em virtude do importante papel desempenhado no processo de ensino e 
aprendizagem, os jogos, brincadeiras e atividades lúdicas encontram-se cada vez mais presentes 
no escopo escolar. Para Kishimoto (1992, p. 78), são “[...] inúmeras as conquistas possíveis 
de serem alcançadas pelas crianças através do mundo do jogo, entre elas a possibilidade de 
autoconhecimento, do conhecimento do outro e do mundo que o cerca”.

Também Silva (2007) reconhece que o jogo possui um importante papel pedagógico. 
Dentre os motivos que levam os educadores a emprega-lo com frequência encontram-se:

1- O jogo corresponde ao impulso natural da criança, e neste sentido satisfaz uma 
necessidade interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica.
2- A atitude do jogo apresenta dois elementos que o caracterizam: o fazer e o esforço 
espontâneo, como o jogo leva o prazer sua principal característica é a capacidade de 
absorver o jogador de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo.
3- A situação do jogo mobiliza os esquemas mentais, e sendo uma atividade física e 
mental, aciona as funções psicológicas e as operações mentais, estimulando pensa-
mento.
4- O quarto motivo é decorrente de anteriores, o jogo integra as várias dimensões da 
personalidade: afetiva, motora e cognitiva, e à medida que gera envolvimento emo-
cional, apela para a esfera afetiva. (SILVA, 2007, p. 21-22)

Apesar de ter conquistado seu espaço nas práticas realizadas na escola, e se 
conhecer muito bem inúmeros motivos que justificam seu uso pedagógico, o jogo nem sempre 
esteve presente no cotidiano escolar. De fato, a ideia de empregar o jogo na educação se deu 
prioritariamente com o movimento da Escola Nova, surgido no final do século XIX, e em 
detrimento da adoção dos chamados “métodos ativos”. Apenas vagos indicativos de seu uso 
como recurso pedagógico aparece nos trabalhos de Rousseau e Pestalozzi e Froebel. (SILVA, 
2007)
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Infere-se do exposto no parágrafo anterior que a escola negou, por muito tempo, a 
cultura infantil – o que explica a razão de ter se mantido afastada por tanto tempo dos interesses 
das crianças, isto é, de encerrar um espaço significativo para estas. O jogo é uma dos eventos 
mais significativos na vida de uma criança, de modo que, em hipótese alguma pode ausentar-se 
do espaço escolar e das práticas docentes, pois estes propiciam a ampliação dos conhecimentos 
infantis por meio da atividade lúdica. Conforme reflete Oliveira (1996, p. 43):

Os conhecimentos advindos de uma interação lúdica, com toda a sua gama de aspec-
tos afetivos e cognitivos que os caracterizam, têm um valor especial para a criança pe-
quena, visto que o caráter da genuidade da interação torna-os também mais genuínos, 
pois emergem das possibilidades concretas e virtuais dadas pelos parceiros.

Este ponto de vista é compartilhado por Friedman (1996, p. 45), ao salientar que:

Trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar a educação numa 
perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através do jogo, não somente abre-se 
uma porta para o mundo social e para a cultura infantil como se encontra uma rica 
possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento.

Ainda segundo o conferido por Friedman (1996), o que justifica a introdução do 
jogo no universo escolar é que este contribui para o desenvolvimento de várias dimensões do 
educando, tais como:

- O desenvolvimento da linguagem: a linguagem é uma forma de se comunicar e se 
expressar, um meio, portanto de interagir socialmente;
- O desenvolvimento cognitivo: o jogo dá acesso a um maior número de informações;
- O desenvolvimento afetivo: o jogo dá oportunidade da criança expressar seus afetos 
e emoções;
- O desenvolvimento fisco-motor: a interação da criança com ações motoras, visuais, 
táteis e auditivas sobre os objetos do seu meio é essencial para o desenvolvimento 
integral;
- O desenvolvimento moral: a construção das regras cria uma relação de respeito com 
o adulto e com outras crianças. (FRIEDMAN, 1996, p. 66)

Em virtude disso, atualmente, os jogos não apenas ocuparam seu espaço na escola, 
como se converteram em componente curricular de várias disciplinas. No entanto, há que se 
reconhecer que é na disciplina de Educação Física que os jogos ocupam posição de destaque 
mediante a realização dos Jogos Esportivos. Tal se deve, segundo Castellani Filho (1998, p. 
74), porque “[...] a Educação Física, enquanto disciplina curricular tem o objetivo de tratar 
pedagogicamente os conteúdos da cultura corporal e permitir aos alunos o conhecimento e a 
análise crítica desses conteúdos” 
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As observações tecidas acima sugerem que algumas peculiaridades acompanham 
o papel pedagógico desempenhado pelo jogo no contexto da disciplina de Educação Física. Na 
próxima seção, conforme aludiu-se anteriormente, direciona-se os holofotes de atenção para 
este aspecto.

3.1 O JOgO E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A trajetória histórica da disciplina de Educação Física no currículo escolar brasileiro 
é marcada por altos e baixos, por avanços e retrocessos. 

Admite-se que as principais mudanças na área teriam lugar a partir da década de 
1980, como resposta ao surgimento de novas propostas pedagógicas. Merece destaque neste 
cenário a obrigatoriedade da Educação Física no currículo escolar introduzida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 
2016). A mudança advinda é que a Educação Física agora passava a possuir o mesmo status das 
demais disciplinas curriculares, deixando de ser facultativa. 

Um dos desafios logo colocados à disciplina foi a superação do estigma de disciplina 
eminentemente prática. De acordo com Nóbrega (2005, p. 51), torna-se de importância maior 
aqui a atenção ao binômio teoria/prática, uma vez que, “[...] na escola, nós temos disciplinas 
que cuidam do intelecto e uma que cuida do físico, como se fosse possível separar o ser humano 
em departamentos estanques, ignorando a sua complexidade.” Dito de outro modo, faz-se 
necessário que a Educação Física e as demais componentes curriculares aproximem o discurso 
e a prática pedagógica com o intuito de abranger o ser humano por inteiro e não aos pedaços, 
divididos por saberes parcelares. No que tange à Educação Física, em particular, os educadores 
não devem visar apenas a repetição de atos e atividades, mas oportunizar um ambiente rico 
em informações que possibilitem o desenvolvimento global do educando: intelectual, moral e 
físico. (FIORANTE, 2008)

Outro importante avanço se deu com a proposição dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em 1997 (BRASIL, 1997). Mediante este novo enfoque a Educação Física viu-se 
instigada a superar a tendência médica e militar que a acompanhou durante tanto tempo. No 
documento supramencionado lê-se que:

Atualmente, a análise crítica e a busca de superação dessa concepção apontam a ne-
cessidade de que, além daqueles, se considere também as dimensões cultural, social, 
política e afetiva, presentes no corpo vivo, isto é, no corpo das pessoas, que interagem 
e se movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos. (BRASIL, 1997, p. 22)

A nova perspectiva parte da distinção elementar entre organismo e corpo: o 
primeiro é compreendido como um sistema estritamente fisiológico; o segundo, o corpo, que se 
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encontra imerso num universo sociocultural. Por conseguinte, passa-se a considerar a Educação 
Física como uma cultura corporal, cujas produções abrangem “[...] o jogo, o esporte, a dança, 
a ginástica e a luta. Este tem em comum a representação corporal, com características lúdicas, 
de diversas culturas humanas; todos eles ressignificam a cultura corporal humana e o fazem 
utilizando uma atitude lúdica” (BRASIL,1997, p. 26).

Não é difícil perceber que a Educação Física compreende uma gama variada de 
conteúdos, incluindo os jogos, o esporte, a luta, a ginástica, e as atividades rítmicas e expressivas 
(a dança). Por muito tempo predominou a abordagem esportista, ainda muito presente no 
ambiente escolar. Mas este reducionismo deve ser superado em detrimento do desenvolvimento 
global do educando.

Importa salientar que, dentre os conteúdos ou produtos da cultura corporal, figura 
o jogo – elemento de interesse aqui. Segundo Fiorante (2008, p. 68), relativamente aos demais 
conteúdos, “[...] o jogo sempre esteve presente nos conteúdos escolares, pois sendo uma das 
manifestações de nossa cultura, pode possibilitar ao aluno uma prática prazerosa e lúdica ao 
contrário das atividades que buscam o rendimento.”

Com efeito, é precisamente neste contexto que o jogo passa a mostrar sua 
importância como prática pedagógica na Educação Física. Dito de outra maneira, “[...] o jogo 
atrelado aos pressupostos da Educação Motora é um elemento de extrema importância nas aulas 
de Educação Física.” (FIORANTE, 2008, p. 69)

3.1.1 Importância pedagógica do jogo

Uma das razões que justificam sua constante presença nas aulas de Educação 
Física é, precisamente, sua facilidade de aplicação: são divertidos e prazerosos; podem variar 
em complexidade de regras, ou seja, pode-se jogar com poucas regras ou chegar a jogos com 
regras de altíssimo nível de complexidade; podem ser praticados por diversas faixas etárias; não 
exigem espaço ou material sofisticado. (FIORANTE, 2008)

Ao oportunizar aos educandos momentos de prazer, de entusiasmo e de motivação, 
inserido no contexto das aulas de Educação Física, o jogo cumpre com um importante papel 
pedagógico e educativo em si mesmo. Conforme observa Freire (2002, p. 85), “Poucos estiveram 
atentos à hipótese de que o jogo tem um caráter educativo por si só, sem que tenha de estar a 
serviço de algum procedimento pedagógico, sem que sirva apenas de veículo para suavizar as 
durezas das tarefas escolares.” 

De fato, tal como empregado no espaço escolar, muitas vezes o jogo e as aulas 
de Educação Física se prestam apenas a atenuar a rotina pedagógica, a suavizar as práticas 
cotidianas. Este ponto de vista precisa ser superado para que o jogo cumpra com seu verdadeiro 
papel pedagógico, como bem apontou Bracht (1986, p. 62):
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A utilização do jogo como instrumento pedagógico, na formação motora, cognitiva e 
afetiva da criança, faz com que o mesmo seja um elemento imprescindível em todos 
os níveis escolares. Seu conteúdo bem elaborado soma-se para que o jogo incida nos 
processos políticos, sociais e científicos, formando a criança como um ser reflexivo, 
apto a ser inserido na sociedade.

Segundo Kishimoto (1992), outro aspecto bastante importante relacionado ao 
papel pedagógico do jogo refere-se ao fato de este cumprir com duas funções elementares 
nas aulas de Educação Física: lúdica e educativa. A primeira é responsável por oportunizar 
espaços de diversão e prazer. Já a função educativa que acompanha o jogo ensina qualquer 
coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo 
(FIORANTE, 2008).

A função do jogo nas aulas de Educação Física evidencia que estes não podem 
ser concebidos ou vistos como meras atividades, mas antes como um conteúdo inserido na 
disciplina de Educação Física. De acordo com Fiorante (2008, p. 72),

Dessa forma, ao aplicá-los vamos buscar a superação da visão dicotômica imposta pe-
las ciências mecanicistas e estamos relacionando-o com os pressupostos da Educação 
Motora para superar o trato do corpo-objeto, da melhoria do rendimento, dos gestos 
disciplinados e a eficiência da mecânica do movimento, e da participação elitista que 
acaba reduzindo o número de envolvidos nas atividades.

Talvez a forma mais significativa de elucidar o importante papel desempenhado 
pelos jogos nas aulas de Educação Física consista em analisar a questão a partir das principais 
abordagens pedagógicas surgidas acerca da própria Educação Física, quais sejam: a 
desenvolvimentista, a crítico-superadora, a construtivista e a motora. 

A abordagem desenvolvimentista entende que o desenvolvimento das habilidades 
motoras constitui o foco prioritário da Educação Física escolar. Por conseguinte, o jogo, 
conjuntamente com os demais conteúdos da Educação Física, deve ser desenvolvido tormando-
se como referencial os padrões fundamentais de movimento, o que significa dizer que deve-se 
partir das habilidades básicas até alcanças as habilidades específicas. O resultado desse processo 
é a aprendizagem motora.

Esta concepção de aplicação de jogos e demais atividades nas aulas de Educação 
Física pode induzir a um modelo tecnicista, pautado em movimentos repetitivos, mecânicos e o 
emprego de modelos pré-estabelecidos. Mas há uma importante razão para isso: 

[...] existe uma sequência normal nos processos de crescimento, de desenvolvimento e 
de aprendizagem motora, isto nada significa que as crianças necessitam ser orientadas 
especificamente com relação a estas características, desde que, só assim, as suas reais 
necessidades e expectativas serão alcançadas. [...] é muito importante se estabelece-
rem os objetivos da Educação Física Escolar em função das necessidades que advêm 
do próprio processo de mudanças no comportamento motor do ser humano, ao longo 
de seu desenvolvimento. (TANI, 1988, p. 135)
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Ao assumir a necessidade de respeitar a progressão natural do crescimento físico, 
do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social na aprendizagem motora, a abordagem 
desenvolvimentista coloca a aprendizagem do movimento em primeiro plano, deixando o jogo 
– que pode ser utilizado – e outras manifestações culturais em segundo plano. Significa que 
estas podem ser usadas, mas sempre respeitando a faixa-etária dos educandos. 

Já de acordo com a abordagem crítico-superadora, o objeto da Educação Física é 
a cultura corporal, a qual inclui entre seus elementos o esporte, a ginástica, o jogo, as lutas e a 
dança. O jogo, nesta perspectiva, apresenta-se como uma atividade de suma importância dentre 
os conteúdos da Educação Física, especialmente se forem aplicados de modo a oportunizarem 
um momento de reflexão coletiva envolvido em um projeto histórico na sua aplicação. 

Ao ser concebido desta maneira, como resultado de uma construção histórica e 
coletiva, o jogo deixa de ser meramente uma atividade de entretenimento em si mesma, mas 
uma ponte para a construção do conhecimento e o desenvolvimento global do aluno. Isto 
porque os jogos aplicados oportunizarão ao educando criticar, sugerir, opinar, transformar, agir 
com liberdade, responsabilidade, enquanto ser social que estará se expressando com sentido e 
significado. (FIORANTE, 2008)

Também a abordagem construtivista entende importante a utilização do jogo nas 
aulas de Educação Física. Nesta abordagem, educador e educando são concebidos como entes 
em contínuo processo de construção, desenvolvimento, cooperação, autonomia de pensamento. 
Segundo Fiorante (2008, p. 76), 

Esse processo pedagógico que ocorre nas aulas embasadas na tendência construtivis-
ta, permite que as atividades propostas pelo professor proporcionem condições para 
que os alunos construam seus saberes e conhecimentos através das experiências que já 
possuem, fazendo uma ligação para que sejam construídas novas atividades.

A ideia de valorizar os conhecimentos e experiências que acompanham os educandos 
no processo de ensino e aprendizagem deve acompanhar o desenvolvimento das atividades de 
jogos e brincadeiras. Segundo Darido (2005, p. 11), 

A abordagem busca envolver essa cultura no processo de ensino e aprendizagem, 
aproveitando as brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas cantadas e outras 
atividades que compõem o universo cultural dos alunos. Ela representa uma alternati-
va aos métodos diretivos de ensino, pois o aluno constrói o seu conhecimento a partir 
da interação com o meio, resolvendo problemas.

Assim, as atividades envolvendo jogos nas aulas de Educação Física passam a 
ganhar importância, na verdade, um de seus conteúdos principais, pois oportunizam modos de 
a própria criança atuar na construção de conhecimentos a partir daqueles que já possui. Dito de 
outro modo, os jogos impedem que haja um afastamento entre o objeto do conhecimento e o 
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sujeito que conhece. De acordo com Freire e Scaglia (2003, p. 148), 

[...] trata-se de uma atividade que não separa sujeito do objeto, isto é, o praticante dos 
objetos dos jogos. Sua maior característica é uma polarização em direção à subjetivi-
dade. São o desejo, a imaginação e a emoção que tornam o jogo possível, isto é, que 
criam o ambiente favorável à sua manifestação.

Ao impedir a dicotomização entre sujeito e objeto, a aplicação do jogo nas aulas 
de Educação Física o impedir a superação de um modelo de Educação Física escolar dual e 
cartesiana, em que o conhecimento é visto como algo separado, distinto do sujeito de conhece; 
um modelo de Educação Física escolar onde as predomina a prática de modelos preestabelecidos 
de atitudes, de ações e formas – enfim, do modelo mecanicista.

A abordagem motora compartilha com o ideal de superação do modelo mecanicista 
de Educação Física. Tendo isto em vista, elege como objetivo principal da Educação Física o 
desenvolvimento global dos educandos, sendo necessário reunir conhecimentos oriundos de 
diferentes áreas do saber a fim de superar a míope visão que concebe o aluno como dotado 
apenas de um corpo biológico, mas que assuma como ator principal da cultura corporal. 
Conforme argumenta Daolio (1995, p. 67),

O corpo é mais do que um conjunto de músculos, ossos e articulações. Nele está a 
própria cultura de um povo, escrita por meio de signos sociais. Atuar no corpo implica 
em atuar na sociedade que dá referência a esse corpo. A educação motora na escola 
deve, portanto, dar conta não só da pluralidade de formas da cultura humana (jogos, 
dança, esportes, formas de ginástica e lutas), como também da expressão diferencial 
dessa cultura nas suas aulas.

O jogo, nesta perspectiva, contribuirá de forma impar para a promoção da cultura 
corporal, tomando como preceito não o rendimento e a repetição mecânica de movimentos, 
ações e atitudes, mas o desenvolvimento global do educando a partir de práticas lúdicas e 
prazerosas. 

A explanação anterior sobre as principais abordagens teóricas em Educação Física 
evidenciou que os jogos devem fazer-se presentes nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
professores de Educação Física. Esta tese é compartilhada por todas as abordagens tratadas, 
mudando apenas os argumentos utilizados para sustentá-la, os quais tomam como ponto de 
partida seus pressupostos teóricos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme aludiu-se anteriormente, o objetivo do presente estudo consistia em 
empreender uma análise crítica acerca do papel pedagógico desempenhado pelo jogo nas aulas 
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de Educação Física. A este respeito, cumpre destacar que o presente objetivo foi alcançado.
A partir da pesquisa bibliográfica empreendida evidenciou que um importante 

papel relacionado ao papel pedagógico do jogo refere-se ao fato de este cumprir com duas 
funções elementares nas aulas de Educação Física: lúdica e educativa. A primeira função é 
responsável por oportunizar espaços de diversão, prazer e até o desprazer quando é escolhido 
voluntariamente. A segunda função pedagógica que acompanha o jogo ensina qualquer coisa 
que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.

Além disso, outra maneira de vislumbrar a importância pedagógica do jogo nas 
aulas de Educação Física consiste em analisá-la a partir das principais abordagens teóricas em 
Educação Física – a desenvolvimentista, a crítico-superadora, a construtivista e a motora. A 
partir destas, ficou evidenciado que os jogos devem fazer-se presentes nas práticas pedagógicas 
desenvolvidas pelos professores de Educação Física. Esta tese é compartilhada por todas as 
abordagens tratadas, mudando apenas os argumentos utilizados para sustentá-la, os quais 
tomam como ponto de partida seus pressupostos teóricos. 

As considerações tecidas anteriormente mostram que o jogo ocupa uma função 
importante no escopo da disciplina de Educação Física, principal contribuição deste estudo para 
a formação acadêmica. Ao compreender a sua importância, percebe-se que a própria disciplina 
de Educação Física precisa repensar sua prática no tocante ao jogo. 
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O ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO FÍSICA: A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR

Ana Paula Leão Batista1
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RESUMO
No âmbito escolar, seja em escolas públicas ou privadas verifica-se um fenômeno que vem crescendo nos últimos 
tempos e que vem preocupando os profissionais envolvidos, a evasão e/ou o desinteresse dos alunos no ensino 
médio pela escola. Este fenômeno também tem refletido nas aulas de educação física, comprometendo assim 
os propósitos educacionais do processo de ensino e aprendizagem. Assim, compreender tal realidade, ou seja, 
o que têm levado os jovens a não se interessarem pelas aulas de educação física, torna-se necessário para o 
progresso no processo de ensino aprendizagem, podendo desta forma, propiciar uma melhor aceitação dos alunos 
nas aulas.  A Educação Física como instrumento educacional contribui para a formação cognitiva, afetivo-social e 
motor, auxiliando na formação integral do aluno. Sendo assim, tal estudo justifica-se para nortear novas práticas 
e metodologias educacionais que os motivem a prática do movimento. Desta forma, o presente estudo baseado 
na revisão bibliográfica, tem por objetivo contribuir para melhoria da compreensão dos principais fatores que 
influenciam no interesse e participação dos alunos nas aulas de Educação Física no Ensino Médio.

Palavras Chave: Educação Física. Professor. Adolescentes.

ABSTRACT
In schools, whether in public or private schools there is a phenomenon that has grown in recent times and that is 
worrying the professionals involved, avoidance and / or the lack of interest of students in high school by school. 
This phenomenon is also reflected in physical education classes, thus compromising the educational purposes of 
teaching and learning process. So understand this reality, that is, which have led young people are not interested 
by the physical education classes, it is necessary to progress in the teaching learning and can thus provide a better 
acceptance of students in classes. The Physical education as an educational instrument contributes to the cognitive 
training, emotional-social and motor, assisting in the integral formation of the student. Thus, this study is justified 
to guide new practices and educational methodologies that motivate the practice of movement. Thus, this study 
based on literature review, aims to contribute to better understanding of the main factors that influence the interest 
and participation of students in physical education classes in high school.

Keywords: Physical Education. Teacher. Teens.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Física vem se resignificando ao longo dos tempos assumindo uma 
aprendizagem mais significativa, autônoma e consistente. O princípio essencial desse processo 
transformador é proporcionar crescimento em sua totalidade ao educando, possibilitando-lhe 
a liberdade de desenvolver sua própria personalidade intelectual e emocional. Sendo assim, a 
Educação Física escolar deixa de ser apenas uma disciplina meramente de atividades práticas e 
passa a ser parte da formação do sujeito. 

O processo de ensino-aprendizagem depende de alguns fatores para que aconteça 

1 Orientadora, professora da disciplina de Psicologia da Educação do curso de Especialização em Educação Física 
Escolar do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI E-mail: ana@unidavi.
edu.br
2 Aluna do Curso de Especialização em Educação Física Escolar do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI E-mail: jessy_krystine@hotmail.com
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efetivamente. Dentre eles, as relações aluno-professor, aluno-aluno, o interesse e o envolvimento 
do educando nas aulas, o conteúdo das aulas e as metodologias utilizadas, fatores emocionais 
como motivação, ansiedade, tão presentes na adolescência. A educação física, por ser uma 
disciplina que trabalha a cultura corporal de movimento a interação entre professor-aluno é 
muito evidenciada, assim como as habilidades motoras, desta forma, muitas vezes o jovem 
sente-se inseguro por não ser tão habilidoso, ou por não gostar tanto de atividade física, gerando 
muitas vezes um medo da exposição ou falta de motivação para as aulas. 

Especialmente nas séries finais do ensino básico a Educação Física necessita 
reavaliar suas práticas que enfatizam a aptidão física e o rendimento padronizado, através da 
esportivização. De um lado, há aqueles que gostam das práticas físicas, contudo, sabe-se que em 
muitas escolas essas práticas referem-se ao esporte propriamente padronizado e somente esse 
conteúdo lhes é proposto. Por outro lado, aqueles que não sentem motivação ou simplesmente 
não gostam de se exercitarem buscando de alguma forma subterfúgios necessários para não 
realizarem as atividades propostas. Os motivos para tal comportamento podem ser múltiplos e, 
supostamente, vai desde a influência dos colegas, até a escolha dos conteúdos e a metodologia 
como são abordados. Esta situação acaba por gerar conflitos e inseguranças tanto por parte 
do professor como também dos alunos, neste momento, a atuação assertiva do professor é 
extremamente necessária para o bom andamento das aulas.

Apesar das adversidades e barreiras que existam no contexto escolar, faz-se 
necessário novos mecanismos para que o educando em seu processo de humanização conheça a 
diversidade dos conteúdos da cultura corporal de movimento, refletindo e construindo sua própria 
consciência corporal. Tal vivência dessa adversidade colabora para que os alunos conquistem 
sua autonomia, além do que, é uma importante aliada na adoção de hábitos saudáveis, trazendo 
benefícios fisiológicos, biológicos, sociais e psicológicos, favorecendo a melhoria da qualidade 
de vida. 

O processo de ensino-aprendizagem deve acontecer de modo prático, dialógico, 
participativo por meio de ações reflexivas. O docente deve instigar o educando a explorar 
as diversas oportunidades no cotidiano, proporcionar a participação no processo de criação, 
planejamento, execução e avaliação das aulas e propiciar a reflexão através das escolhas do 
material didático. Para isso, é imprescindível que o docente esteja aberto a novos desafios, 
esteja atualizado e sempre buscando novos conhecimentos para desenvolver suas aulas. Ao 
contrário, as aulas tendem a se tornarem desgastante e desmotivantes. 

Com isso, a realidade da educação física no contexto escolar vem tornando-se uma 
problemática. Percebe-se a desmotivação dos alunos do ensino médio em participarem das aulas 
de Educação Física. De onde vem está desmotivação? Quais as razões? Quais providências a 
serem tomadas?

Na busca de respostas, faz-se necessário uma fundamentação teórica a fim de 
promover sustentação referente a essa problemática, tendo como propósito a análise dos 
principais fatores que contribuem na desmotivação dos alunos do ensino médio pela Educação 
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Física. Com isso, espera-se encontrar subsídios que colaborem para reverter os desafios que 
hora se apresentam no ambiente escolar.

2 A HISTORICIDADE DOS CONTEÚDOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR - 
DA ORIGEM MÉDICA E MILITAR À ESPORTIVIZAÇÃO

Para que se compreenda o momento contemporâneo da Educação Física faz-se 
necessário considerar suas origens no contexto educacional brasileiro, analisando as principais 
influências que marcam e caracterizam está disciplina e os novos caminhos que estão se 
projetando.

 A Educação Física no contexto escolar emerge nos séculos XVIII e XIX e esteve 
estreitamente vinculada às instituições militares e à classe médica. Muitos médicos assumiram 
uma função higienista e buscaram transformar os hábitos de saúde e higiene da população, 
visando melhorar a condição de vida. A Educação Física higienista buscava-se a educação do 
corpo com o intuito de se obter um físico equilibrado, saudável e mais resistente as doenças. 

Em 1851 com a reforma de Couto Ferraz a Educação Física no Brasil torna-se 
obrigatória nas escolas no município da corte. Pouco tempo depois em 1882 outra reforma foi 
realizada por Rui Barbosa, em que a ginástica passa a ser prática obrigatória para ambos os 
sexos, e passa a ser oferecida para as Escolas Normais. De acordo com Darido (1999, p.12): 
“(...) isso ocorreu em parte no Rio de Janeiro e nas escolas militares, mas foi somente a partir 
da década de 1920 que os estados da federação começam a realizar suas reformas educacionais 
e incluindo a ginástica com o nome da Educação Física”. 

A Educação Física desde sua obrigatoriedade no contexto escolar já sofria 
preconceitos, sendo marcada de fatores que julgam autencidade. Ao longo dos tempos e sob forte 
influência dos países europeus, passou-se a repensar na sua prática e na formação profissional. 

Marcada pela ditadura militar, a década de 70, a política adotada para a Educação 
Física, era a pratica do desporto (esporte de alto rendimento) que visava o desempenho técnico 
e físico do aluno. A sua proposta era para que os alunos tivessem desempenho atlético cabendo 
a escola o incentivo para essa prática esportiva. O governo militar investiu na Educação Física 
baseada nas diretrizes pautadas no nacionalismo e patriotismo.  

A procura de uma identidade legitimitizada a Educação Física escolar vem em 
busca de caminhos que norteiem a formação de cidadãos, para que sejam sujeitos críticos. 
Isso levou autores a pensar a Educação Física na década de 80, com ideias novas e diferentes 
apresentações. Surgiram movimentos na busca de profissionais que saíram do país para estudar 
trazendo consigo conceitos relacionados à Educação Física, como cultura corporal do movimento 
e ciência. Verificou-se uma mudança significativa nas políticas educacionais onde passou a 
priorizar as séries iniciais (pré-escola a quarta série).  O enfoque passou a ser o desenvolvimento 
psicomotor do aluno, tirando da escola a função de esportovização e rendimento.
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Conforme Soares (1992 apud SILVA 2010) revestiu-se de cientificidade tratando da 
aptidão física, dos exercícios físicos conferindo a ela características que a reconheciam a partir 
de uma proposta biologicista, onde o desenvolvimento físico e motor eram entendidos como 
capaz de promover uma educação integral do ser humano, sem dar, porém, significado as ações 
culturalmente produzidas ao longo da história. 

A partir de um levantamento histórico Ghiraldelli Jr (1988 apud SILVA, 2010) 
destaca cinco tendências da Educação Física Brasileira: 

A Ed. Física Higienista (1930) onde se destaca a concepção de Educação Física como 
agente de saneamento público, na busca de uma “sociedade livre” das doenças infec-
ciosas e dos vícios; a Educação Física Militarista (1930-1945) influenciou na concep-
ção de treinamento para o esporte de rendimento.; a Educação Física Pedagogicista 
(1945- 1964) vem para advogar a educação do movimento como a única forma capaz 
de promover a chamada “Educação integral”; a Educação Física Competitivista (pós 
64) tinha como principal objetivo a caracterização da competição e da superação in-
dividual como valores fundamentais e desejados para a sociedade. Visava à hierar-
quização e elitização Social e, finalmente, a Educação Física Popular ela entende que 
a educação dos trabalhadores está intimamente ligada ao movimento de organização 
das classes populares para o embate da pátria social, para o confronto cotidiano im-
posto pela luta de classes.

Após o discurso da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor e da 
psicomotricidade, surge uma nova tendência na Educação Física a abordagem desenvolvimentista, 
que enfatiza o movimento sobre a cognição e a afetividade motoras no desenvolvimento das 
habilidades motoras básicas, tendo como referencial o Coletivo de autores.  Em seguida surgiram 
as propostas progressista de Educação Física buscando a formação social, integral do aluno, 
atuando nos aspectos motor, cognitivo, afetivo e social. Podemos destacar: a metodologia do 
ensino aberto que utiliza ações participativas, interagindo professor e aluno em seus objetivos; 
a metodologia crítico-superadora tem a concepção histórico-crítica como ponto de partida. O 
conhecimento é elemento de mediação entre o aluno e o seu apreender, no sentido de demonstrar, 
de compreender e de explicar para poder intervir a realidade social complexa em que vive; 
a metodologia construtivista e metodologia crítico-emancipadora através do esporte e suas 
transformações sociais. O aluno enquanto sujeito do processo de ensino deve ser capacitado 
para sua participação na vida social, cultural e esportiva, e das atividades lúdicas o que significa 
a aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas também de reconhecer e problematizar 
sentidos e significados nesta vida, através da reflexão crítica que devem ser colocadas como 
tarefa fundamental da Educação. 

“A Educação Física escolar segue um contínuo esportivo repetitivo desde a quinta 
série finalizando no ensino médio com o mesmo enfoque” OLIVEIRA (1992 apud SILVA 
2010). Todavia, a área da Educação Física tem, nos últimos tempos, buscado elaborar táticas 
da aplicação da Educação Física na escola, apresentando uma diversidade de possibilidades, 
fomentada por inúmeras correntes pedagógicas e procedimentos metodológicos.
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Espera-se principalmente através da Educação Física que os alunos do Ensino 
Médio desenvolvam algumas competências essenciais para seu desenvolvimento como cidadão. 
Contrapondo os objetivos esperados no Ensino Médio com sua prática rotineira nas escolas, 
deparamo-nos com um paradoxo.

 

Enquanto as demais áreas de estudo dedicam-se a aprofundar os conhecimentos dos 
alunos, através de metodologias diversificadas, estudos do meio, exposição de vídeos, 
apreciação de obras de diversos autores, leituras de textos, solução de problemas, dis-
cussão de assuntos atuais e concretos, as aulas do “mais atraente” dos componentes 
limita-se aos já conhecidos fundamentos do esporte e jogo. (PCN’s, BRASIL, 1999, 
p.02).

Diante do exposto, Guedes (2004, p. 40), propõe uma recomendação aos professores 
de Educação Física: 

A de assumirem um novo papel diante da estrutura educacional, procurando adotar em 
suas estratégias de ensino não mais uma visão exclusivamente de prática esportiva e 
de atividades recreativas, mas sim, uma postura pedagógica que possa alcançar metas 
e objetivos voltados à educação para a saúde.

3 ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIAIS DA ADOLESCÊNCIA

Na adolescência muitas são as mudanças pertinentes a esta fase. O indivíduo passa 
a adquirir um corpo fisicamente adulto precisando desertar a identidade infantil apropriando-
se de novas demandas que lhe são impostas assumindo sua nova posição enquanto pessoa. O 
adolescente, então, começa a pensar mais sobre si mesmo e a se perceber como uma entidade à 
parte de seus pais e família, isto é, como um ser independente e único. 

A adolescência, como ressaltam Wigfield e Tonks (apud CAVENAgHI;  BZUNECK, 
2009), é um tempo em que ocorrem muitas mudanças: as biológicas associadas à puberdade, as 
sociais e educacionais resultantes da transição nas séries escolares e, mudanças na relação com 
a família e amigos. 

Para Rousseau (2004), dos doze aos quinze anos, acontece um desequilíbrio entre 
as necessidades da criança e o desenvolvimento de suas forças. O mesmo autor acrescenta 
que é o momento em que as forças devem ser guiadas para a inclusão do jovem na sociedade 
por meio do “estudo ou aprendizagem das ciências” e do “trabalho ou eleição da profissão” 
(ROUSSEAU, 2004, p. 222), portanto, por meio da utilidade. Há vários aspectos biológicos 
que caracterizam esse período transitório como por exemplo, a puberdade sexual, o crescimento 
rápido dos órgãos sexuais dos meninos, o aparecimento de pelos faciais, nas axilas e do púbis, 
mudança no tom da voz, o desenvolvimento dos seios nas meninas, o desenvolvimento do 
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esqueleto e mudança na estatura e peso. 
Em virtude dessas mudanças, na maioria das vezes o adolescente não reconhece mais 

o seu corpo, buscando a comparação e a identificação com outros e muitas vezes questionando 
até sobre a sua própria identidade.

Na fase da adolescência, meninos e meninas sofrem grandes transformações de 
ordem física, cognitiva e psicossociais, como: crescimento em altura e peso e alterações nas 
proporções e formas do corpo e a maturidade sexual.

Outros questionamentos surgem nessa fase, dando ênfase aos aspectos emocionais e 
sociais, como a construção da personalidade, os valores existentes, às escolhas a serem tomadas, 
as exigências, seu posicionamento na sociedade. É natural que essas mudanças provoquem 
inquietações, dúvidas e incertezas. Trata-se de um período instável caracterizado por uma 
busca de si mesmo, da autoafirmação, da própria personalidade e da liberdade onde os padrões 
impostos são questionados. Para Campos (1987, p. 28) “a caracterização da adolescência 
não constitui tarefa muito fácil, porque aos fatores biológicos específicos, atuantes na faixa 
etária, se somam as determinantes socioculturais, advindas do ambiente onde o fenômeno da 
adolescência ocorre”.

Na busca da solução desses questionamentos Gonçalves (1997) pontua três grupos 
sociais que influenciam o adolescente: a família, o grupo de amigos e a escola. Associado a esse 
pensamento, esse período de transição sofre influência pelo ambiente familiar, cultural e social. 
Percebe-se no desenvolvimento da adolescência uma vulnerabilidade da pessoa provocadas 
pelo mundo contemporâneo: a tecnologia, os avanços científicos, os meios de comunicação, 
situações de risco como o uso de drogas, violência, gravidez e as transformações sociais.

A sociedade cria todo um universo de regras, leis, costumes, tradições e práticas, visando 
perpetuar os valores comumente aceitos e enfrentar os problemas experimentados por 
todos os membros. Todas essas formas socialmente padronizadas de comportamento 
constituem a cultura da sociedade. (CAMPOS, 1987 p. 28)

Nessa fase verifica-se o conflito de gerações, passam a viver uma situação de certa 
obscuridade, hostilizam os pais e ao menos querem atenção por parte dos mesmos. 

Mussen (1979), associa a palavra desenvolvimento a mudanças resultantes de 
influências ambientais ou de aprendizagem, e o crescimento às modificações que dependem da 
maturação. “O corpo surge soberano, inábil e desproporcional e o adolescente precisa saber lidar 
e entender este novo corpo” (MATTOS; NEIRA, 2000). Essas transformações acontecem em 
momentos divergentes para cada sexo. Ainda, ocorrem modificações cognitivas no adolescente, 
caracterizado por uma maior autonomia e rigor em seu raciocínio. Segundo Piaget (apud 
PAPALIA; OLDS, 2000), os adolescentes ingressam no nível mais alto do desenvolvimento 
cognitivo, a fase das operações formais, quando desenvolvem a capacidade do pensamento 
abstrato ou teórico. 
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A adolescência é a idade da certeza. Os adolescentes não desconfiam de suas ideias e 
opiniões. Acreditam piamente naquilo que seus pensamentos lhes dizem. Daí a con-
clusão lógica de que todos os que têm ideias diferentes das suas só podem estar er-
rados. Explica-se, assim, a sua dificuldade em lidar com opiniões discordantes. ‘Sei 
muito bem o que estou fazendo’: essa é a resposta padrão que eles usam para se des-
tacar de uma advertência sobre um curso problemático de ação. (ALVES, 1995 p. 34)

No que se refere aos aspectos cognitivos, Piaget, divide os períodos do 
desenvolvimento de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por 
sua vez, interfere no desenvolvimento global. Os períodos classificados por ele são determinados 
por aquilo de melhor que o indivíduo consegue fazer nas faixas etárias, como: sensório motor 
(de zero a dois anos), pré-operatório (dos dois aos sete anos), operações concretas (de sete 
a doze anos) e as operações formais (doze anos em diante). Neste último período acontece 
o amadurecimento das características da vida adulta. Piaget assegurava que as mudanças 
na maneira como os adolescentes raciocinam sobre si mesmos, sobre seus relacionamentos 
pessoais e sobre o caráter da sua sociedade têm como fonte comum o desenvolvimento de uma 
nova estrutura lógica que ele chamava de operações formais. 

Na visão piagetiana, a transição de um período a outro necessariamente provoca um 
desequilíbrio temporário que, posteriormente, dá lugar a uma forma superiore de ra-
ciocínio. Desta maneira, no início de cada nova etapa, verifica-se uma predominância 
da assimilação sobre a acomodação – o indivíduo incorpora a realidade às estruturas 
que já possui. Pouco a pouco, através de um processo gradual, as estruturas internas 
tornam-se adequadas a realidade, atingindo, assim, um equilíbrio maior. (RAPPA-
PORT, 1981 p. 69)

O ambiente escolar é o cenário da diversidade cultural. Encontra-se diferentes culturas 
religiosas, princípios, valores, gênero, grupos e principalmente diversidades socioeconômicas. 
Vivemos em uma sociedade pluralista, onde o respeito à individualidade e o direito de expressão 
devem ser considerados. É preciso desconstruir os preconceitos e estereótipos, enxergar o 
mundo presente nas relações humanas e aceitar que a diversidade baseada na igualdade e na 
diferença é possível.

Conforme Eccles e Midgley (apud CAVENAgHI; BZUNECK, 2009), o 
desenvolvimento pubertal e cognitivo dos adolescentes evidenciam que eles não anseiam um 
clima de comparação e competição no convívio escolar, anseiam um ambiente de aprendizagem 
desafiador para o desenvolvimento de sua competência. Além disso, querem oportunidade para 
tomar decisões na sala de aula e agregar o que está sendo aprendido com interesses pessoais e 
experiências.

Tais mudanças refletem um impacto significativo para o adolescente. As 
mais importantes mudanças são notadas no aumento da propensão do indivíduo a pensar 
abstratamente, engajar-se nas estratégias de processamento de informação, a reflexão de 
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problemas considerando múltiplas dimensões de um problema de uma vez, influenciando 
potencialmente na aprendizagem do adolescente e também relevantes implicações para o seu 
autoconceito e para a motivação. 

4 PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O processo de ensino-aprendizagem depende de fatores motivacionais, como por 
exemplo, os conteúdos que despertem o interesse dos alunos que atenda suas necessidades, o 
professor como mediador e sua relação professor-aluno. Dos fatores que influem, o professor 
constitui um dos mais importantes por ser o elemento que dinamiza/direciona os conteúdos a 
serem trabalhados. Partindo deste pressuposto, cabe ao professor ser o principal agente, sendo o 
responsável por incorporar atividades que oportunizem prazer. Ouriques et al (2008) destacam 
a importância de conhecer o público alvo a fim de promover maior adesão e permanência nas 
atividades praticadas pelos adolescentes.

De acordo com o PCNs (1999) o professor deve cumprir o seu papel de mediador, 
adotando a postura de interlocutor de mensagens e informações; sendo flexível no tocante 
as mudanças do planejamento e do programa de curso; mostrando aos alunos que aquele é 
um espaço de aprendizagem e procurando entender e aceitar as relações corporais existentes 
no mundo humano para o bom desempenho do seu papel de educador. Reforçando tal 
compromisso, Freire (1996, p.25) afirma que: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.

Já Guiraldelli (1989 apud MARZINEK, 2004 p. 37) enfatiza que o professor é o 
profissional que se preocupa com a qualidade de vida dos adolescentes, com destaque para o 
aspecto educacional/formativo, utilizando-se, para isso, de atividades regulares, equilibradas, 
adequadas, cuja intencionalidade visa o bem-estar, a saúde e o equilíbrio mental e social dos 
adolescentes no meio em que vivem, ressaltando assim o grande papel do professor.

Ao professor de Educação Física (BRASIL, 1999 apud MARZINEK, 2004 p. 39) 
compete buscar, a todo custo, a motivação com o trabalho desenvolvido na escola, colocando 
o seu componente curricular no mesmo patamar de seriedade e compromisso que os demais 
no processo de formação do educando. Para Witter e Lomônaco (1984) a falta de motivação 
do professor afeta diretamente o aluno, pois é o docente a pessoa na escola que tem o maior 
contato com os discentes. Como mediador, o professor agrega conhecimentos para trabalhar nos 
aspectos físicos e motores, como também sociais, culturais e psicológicos. Conforme Machado 
(1995), o professor no desempenho de sua função, pode moldar o caráter dos jovens e, portanto, 
deixar marcas de grande significado nos alunos em formação.

Esse relacionamento professor-aluno é um fator determinante na participação dos 
alunos nas aulas, pois os alunos buscam além de conhecimento relações de afetividade, amizade, 
atenção. Em contrapondo, Snyders (1988 apud MARZINEK, 2004 p. 35) expõe que na relação 
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professor-aluno, existe um simples despejar de conhecimentos, ao passo que os alunos sonham 
com outras relações: serem levados em consideração, serem conhecidos e reconhecidos em 
sua individualidade, em sua vida pessoal; sonham também com relações nas quais poderiam 
revelar ao professor seus gostos, seus problemas e mesmo seus defeitos, poderiam “desvendar 
sua personalidade”, e gostariam que o professor se interessasse por isso. Corroborando com o 
mesmo autor Almeida e Caudouro (2007) afirmam que os alunos querem também um professor 
que seja respeitador quanto ao limite de cada um, e que entenda o que o aluno gosta de fazer. 
A escola é o ambiente de maior diversidade cultural, os alunos trazem consigo uma bagagem 
cultural própria e o professor tem a sua própria, e através desse convívio que acontecem as 
trocas de experiências e conhecimentos. 

Por isso, os professores necessitam se conectar significativamente com seus estudan-
tes adolescentes, estabelecendo uma relação de confiança com eles e, na medida do 
possível, referindo-se às experiências deles fora da escola junto ao conhecimento da 
sala de aula. (HOY; DEMERATH; PAPE, 2001; LA gUARDIA; RYAN, 2002 apud 
CAVENAgHI; BZUNECK, 2009).

Para Betti (1995), o relacionamento aluno-professor, pode determinar a participação 
ou não do aluno, não só durante as aulas de Educação Física escolar como também nas 
atividades extraescolares. Cabe ao professor estimular/motivar os alunos a participarem, pois 
grande parte da sua rotina diária acaba passando no ambiente escolar. Verifica-se de acordo 
com estudos realizados por MOREIRA (1997 apud MARZINEK, 2004 p. 36), a desmotivação 
dos professores em ministrar novos conteúdos aos alunos. Fortalecendo tal realidade Darido 
(2005) ressalta a desatualização dos professores de educação física recomendando que a prática 
pedagógica necessita de reflexão e alternativas, a fim de torna-la permanentemente renovada. É 
importante salientar que não se fala de aulas individualizadas e sim de conteúdos diversificados 
que busquem contemplar os envolvidos nesse processo educativo. Segundo Betti (1992 apud 
MARZINEK, 2004 p. 37), o professor de Educação Física é importante para os alunos, uma vez 
que é ele geralmente responsável pela organização das aulas e escolha dos conteúdos, embora 
muitas vezes repetitivos e falhos. Corroborando com o mesmo, Almeida (2007) ressalta que os 
procedimentos didáticos pedagógicos do professor também influenciam na qualidade das aulas 
e, consequentemente, na motivação dos alunos. Assim promover um ensino mais desafiador e 
interessante para os alunos e professores é responsabilidade do professor. Através disso, Betti 
problematiza: “Apesar da deficiência da educação física nas escolas, percebida pelos alunos 
que filtram os acontecimentos com sua percepção, eles ainda conseguem sentir muito prazer 
em participar das aulas”. Fortalecendo assim a ideia da importância de tal prática na escola, 
legitimando sua veracidade como componente curricular obrigatório na educação básica, por 
mais que a organização das aulas e a escolha dos conteúdos são muitas vezes repetitivas e falhas 
conforme menciona Betti (1992 apud MARZINEK, 2004 p. 37).
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No entanto, o professor encontra alguns obstáculos que prejudicam o processo 
de ensino-aprendizagem, entre eles, a falta de materiais e até mesmo locais para a prática da 
atividade física, fazendo que o professor busque alternativas. Diante disso, o professor deve 
ter criatividade para ministrar os conteúdos em suas aulas, promovendo um ambiente de 
aprendizagem e que desenvolva a criticidade em seus alunos. Para Freire (1996), o educador 
não se pode negar o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, 
sua curiosidade.

Assim, diante do exposto, é neste cenário que entra um bom professor de educação 
física.  Percebe-se que ser professor de Educação Física é ser educador. É preocupar-se com 
a formação integral do aluno. O profissional de Educação Física é especialista em atividades 
físicas, nas suas diversas manifestações. Compete ao professor de Educação Física planejar, 
programar, coordenar, dinamizar e ensinar em todas as suas aulas, fazendo algo realmente 
significativo para o desempenho e desenvolvimento do aluno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das reflexões da temática apresentada, na fase da adolescencia acontecem 
muitas mudanças físicas, psíquicas e sociais pertinentes a esta fase. Tais mudanças refletem 
um impacto significativo para o adolescente. Percebe-se a influência relevante que a Educação 
Física tem no desenvolvimento dos adolescentes que passarão por um momento transitório em 
suas vidas, onde assumirão suas responsabilidades sociais como cidadãos adulto. Tal perspectiva 
encaminha-se ainda em colocar o indivíduo como sujeito transformador da realidade na qual 
está inserido.  Através dessa realidade faz-se necessário uma reflexão acerca dos conteúdos 
da Educação Física trabalhados no Ensino Médio, que a continuidade repetida seja repensada 
em conteúdos que possibilitem novos conhecimentos ou aprofundamento dos já adquiridos, 
estreitando as relações entre teoria e prática pedagógica, inovando, experimentando novos 
modelos, estratégias, metodologias, conteúdos, para que a Educação Física siga contribuindo 
para a formação integral dos adolescentes e para a apropriação crítica da cultura contemporânea.

Sendo assim, para que esse processo aconteça de forma positiva os professores de 
Educação Física assumem um papel fundamental como agente facilitador, devendo assumir 
suas responsabilidades e postura como educadores, enfrentando os obstáculos emergentes 
da Educação, desenvolvendo junto aos seus alunos e Escola, o senso crítico, visando uma 
transformação da ordem social estabelecida, onde o mesmo possa através perceber o mundo que 
o cerca, e qual o seu papel na construção de uma nova sociedade mais justa e igualitária. Por fim, 
cabe ao educador a função de favorecer um ambiente educacional motivacional nesse processo 
de ensino-aprendizagem. Diante do exposto, faz-se necessário que os professores repensem 
suas posturas, aprimorem suas competências e busquem estar em constante atualização. 
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PERSPECTIVAS E AVANÇOS NO COMBATE A PUBLICIDADE DE ALIMENTOS 
VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL

Lucas Rocha de Mesquita1

Juliana Paiva Sousa2

RESUMO
Há tempos a indústria alimentícia volta sua atenção ao público infantil e a estes dirige grandes ações de publicidade 
fim de fidelizar este público tal fato está fortemente relacionado ao crescimento dos índices de obesidade no país 
e no mundo. Neste trabalho, busca-se avaliar os marcos legais desenvolvidos para regulamentação da publicidade 
infantil Observou-se que diversas medidas foram propostas, dentre as quais algumas acabaram por esbarrar em 
tramites burocráticos ou influência da indústria alimentícia. As medidas implementadas, configuram-se como 
um instrumento efetivo na regulamentação da publicidade de alimentos voltada ao público infantil. A crescente 
incidência de sobrepeso acompanha o investimento em marketing infantil, tornando necessário que a legislação 
brasileira, regulamente, fiscalize e implemente de modo eficaz a forte publicidade voltada ao público infantil, 
objetivando-se evitar o desenvolvimento de adultos obesos e acometidos por doenças crônicas relacionadas a 
hábitos alimentares errôneos na infância.

Palavras-chave: Ciências da Nutrição. Ciências da Nutrição Infantil. Programas. Políticas de Nutrição e 
Alimentação. Nutrição em Saúde Pública.

ABSTRACT
There are times the food industry turns its attention to children and these drives large advertising actions to retain 
this audience this fact is closely related to the growth of obesity in the country and the world. In this paper, we try 
to assess the legal frameworks developed for the regulation of children’s advertising has been observed that various 
measures have been proposed, among which some ended up bumping into bureaucratic procedures or influence 
the food industry. The measures implemented, constitute itself as an effective instrument in the regulation of food 
advertising aimed at children. The increasing incidence of overweight accompanying investment in advertising 
to children, requiring that Brazilian law, regulate, oversee and implement effectively the strong advertising aimed 
at children, aiming to prevent the development of obese adults and affected by chronic diseases related the wrong 
eating habits in childhood.

Keywords: Nutritional Sciences. Child Nutrition Sciences. Nutrition Programs and Policies. Nutrition. Public 
Health.

1 INTRODUÇÃO

A indústria alimentícia há tempos vem voltando sua atenção para o público infantil, 
assim, promovendo e dirigindo a este público alvo grandes ações de marketing e publicidade a 
fim de cada vez mais conseguir a adesão e fidelização deste grupo, visto que este é um público 
que rende cerca de US$ 15 bilhões por ano e a influência infantil nas compras se aproxima de 
US$ 600 bilhões a indústria infantil9.

1 Nutricionista, bacharel em Nutrição pelas Faculdades INTA; pós graduando a nível lato sensu em Nutrição 
Clínica e Esportiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI) – lucasrm.93@gmail.com
2 graduanda do 6º semestre em Licenciatura em Educação Física pelas Faculdades INTA – julianapaiva8@
hotmail.com
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Para tal em suas publicidades a indústria exalta o sabor dos alimentos processados 
através do alto teor de açúcares e gorduras, considerando o atrativo do paladar doce e gorduroso 
e também promove a associação com personagens que fazem parte de seu imaginário social da 
criança, desta forma estabelecendo uma relação de confiança e afetividade com o produto[12].

Tais ações têm funcionado, conforme estudo de Rodrigues e Fiates (2012) que 
mostra que o acesso às diversas formas de mídia, como a televisão e a tomada do processo de 
instrução das crianças por estes meios, tem levado a maior compra por parte das crianças dos 
alimentos veiculado. 

Por ser um indivíduo dotado de menos experiência de vida e menor habilidade 
cognitiva que o adulto, a criança se torna mais vulnerável aos impactos da publicidade, visto 
que por estar em processo de formação, ainda não possui a capacidade para interpretar as 
mensagens publicitárias como discursos persuasivos que visam à venda  (FERREIRA, 2015).

Este comportamento vem acarretando em um padrão alimentar pautado por uma 
dieta baseada em alimentos de alta densidade energética, ricos em sódio, gorduras e açúcares, e 
pobres em fibras alimentares e carboidratos complexos (PONTES et al, 2009), a adoção destes 
alimentos veiculados de forma persuasiva nas grandes mídias, em detrimento de alimentos 
de maior qualidade nutricional, como frutas, pode estar contribuindo para o aumento de peso 
(SOUZA, REVILLION, 2012; UEDA, PORTO, VASCONCELOS, 2014).

Nos últimos anos, entretanto, por meio de pressão exercida por diversos órgãos 
ligados a saúde pública, os governos e entidades a nível mundial passaram a voltar seus esforços 
para o desenvolvimento de medidas regulatórios no que diz respeito a publicidade de alimentos 
dirigida a crianças.

Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio da Comissão para 
Erradicar a Obesidade Infantil, lança um relatório revelando que um crescimento de 47,1% da 
incidência de crianças com sobrepeso ou obesidade.

No mesmo documento, a OMS relaciona a excessiva exposição a alimentos 
ultraprocessados e com baixo valor nutricional, como um dos responsáveis pela crescimento 
da obesidade infantil e propõe a restrição a publicidade de alimentos ultraprocessados com um 
dos instrumentos para combate da obesidade infantil  (WORLD HEALTH ORgANIZATION, 
2015).

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva apresentar algumas das principais medidas e propostas da 
legislação brasileira relacionadas ao combate ou regulamentação da publicidade persuasiva de 
alimentos voltados a crianças, visando à melhoria da qualidade da alimentação e o combate do 
desenvolvimento da obesidade e de posteriores comorbidades associadas.
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2 METODOLOGIA

O presente trabalho se trata de uma revisão bibliográfica a partir de artigos, 
resoluções, relatórios, projetos de lei e outros documentos encontrados nas bases de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Scientific Electronic Library Online – SciELO, google 
Acadêmico e nos sites legislação especifica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CóDIgO BRASILEIRO DE AUTO-REgULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA, 1980

O Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária pode ser tido como um 
dos primeiros instrumentos de regulamentação da publicidade voltada a crianças. 

Em seu anexo H o código dispõe da seguinte forma sobre a propaganda voltada à 
criança ao utilizar personagens do universo infantil ou apresentadores de programas dirigidos a 
este público-alvo, a pratica deve ser feita apenas nos intervalos comerciais, deixando evidente a 
distinção entre a mensagem publicitária e o conteúdo editorial ou da programação.

O código diz ainda que a propaganda deve abster-se de utilizar crianças muito acima 
ou muito abaixo do peso normal, conforme os padrões comumente aceitos, evitando que elas e 
seus semelhantes possam ter sua dignidade atingida

E por fim sinaliza que quando o produto for destinado à criança, a publicidade deve 
abster-se de qualquer estímulo que induza a compra ou consumo, sobretudo se apresentado por 
autoridade familiar, escolar, médica, esportiva, cultural ou pública, bem como por personagens 
que os interpretem, exceto em campanhas educativas, de natureza institucional e que promovam 
hábitos alimentares saudáveis  (CONAR, 2007).

3.2 LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 - CóDIgO DE DEFESA DO CONSU-
MIDOR – CDC – ART. 37. § 2º

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código 
de Defesa do Consumidor, define em seu artigo Art. 37. § 2º como abusiva, dentre outras a 
publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança  (BRASIL, 
1990). 

O código de defesa do consumidor configurou-se como um grande avanço na área 
e por anos, pôde ser considerado, junto com o Código Brasileiro de Auto-regulamentação 
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Publicitária como uma importante fonte na área de regulamentação da publicidade voltada a 
criança.

Entretanto, tanto o Código de defesa do consumidor quanto o Código Brasileiro de 
Auto-regulamentação Publicitária por seu caráter generalista, deixam margem para que ainda 
a indústria de alimentos se utilize-se de publicidade fortemente direcionada à criança, sem 
que no entanto possam ser consideradas como abusiva, fato que se repete em diversos outros 
instrumentos regulatórios.

3.3 PROJETO DE LEI Nº 5921 DE 2001 – PL 5921/2001

O Projeto de Lei 5921/01 altera a redação do § 2º do artigo 37 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 e pretende proibir a publicidade destinada à venda de produtos 
infantis, e ainda define como abusiva a publicidade, que dentre outras disposições, aproveite-se 
da deficiência de julgamento e experiência da criança e seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança  (BRASIL 2001).

O projeto de Lei é do ano de 2001 e permanece ainda em tramitação.

3.4 PROJETO DE LEI DO SENADO 150/2009

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para regulamentar a 
propaganda de alimentos. Faz definições acerca das quantidades elevadas de açúcar, gordura, 
sódio e bebidas de baixo teor nutricional. 

Quanto à propaganda estabelece, dentre as muitas disposições que são vedadas a 
indução a erro quanto origem, natureza, composição e propriedades do produto, a indução ao 
consumo exagerado.

Quanto à propaganda e publicidade dos alimentos ricos em açúcar, gordura, sódio e 
bebidas de baixo teor nutricional, determina que este tipo de publicidade só poderá ser veiculado 
em rádio ou televisão entre vinte e uma e seis horas, devem ser acompanhadas de mensagens 
de advertência sobre os riscos de seu consumo exagerado, não poderão sugerir que tal alimento 
seja saudável ou benéfico à saúde, não poderão ser dirigidas a crianças e adolescentes, seja por 
qualquer maneira, não poderão ser veiculadas em instituições de ensino e entidades a fornecer 
cuidados às crianças, nem em materiais educativos ou lúdicos  (BRASIL, 2009).

O projeto está em tramitação desde 2009.
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3.5 RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEgIADA Nº 24/2010 – ANVISA

Publicada em 29 junho de 2010, no Diário Oficial da União, a Resolução de Diretoria 
Colegiada número 24 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um documento que tem 
entre suas bases a Consulta Pública número 71 de novembro de 2006. Tal resolução dispõe sobre 
a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a 
divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional, 
dentre outras disposições. Tem por objetivo principal assegurar informações indisponíveis 
 a preservação da saúde de todos os expostos a publicidade de alimentos e bebidas de baixo 
teor nutricional, dessa forma coibindo praticas excessivas que levem o público, em especial o 
infantil, a práticas alimentares que possam ser prejudiciais à saúde ou que violem o direito à 
alimentação adequada  (BRASIL, 2010).

Sobre esse regulamento Reis, Vasconcelo e Barros (2011) referem que o 
objetivo central da resolução é impedir o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente em crianças e adolescentes, público mais vulnerável ao apelo publicitário, para 
tal as propagandas dos alimentos, quando cabível, devem vir acompanhada de advertência quanto 
as seus malefícios, além disso, fica proibida a utilização de figuras, desenhos, personalidades e 
personagens que sejam cativos ou admirados por esse público-alvo. 

Em relatório da ANVISA constatou-se um movimento contrário de algumas 
associações das indústrias alimentícias que obteve liminares judiciais que lhes conferiam o 
direito de desobrigação do cumprimento do regulamento, a ANVISA recorreu dessas decisões, 
no entanto ainda não houve análise por parte do Judiciário, as liminares contrárias a esta 
resolução continuam válidas em caráter não definitivo  (BRASIL 2010).

Como relata Henriques et al (2014) os representantes da indústria de alimentos 
apresentaram desde comentários específicos sobre artigos e incisos até a insatisfação total com 
o documento. O documento final revela em certa medida o resultado da pressão de tais grupos 
interessados em manter o atual perfil da publicidade no Brasil. 

3.6 PROJETO DE LEI DO SENADO 144 DE 2012 – PLS 144/2012

Estabelece a proibição da distribuição ou venda em estabelecimentos que 
comercializam refeição rápida de brindes, brinquedo, objeto de apelo infantil ou bonificação 
direcionada ao consumidor  (BRASIL, 2012).

O projeto aguarda entrada em pauta no senado. 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 78-86, jul./set. 2016.

83

3.7 RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (CONANDA) Nº 163 DE 13/03/2014

Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) promulga disposição que dispõe sobre a abusividade do direcionamento de 
publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. 

A disposição considera como abusiva a prática do direcionamento de publicidade e 
de comunicação mercadológica voltada à criança, com o intuito de persuadi-la para o consumo 
de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, de referências que façam alusão ao meio infantil, 
tais como linguagem infantil, músicas infantis, representação de criança, desenho animado, 
personagens ou apresentadores infantis, brindes, dentre outros  (BRASIL, 2014).

A resolução do CONANDA precede o Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 
2015, e pode ser considerada, junto com este, um dos marcos regulatórios efetivos no combate 
a publicidade infantil por apresentar disposições especificas.

3.8 DECRETO Nº 8.552, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015

Assinado em 3 de novembro de 2015, o decreto regulamenta Lei nº 11.265, de 3 de 
janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.

O decreto veta a publicidade de alimentos infantis que possam ser prejudiciais 
à alimentação, dentre estes incluem-se papinhas, leites modificados, fórmulas infantis e até 
chupetas e mamadeiras em quaisquer que sejam os meios de comunicação e especifica que estes 
produtos não falam uso em suas embalagens de fotos, desenhos ou representações gráficas que 
não sejam necessárias para ilustrar métodos de preparação, veda também o uso de frases ou 
expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos, 
dentre outras disposições (BRASIL, 2015).

O decreto é um dos mais fortes instrumentos no que diz respeito a regulamentação 
de publicidade infantil, trata em suas linhas de conceitos e disposições específicas anteriormente 
não abordadas nos marcos regulatórios. 

Como visto, nos últimos anos diversos projetos foram propostos no Brasil voltadas 
à proteção da criança contra a publicidade persuasiva da indústria alimentícia, entretanto, 
conforme ressalta Iglesias, Caldas e Lemos (2013), a legislação brasileira ainda é limitada, se 
comparada a outras nações, como América do Norte e Europa. 

Esta limitação pode ser explicada, pelo número significativos de projetos que visam 
regulamentar a publicidade voltada ao público infantil e que esbarram em trâmites burocráticos, 
no desdém por parte das autoridades julgadoras ou ainda por influência da indústria alimentícia, 
e acabam por não serem postas em prática. 
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Para REBOUçAS (2008) o “ponto cego” da regulamentação da publicidade 
direcionada a crianças está no fato de enxergar a criança como consumidor e não como um 
indivíduo em fase de construção, dessa forma enquanto esta visão for presente na sociedade o 
conflito de interesse e a intensa disputa entre o interesse público e o interesse privado quanto a 
regulamentação da publicidade serão presentes nos debates no âmbito da saúde.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente incidência de sobrepeso acompanha o investimento em marketing 
infantil  pois estes alimentos veiculados nas grandes mídias apresentam baixo valor nutricional, 
apresentando significativas quantidades de gorduras, açúcares, sódio e calorias, como pode 
ser observado em diversos estudos, dado isso, faz-se necessário que a legislação brasileira 
regulamente, fiscalize e implemente de forma efetiva as normas e leis que dispõe acerca do 
combate a publicidade persuasiva e por vezes até agressiva voltada ao público infantil, dando 
ainda ênfase de que a criança é um indivíduo em desenvolvimento, que não possui as mesmas 
competências que em uma adulto quanto a escolhas e capacidade de interpretar claramente o 
foco comercial das propagandas. 

Dessa forma, a eficaz regulamentação será também responsável por contribuir para 
que se possa evitar o desenvolvimento de adultos obesos e acometidos por doenças crônicas 
relacionadas a hábitos alimentares inadequados.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O TREINAMENTO DE FORÇA PARA IDOSOS: 
UM ESTUDO DE REVISÃO1

Luciano da Silva2

Giovane Pereira Balbé3

RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a contribuição das revistas brasileiras sobre treinamento de força para idosos. 
Trata-se de um estudo de revisão sistemática com coleta de dados nas bases LILACS, SCIELO e MEDLINE, 
mediante descritores relacionados à temática pesquisada. A busca ocorreu no período de setembro a outubro de 
2015. Adotou-se entre os critérios de inclusão os trabalhos com abordagem na temática treinamento resistido/força 
como variável exposição e medidas em saúde como variáveis desfecho, realizados com idosos. Como critérios 
de exclusão adotaram-se estudos de revisão, teses e dissertações. Os artigos foram selecionados pelo título e 
posteriormente ocorreu a leitura do resumo. Identificou-se 110 artigos, sendo 107 resumos excluídos por não 
atenderem aos critérios de inclusão. Adotou-se o programa Endnote para a seleção dos artigos. Identificou-se 
que dos três estudos selecionados são experimentais, entretanto com características metodológicas variadas. Um 
aspecto que predominou nos estudos envolveu a carga de treinamento de 80% de 1RM para ganho de força. Os 
trabalhos apontam que o treinamento de força é capaz de melhorar a coordenação, agilidade, força e equilíbrio 
dos idosos proporcionando uma vida saudável e com qualidade. Conclui-se que o treinamento de força para 
idosos possibilita benefícios na capacidade funcional aptidões físicas e qualidade de vida do idoso.

Palavras-chave: Treinamento de força. Envelhecimento. Qualidade de Vida.

ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the contribution of Brazilian magazines on strength training for seniors. This 
is a systematic review of study data collection in LILACS, SciELO and MEDLINE through descriptors related 
to the searched subject. The search took place in the period September-October 2015. It was adopted among 
the inclusion criteria work to approach the theme resistance training / strength as variable exposure and health 
measures as outcome variables, carried out with the elderly. Exclusion criteria were adopted review of studies, 
theses and dissertations. The articles were selected by title and later was the reading of the summary. It identified 
110 articles, 107 abstracts excluded for not meeting the inclusion criteria. Adopted the Endnote program for the 
selection of items. Identified is that of the three selected studies are experimental, but with varying methodological 
characteristics. One aspect that predominated in the studies involved the training load of 80% of 1RM to gain 
strength. The studies indicate that strength training can improve coordination, agility, strength and balance of the 
elderly by providing a healthy and quality life. It concludes that strength training for seniors provides benefits in 
functional capacity physical fitness and quality of life of the elderly.

Keywords: Strength Training. Aging. Quality of Life.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural que ocorre na vida do ser humano, 
envolvendo alterações fisiológicas, e assim causando alterações na capacidade funcional. 
Durante o processo de envelhecimento são observados declínios significativos nos diferentes 
componentes da capacidade funcional em especial, nas expressões de força muscular 
(gONÇALVES; gURJÃO; gOBBI, 2007).  A perda da força como consequência da redução 
de massa muscular, é a principal responsável pela alteração na qualidade e na capacidade 
funcional do ser humano em processo de envelhecimento. A diminuição da força e da potência 
do músculo pode influenciar na autonomia, bem-estar e qualidade de vida dos idosos (PRADO; 
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TEIXEIRA; LANgA, 2010). O envelhecimento da população necessita de ações preventivas e 
corretoras, pois com o processo de envelhecimento varias alterações ocorrem no corpo humano, 
tornando mais difícil o desempenho de tarefas (SIMãO, 2004).

Embora o envelhecimento seja um processo natural, as práticas de exercícios de 
força podem minimizar ou até mesmo reverter seu efeito. O treinamento de força consiste em 
uma atividade voltada para o desenvolvimento das funções musculares por meio da aplicação 
de sobrecarga (FRONTERA et al 1988). O treinamento de força tem se mostrado um meio 
efetivo para desenvolver força e para que ocorram melhoras do status funcional em idosos 
(FLECK; KRAEMER, 2006).

Para Simão (2004) a manutenção da força também envolve aspectos preventivos 
referentes à instabilidade articular, diminuição de riscos de quedas, osteoporose e manutenção 
da potência aeróbia. A prática de exercícios de força pode reverter esse quadro, auxiliando 
na manutenção da massa muscular e melhorando sua força e resistência (QUEIROZ; 
KANEgUSUKU; FORJAZ, 2009). Assim, idosos que se exercitam com pesos, recuperam uma 
boa parte de sua força perdida, o que os capacita para um melhor desempenho das atividades 
diárias (NIEMAN, 1999).

Considerando a novas descobertas na área do treinamento de força, destaca-se a 
necessidade de revisar sobre quais características do treinamento de força são destacados 
na literatura. Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo analisar a contribuição das 
revistas brasileiras sobre treinamento de força para idosos.

2 METODOLOGIA

Este é um estudo do tipo revisão sistemática, com a finalidade de investigar a 
produção científica direcionada ao treinamento de força para idosos.

Integrou essa revisão o levantamento conduzido nas bases de dados LILACS, 
SCIELO e MEDLINE. Para a busca dos artigos, utilizou-se a sintaxe com os seguintes descritores 
“treinamento de força OR treinamento resistido OR treinamento com pesos OR força muscular 
OR musculação AND idosos OR 60 anos ou mais OR terceira idade AND saúde OR aptidão 
física OR aptidão funcional”. A busca ocorreu no período de setembro a outubro de 2015.

Para a seleção dos trabalhos adotou-se como critérios de inclusão abordagem 
na  temática treinamento resistido/força como variável exposição e medidas em saúde como 
variáveis desfecho. Além disso, deveria envolver pessoas com 60 anos ou mais de idade, ser 
artigos completos publicados em português e disponível em revistas brasileiras. Como critérios 
de exclusão adotaram-se estudos de revisão, teses e dissertações.

Primeiramente, os artigos foram selecionados pelo título e posteriormente ocorreu 
a leitura pelo resumo para a identificação dos trabalhos selecionados.

Com isso identificaram-se 110 artigos, sendo 107 resumos excluídos por não 
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atenderem aos critérios de inclusão. Desses resumos 34 foram encontrados na base de dados 
LILACS e 6 na base de dados SCIELO e 70 na MEDLINE.

Para realizar a seleção dos artigos utilizou-se o programa Endnote, em que dos 110 
artigos, 70 foram excluídos por serem de língua estrangeira. Do mesmo modo outros 37 artigos 
foram excluídos, uma vez que não se relacionaram a temática “Treinamento de força para 
idosos”, restando 3 artigos os quais fizeram parte desta revisão. O detalhamento do processo de 
seleção encontra-se na figura 1. 

Figura 1: Organograma das etapas de seleção dos artigos.

Dos estudos selecionados, analisou-se a metodologia do treinamento realizado 
pelos autores, o número de séries e de repetições, frequência semanal, carga utilizada e intervalo 
entre as séries. Diante dos dados encontrados nos estudos, os mesmos foram organizados e 
tabulados no Excel.

3 RESULTADOS

A partir das buscas realizadas nas bases de dados (LILACS, SCIELO e 
MEDLINE), encontrou - se um total de 110 artigos. Esses estudos foram, em sua maioria, 
encontrados na base de dados MEDLINE (70 artigos), seguido da base LILACS (34 artigos) 
e SCIELO (6 artigos). A partir dessa busca, ocorreu análise criteriosa, resultando em 3 artigos 
selecionados para a revisão final.

Dois artigos foram publicados na revista brasileira de medicina do esporte, enquanto 
o outro artigo foi publicado na revista brasileira geriatria gerontologia realizados nas regiões 
sudeste e centro-oeste, respectivamente. Os estudos envolveram o método experimental para 
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investigação dos dados, tendo a participação de idosos de ambos os sexos, embora haja um 
estudo que envolveu mulheres a partir de 50 anos, conforme tabela 1.

Tabela 1: Relação de informações dos estudos selecionados.
Autor 
(Ano) Revista Cidade/Região Tipo de 

Pesquisa Amostra Faixa Etária

MARIANO et al.
(2003)

Revista Brasileira 
de Geriatria e 
Gerontologia

Rio de Janeiro Experimental 3 6 
mulheres ≥ 60 anos

SILVA et al.
(2008)

Revista Brasileira 
de Medicina do 
Esporte

São Paulo Experimental 61 
idosos

Entre 60 a 75 
anos

PóVOA et al.
(2014)

Revista Brasileira 
de Medicina do 
Esporte

Goiás Ensaio Clínico 
Randomizado

2 0 
mulheres ≥ 50 anos

Para o estudo de Mariano et al. (2003) foram realizados seis meses de treinamento 
com carga progressiva de 60% a 80% de 1RM, com 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições. Já o estudo 
de Silva et al. (2008) foram avaliados dois grupos, sendo um grupo experimental e outro um 
grupo controle. No grupo experimental foram realizadas 3 sessões de treinamento por semana, 
alternando os dias, com duração de uma hora em um período de 6 meses. Cada sessão se iniciou 
com aquecimento de 10 minutos e alongamento. A carga foi de 80% de 1RM, com 2 séries de 
8 repetições com intervalos de 1 minuto 30 segundos e de 3 minutos entre cada aparelho. Já 
no grupo controle o treinamento foi sem sobrecarga, uma vez por semana com aquecimento e 
alongamento, e o mesmo protocolo de exercício dos grupos, enquanto a pesquisa de Póvoa 
et al. (2014) avaliou dois grupos, sendo eles um grupo aeróbio e um grupo resistido. No 
grupo aeróbio a intensidade foi de leve a moderada, até 80% da FC máxima. Alongamentos 
para os membros superiores e inferiores duas vezes por sessão, após aquecimento inicial de 10 
minutos e ao final dos exercícios foram realizados, já no grupo resistido foram feitas 2 séries de 
12 a 15 repetições com intervalo de 60 segundos com carga de 50% de 1RM nas primeiras 
9 sessões e 65% de 1RM nas 9 sessões seguintes.

O teste mais utilizado para a identificação do nível de força máxima e prescrição 
da intensidade de cada exercício foi o teste de 1RM.

Analisou-se que os estudos abordaram a qualidade de vida, a capacidade funcional, 
a agilidade, a coordenação e o equilíbrio como medidas em saúde.

Como principais resultados no estudo de Mariano et  al. (2003) que  após  o 
treinamento houve melhoras na capacidade funcional, estado geral de saúde, vitalidade, 
limitação de aspectos sociais e saúde mental. No estudo de Silva et al. (2008) analisou que 
o treinamento de resistência a 80% de 1 RM, durante 24 semanas, é favorável na melhora do 
equilíbrio, da coordenação e da agilidade nos idosos. Já no estudo de Póvoa et al. (2014) os 
resultados indicaram melhora em aspectos importantes da QV (WHOQOL-bref) e QVRS (SF-
36) após os protocolos com exercícios aeróbios e resistidos.
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Identificou-se que entre as limitações nos estudos, a não realização de avaliação 
pré e pós- intervenção, a falta de cálculo amostral, não avaliação de força muscular de forma 
objetiva com uso de dinamometria isocinética e da aplicação do treinamento neuromuscular 
para se comparar com o treinamento de resistência, bem como, perda de segmento por evasão 
ou desistência, além de dificuldade em recrutar idosas para treinamento físico (tabela 2).

Tabela 2: Principais características do treinamento e dos resultados encontradas nos artigos 
selecionados.

Autor (ano) Características do 
Treinamento

Medida de 
avaliação de 
Força

Medida em 
Saúde

Principais 
Resultados Limitações Sugestões 

Novos Estudos

MARIANO 
et al.
(2003)

6 meses de 
treinamento com 
carga progressiva de 
60% a 80% de 1RM, 
com 3 séries de 8 a 12 
repetições

Dinamômetro QV

Melhora na 
capacidade 
funcional, estado 
geral de saúde, 
vitalidade, 
limitação de 
aspectos sociais e 
saúde mental.

Perda de 
segmento por 
evasão ou 
desistência e 
dificuldade 
em recrutar 
idosas para 
treinamento 
físico.

SILVA 
et al.
(2008)

GE: 3x por semana, 
1 hora, durante 
6 meses. Início: 
aquecimento de 10’ e 
alongamento. Carga 
de 80% de 1RM, 2 
séries de 8 repetições 
com intervalos de 
1’ 30” e de 3’ entre 
cada aparelho. 
GC: treinamento 
sem sobrecarga, 
1x por semana 
com aquecimento 
e alongamento, e o  
mesmo protocolo de  
exercício dos grupos 
experimentais.

Teste de 1RM Agilidade, 
coordenação e 
equilíbrio

Treinamento 
de resistência a 
80% de 1RM, 
durante 24 
semanas, mostrou-
se favorável 
na melhora do 
equilíbrio, da 
coordenação e 
da agilidade nos 
idosos.

Falta de 
avaliação pré e 
pós-intervenção. 
Falta de cálculo 
amostral.
Não uso de 
dinamômetro 
e aplicação do 
treinamento 
neuromuscular.

Verificar o tipo 
de exercício 
mais efetivo 
para a melhora 
do desempenho 
funcional dos 
idosos.

PóVOA 
et al.
(2014)

GA: intensidade 
leve/moderada, até 
80% da FC máxima, 
monitorada pela 
escala de Borg. 
Alongamentos e 
aquecimento inicial e 
final de
10’. GR: 50% de 
1RM nas primeiras 
9 sessões  e até 
65% nas 9 sessões 
subsequentes. Inicio 
com aquecimento, 
alongamentos. 2 
séries com 12 a 
15 repetições, 60 
segundos de intervalo

Teste de 1RM QV e 
capacidade 
funcional

Melhora em 
aspectos 
importantes da 
QV (WHOQOL- 
bref) e QVRS 
(SF- 36) após        
os protocolos 
com exercícios 
aeróbios e 
resistidos

(GE) grupo experimental, (GC) grupo controle, (GA) grupo aeróbio, (GR) grupo resistido, (RM) Repetição 
Máxima, (QV) qualidade de vida, (QVRS) qualidade de vida relacionada à saúde, SF -36 - The Medical 
Outcomes Study - avalia a qualidade de vida relacionada à saúde, WHOQOL-bref, é composto por 26 questões 
e abrange os domínios: físico, psicológico, de relações sociais e de meio ambiente.



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 87-95, jul./set. 2016.

92

4 DISCUSSÃO

De acordo com os estudos encontrados em revistas brasileiras, o treinamento de 
força de forma bem prescrita pode trazer benefícios para a vida dos idosos.

Outras questões associadas dizem respeito aos componentes do programa, como 
a modalidade, a frequência, a duração e a intensidade. Os estudos selecionados tiveram em 
comum a inclusão de exercícios de força, porém houve diferença quanto ao número de séries, 
repetições, intervalos e carga.

Os maiores resultados são obtidos através de programas de treinamento de força, 
pois o treinamento de alta intensidade é mais benéfico e seguro do que o de baixa intensidade. 
Por isso, todos os programas de exercício para o idoso devem incluir treinamento de força dos 
grandes grupamentos musculares, pois são os mais utilizados na promoção do equilíbrio nas 
atividades da vida diária dos idosos. (SIMãO, 2004)

Estudo de Póvoa et al. (2014) seguiram a mesma metodologia de treinamento de 
Silva et al. (2008) realizando um programa de treinamento de força para idosos, porém 
foram realizadas 2 séries com repetições de 12 a 15 com intervalo de 60 segundos e a carga 
variando entre 50% de 1 RM nas primeiras 9 sessões de treinamento e 65% nas 9 sessões 
seguintes, conseguindo melhorar os aspectos em relação a qualidade de vida e qualidade de 
vida relacionada a saúde.

Os exercícios corretamente prescritos e orientados desempenham importante papel 
na prevenção, conservação e recuperação da capacidade funcional dos indivíduos, repercutindo 
positivamente em sua saúde. Estes não farão parar o processo de envelhecimento, mas, poderam 
retardar o aparecimento de complicações, interferindo positivamente no seu bem-estar. 
(GUEDES; GUEDES, 1995)

Simão (2004), entretanto, cita que nos programas de treinamento de força muscular 
para idosos pode, e deve utilizar sobrecargas devendo manter a capacidade funcional e a 
independência. São recomendados treinamentos de no mínimo duas ou três vezes por semana, 
com duas ou três series de cada exercício.

Para Fleck e Kraemer (2006) o treinamento de força tem se mostrado um meio 
efetivo para desenvolver força e para que ocorram melhoras do status funcional em idosos. 
Os benefícios do treinamento de força para idosos, mesmo com algumas doenças crônica, 
incluem melhor saúde, melhoria das habilidades funcionais e melhor qualidade de vida.

Assim, o treinamento de força aumenta a retenção de nitrogênio e a velocidade 
de síntese de proteínas do corpo todo, isso indica que o sistema hormonal em indivíduos mais 
velhos, ainda funciona na medida necessária para promover algumas adaptações ao treinamento 
de força. (FLECK; KRAEMER, 2006)

De acordo com Simão (2004), o treinamento de força seria de suma importância na 
qualidade de vida dos idosos, por favorecer a maioria das variáveis indisponíveis na vida diária. 
Dentre os três estudos analisados identificou-se em um deles a falta da avaliação pré e pós-
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intervenção, falta do cálculo do tamanho da amostra, falta da avaliação da força muscular pelo 
dinamômetro e aplicação do treinamento neuromuscular para comparar com o treinamento de 
resistência. Já em outro estudo ocorreu à perda de segmento por evasão ou desistência, assim 
como a dificuldade em recrutar idosas para treinamento físico.

Os maiores resultados são obtidos através de programas de treinamento de força, 
pois o treinamento de alta intensidade é mais benéfico e seguro do que o de baixa intensidade. 
Por isso, todos os programas de exercício para o idoso devem incluir treinamento de força dos 
grandes grupamentos musculares, pois são os mais utilizados na promoção do equilíbrio nas 
atividades da vida diária dos idosos. (SIMãO, 2004)

Destaca-se a necessidade de novas pesquisas a fim de verificar qual seria o melhor 
tipo de exercício e o mais efetivo para a melhora do desempenho funcional dos idosos. Para 
a elaboração da presente revisão houve limitações em relação à seleção de estudos, poucos 
artigos atenderam aos critérios utilizados, artigos em outra língua também não foram inclusos 
na revisão, uma vez que não faziam parte dos critérios de inclusão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No transcorrer da pesquisa, foi possível identificar que o treinamento de força de 
duas a três séries por sessão de treinamento, com duração de uma hora, três vezes por semana, 
podem trazer resultados positivos para pessoas idosas, durante 24 semanas.

Observou-se que foram realizados testes de 1RM para avaliação de força do idoso. 
Encontrou-se agilidade, coordenação, equilíbrio, qualidade de vida e capacidade funcional 
como medidas de saúde para a realização determinar o efeito das intervenções. Constatou-se 
que a evasão ou desistência e dificuldade de recrutar idosos para o treinamento como limitações 
encontradas pelos autores dos estudos.

Conclui-se que para se obter um bom resultado com o público idoso em relação ao 
ganho de força e melhora de suas capacidades físicas é preciso que se realize um treinamento 
com sobrecargas, trabalhando com cargas próximas de 80% de 1 RM. A partir dos dados obtidos 
nesta revisão podemos concluir que o treinamento de força é dado como fator importante para 
a recuperação ou até mesmo para a prevenção de fatores que ocorrem com o processo de 
envelhecimento.
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QUAL O PAPEL DO PSICóLOGO NO TRATAMENTO DO DIABETES 
MELLITUS?1
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RESUMO 
Diabetes é uma doença endócrina e que vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos. Além das complicações 
fisiológicas, há também as psicológicas, ocasionadas por todo o desgaste e exigências geradas pela patologia. Por 
conta disso, torna-se necessário a atenção a tratamentos além do medicamento e médico. Sendo assim, o psicólogo 
possui um papel de ampla importância no tratamento da mesma. Esse trabalho objetivou compreender qual o 
papel do psicólogo no tratamento desses pacientes. Por meio de uma minuciosa pesquisa em materiais que tratam 
sobre o assunto foi possível agrupar ideias e obter resultados que salientam a importância de um acompanhamento 
psicológico, podendo assim esse profissional intervir na vida do diabético, buscando medidas que abrangem seu 
contexto psicológico, proporcionando desde a aceitação até estabilidade emocional e bem-estar com a patologia e 
suas possíveis complicações. Com o tratamento adequado o paciente tem a chance de controlar seu nível glicêmico 
e ter qualidade de vida.

Palavras-chave: Diabete mellitus tipo 2. Atuação do psicólogo. Aspectos emocionais.

ABSTRACT
Diabetes is an endocrine disease that has been growing considerably in recent years. In addition to the physiological 
complications, there are psychological, caused by wear and all the demands generated by the disease. Because 
of this, it is necessary attention to treatment beyond medication and doctor. Thus, the psychologist has a wide 
important role in the treatment thereof. This study aimed to understand the role of the psychologist to treatment 
these patients. Through a minunciosa research materials that deal with the subject were grouped together ideas and 
results that underline the importance of psychological counseling, so that professional can intervene in the life of 
a diabetic seeking measures covering their psychosocial providing since the acceptance to emotional stability and 
well-being with the pathology and its complications. With proper treatment the patient has a chance to control their 
blood sugar level and have quality of life.

Keywords:  Diabetes mellitus type 2. Performance of the psychologist. Emotional.

1 INTRODUÇÃO

A Diabetes acontece quando o Pâncreas não produz mais insulina, ou quando o 
corpo não pode fazer bom uso da insulina que produz. Esse é um hormônio que atua como uma 
chave para deixar a glicose dos alimentos passar na corrente sanguínea para as células do corpo 
produzirem energia. Além disso, todo os alimentos ricos em carboidratos são decompostos em 
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glicose no sangue. (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015)
Os principais sintomas dos diabéticos são: Poliúria (grande produção de urina, 

por conta da incapacidade renal de absorção); Polifagia (consumo em excesso de alimentos) 
e Polidipsia (sede excessiva). Além destes, pode-se fazer uma distinção entre os sintomas de 
Hipoglicemia (taxa de glicose < 70mg/dl), que são por exemplo, suor, palidez, fome excessiva, 
falta de concentração, irritabilidade, sonolência, formigamento em torno dos lábios, dores 
de cabeça e palidez. Já os sintomas de Hiperglicemia (taxa de glicose > 129mg/dl), são, por 
exemplo, cansaço, visão turva, cãimbras, sono, perda de peso e falta de apetite. (FRANCO, 
2005)

O número de portadores de Diabete mellitus do tipo 2 vêm crescendo devido uma 
maior urbanização, envelhecimento populacional, sobrevida dos diabéticos, juntamente com a 
obesidade e sedentarismo. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006)

É necessário perceber a importância da intervenção multidisciplinar para o 
tratamento da doença. A psicologia neste cenário, é de suma importância, trabalhando com 
instrumentos que propiciem a melhora do quadro desse paciente, que precisa conviver com uma 
doença crônica e que exige cuidados constantes. O diagnóstico já é impactante, bem como seu 
convívio com a diabetes, já que toda sua rotina deve ser modificada e adequada ao tratamento, 
o que nem sempre acontece por conta de fatores emocionais que podem se desenvolver.

Entender a situação em que um indivíduo encontra-se pode auxiliar os profissionais 
da saúde a lidar com mais eficiência com a doença, conseguindo assim um maior ajustamento 
psicológico do paciente. Sendo, conforme os autores, fundamental além do conhecimento 
biológico e médico, o conhecimento e avaliação dos processo psicológicos do diabético. 
(AMORIM;COELHO, 2008)

Com o avanço da sobrevida, é de grande importância a garantia aos idosos não 
apenas de uma maior longevidade, mas também felicidade, qualidade de vida e satisfação. 
pessoal (JOIA et al 2007)

Frente a essas problemáticas, os portadores de diabetes não encontram apoio para 
o manejo e enfrentamento da doença, o que ocasiona cuidados e decisões não condizentes 
com o tratamento correto, interferindo negativamente na doença. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho busca compreender qual o papel do psicólogo nesse quadro.

2 METODOLOGIA

A pesquisa classifica-se como bibliográfica. Para isso, realizou-se a busca de artigos 
científicos indexados nos bancos de dados eletrônicos e livros acadêmicos que abordassem o 
assunto Diabetes Mellitus e o papel do psicólogo. O levantamento se deu através das palavras-
chave: diabetes, psychology, physiology e suas respectivas em português.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
           
As doenças crônicas crescem a cada dia, conforme já mencionado, devido 

as mudanças de vida da sociedade. Em uma doença incurável, muda-se a visão de eu com 
o mundo externo, aparecem dificuldades de aceitação e adaptação à essa nova vida e rotina. 
Deixa-se de fazer várias coisas, existem incertezas, entre vários outros aspectos que vão mudar 
significativamente esse indivíduo, podendo trazer consequências para o desenvolvimento do 
mesmo. (BARROS; LUSTOSA, 2009)

É indiscutível a influência de fatores sociais e emocionais em patologias físicas, 
presentes tanto na doença em si, quanto na fantasia que o doente faz, podendo alterar sua auto-
estima, relações interpessoais e auto-imagem. (CARDOSO et al 2006)

O diagnóstico já é um grande desafio para o portador, sendo que ela impõe várias 
exigências presentes no cotidiano de todos. Na vivência, tornam-se presentes alterações 
e estados de desequilíbrio que abrangem o estado biológico e psicológico, ocasionando 
situações de desgastes ao paciente, por estar diante de uma doença crônica, por existir o medo 
de complicações e, por maior que seja o esforço para o tratamento, muitas vezes não ser o 
suficiente para o controle. (AMORIM; COELHO, 2008)

3.1 PAPEL DO PSICóLOgO
    
Na diabetes a saúde mental é fundamental no controle da doença, já que se percebe 

que a falta de adesão ao tratamento se deve à falta de informação do paciente, tornando-se 
necessário para maior adesão e auto-cuidado, o acompanhamento psicossocial. (AMORIM; 
COELHO, 2008)

Os profissionais de saúde precisam saber como o processo de adaptação à doença 
ocorre, a partir de uma abordagem psicológica, devendo assim considerar as dimensões 
psicossociais múltiplas da doença (PERA et al 2008). Além disso, eles têm um papel importante 
no sentido de ajudar a pessoa com diabetes e sua família se adaptar a doença. (WEINGER; 
LEE, 2006)

A abordagem profissional precisa ser dialógica, no sentido de acolher e entender 
o que se passa com cada diabético, para ajudá-lo no autocuidado. Também tem o papel de ser 
um mediador na transição da fase de negação para aceitação, respeitando o tempo de cada 
um para aceitar o diagnóstico de uma doença crônica. A partir daí pode-se então planejar e 
implementar medidas de cuidado individuais e coletivas, de acordo com as suas necessidades 
e particularidades. Frente a isso, os profissionais precisam compreender que se adequar ao 
diabetes é um processo dinâmico e contínuo. (FERREIRA et al 2013)

É função do psicólogo proporcionar um espaço terapêutico onde os pacientes 
possam compartilhar experiências e desenvolver potencialidades, para que eles possam usar de 
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forma adequada em suas necessidades, com o objetivo de beneficiar não só seu quadro clínico 
mas também seu potencial de qualidade de vida. (AMORIM e COELHO, 2008)

Lidar com diabetes e suas demandas diárias para praticamente todos os portadores é 
uma tarefa difícil, e por conta disso as intervenções em grupos buscam auxiliar esses pacientes 
a lidar com todas as situações da doença, abordando essas variáveis diárias com o objetivo de 
alcançar mudanças comportamentais, que por consequência, influenciam o controle glicêmico. 

A intervenção em formato de grupo, conforme traz a autora, vem sendo utilizada 
e trazendo resultados por anos, em tratamento não apenas de diabetes, mas também de uma 
variedade de problemas psicológicos e disturbios psiquiátricos, como um complemento ao 
tratamento. (VEN, 2003)

O estudo ainda mostra que complicações como hipoglicemia e hiperglicemia são 
enfrentadas diariamente por esses pacientes, e além disso, existe o medo de complicações 
futuras - algumas serão confrontadas, enquanto outras não - da doença, o que leva alguns a 
terem uma preocupação extrema e outros uma reação exagerada à doença. Todos esses fatores 
exigem uma adaptação e reestabelecimento do equilíbrio emocional, pois pode ser motivo para 
abandono do tratamento. (VEN, 2003)

A intervenção em grupo pode ser uma maneira mais eficaz do que o atendimento 
individual, pelo fato de em grupo apesar dos participantes possuírem normalmente experiências 
passadas muito diferentes, bem como recursos e personalidades diferentes, eles compartilham 
uma mesma condição médica, o que ocasiona uma sensação de pertença. (VEN, 2003)

O grupo traz apoio emocional, por existirem experiências comuns e a possibilidade 
dessas experiências serem usadas como modelo. Estar inserido em um grupo onde existe a 
possibilidade de compreender e conhecer o outro, a capacidade de dar e receber ajuda, reforça 
o sentimento de bem-estar emocional, sendo que ali existe um ambiente rico em aprendizagem 
para conhecer comportamentos inadequados e habilidades, aprendendo a usar habilidades 
cognitivas e comportamentais. (VEN, 2003)

Ainda segundo a autora, o modelo mais comum de intervenção psicológica em grupo 
usa um formato que combina práticas, palestras e discussão, buscando substituir comportamentos 
inadequados com alternativas saudáveis. A pesquisa mostra que normalmente se segue um 
formato estruturado e de curta duração, podendo ser entre 6 e 10 encontros, que parece ter 
mais benefícios no melhoramento psicológico e controle glicêmico do que os tratamentos de 
longo prazo ou individualizado, onde está envolvido uma reestruturação cognitiva, o controle 
do estresse e habilidades de enfrentamento da doença. (VEN, 2003)

Ao se trabalhar com pacientes diabéticos que possuem como comorbidade 
deficiência cognitiva, o profissional deve manter alguns cuidados, como sempre chamar o 
paciente pelo nome, falar de maneira mais simples, fazer visitas sequenciais para a assimilação 
do paciente, manter o foco em uma atividade de cada vez, sempre frisar pontos importantes e 
partir dos ensinamentos simples aos complexos. (KIRKMAN et al 2012)

Na terapia são utilizados alguns métodos para a redução da excitação fisiológica 
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ocasionada pelo estresse, que incluem, por exemplo, a técnica de relaxamento muscular e 
relaxamento assistido por biofeedback. (VEN, 2003)

Já que sabe-se que o controle do estresse pode ajudar a controlar os níveis 
glicêmicos, dessa forma, controlando o estresse diário o tratamento mostra-se mais eficaz, e a 
psicoterapia pode auxiliar, e muito, nesse gerenciamento. (AMERICAN PSYCHOLOgICAL 
ASSOCIATION, 2013)

A técnica de relaxamento muscular consiste em instruir o paciente a tensionar 
um músculo específico, por exemplo a testa, por cerca de 10 segundos, liberando a tensão 
lentamento e concentrando-se na sensação de alívio enquanto a tensão passa. O autor explica 
que posteriormente se tensiona vários outros músculos importantes, como maxilar, coxas, 
ombros, entre outros, e depois de um tempo os indivíduos conseguem detectar quais pontos do 
seu corpo ficam tensos durante períodos de estresse. Quanto mais se tornam conscientes dessas 
reações, mais aprendem a relaxar voluntariamente. (KIRKMAN et al 2012)

Já a técnica de relaxamento assistido por biofeedback busca converter algumas 
respostas fisiológicas - pressão sanguínea, temperatura e frequência cardíaca - em sinais elétricas 
e ter seu retorno auditivo ou visual, levando em consideração a ideia de que aprendemos a dar 
uma resposta quando recebemos informações sobre suas consequências. (STRAUB, 2005)

Com um aparelho de monitoramento eletrônico pode se detectar respostas internas, 
e o treinamento do biofeedback inicia ajudando a ter consciência da resposta mal-adaptativa. 
O estudo mostra que posteriormente, a pessoa volta sua atenção a uma luz, som que identifica 
mudanças desejáveis internamente e que ao controlar esse biofeedback, o paciente passa a 
controlar seu estado fisiológico, sendo finalmente capaz de manter esse controle de laboratório 
em sua vida cotidiana. (STRAUB, 2005)

Outras técnicas estão descritas na literatura e podem ajudar na redução do estresse. 
Os exercícios de respiração deveriam ser realizados pelo menos uma vez por dia de 5 a 20 
minutos até 1 hora. Inicialmente deve sentar-se ou deitar-se respirando profundamente, em 
seguida, empurrando o máximo de ar, fazendo isso várias vezes, relaxando os músculos. A 
terapia de relaxamento progressivo é uma técnica da terapia comportamental, que busca o 
relaxamento muscular com a respiração correta. O exercício também é uma maneira eficaz, 
fazendo movimentos de circulo, alongamento e agitando o corpo, para fazer ser mais divertido, 
pode-se utilizar música. E por último, substituir pensamentos ruins por bom, que consiste 
basicamente em cada vez que você pensar em algo ruim, lembrar-se de algo que deixe feliz. 
(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013)

A intervenção psicológica pode ser com o paciente e/ou seus familiares, por 
atendimentos privados e particulares ou então como parte de uma equipe de saúde em um 
ambiente clínico e público. O trabalho gira em torno de discussões a respeito da saúde física 
e emocional do diabético, além de serem abordados seus comportamentos. Outro ponto 
interessante é discutir sobre o que o paciente compreende sobre diabetes e seu diagnóstico. 
Buscar levantar todos os pontos da vida do indivíduo, afim de elencar ocasiões e âmbitos que 
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ele possa vir a ter dificuldades. (AMERICAN PSYCHOLOgICAL ASSOCIATION, 2013)
Independentemente de onde trabalha-se, o profissional deve abordar todos os 

sistemas em que o paciente está inserido, escola, família, trabalho e levantar situações sociais 
para identificar os problemas enfrentados. Um problema que pode aparecer é que os membros 
da família do diabético não gosta de comidas saudáveis e ele trabalha do lado de um frasco 
cheio de doces. A partir disso podem ser elencados comportamentos que estão auxiliando no 
tratamento e os que estão prejudicando a gestão da diabetes. (AMERICAN PSYCHOLOgICAL 
ASSOCIATION, 2013)

É importante também o trabalho com a família, e a abordagem sistêmica é 
extremamente eficaz nesse trabalho. Entende-se que na família existem regras, formas de 
organização e objetivos conjuntos, por ser um sistema vivo, ele se retroalimenta e está em 
relação, com trocas contínuas, onde um membro influencia o outro e é pelo meio influenciado. 
Portanto, com a mudança comportamental de um dos membros, todo o sistema é reorganizado 
e mudado. (BRUSCAGIN, 2010)

O tratamento psicológico abordará vários aspectos. Primeiramente, deve-se obter 
fatos, saber o que é diabetes, compreender o diagnóstico, ajudar a tomar decisões para gerir suas 
condições; Aceitar os sentimentos negativos que vêm junto com a doença, o que ajuda a manter 
os níveis de glicose e humor estabilizados, evitando sentimentos de preocupações com o que 
comer. (AMERICAN PSYCHOLOgICAL ASSOCIATION, 2013)

 Manter sempre uma perspectiva equilibrada  da situação, compreendendo que não é 
a doença que define o indivíduo e ela não é o centro de tudo, o diabético continua sendo a mesma 
pessoa que era antes, por isso é importante continuar fazendo coisas que se gosta, adequando-
se a doença; Experimente coisas novas, receitas novas, atividades, alimentos; É importante 
também desenvolver uma rede forte de apoio, para se ter apoio de amigos e familiares, o que 
ajuda a diminuir os níveis de estresse e aumentar o nível de ajuda ao tratamento. (AMERICAN 
PSYCHOLOgICAL ASSOCIATION, 2013)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O psicólogo têm um papel fundamental no tratatamento do diabético proporcionando 
apoio emocional frente as complicações que podem surgir após o diagóstico e ao longo do 
tratamento. Já que o indivíduo se vê diante de uma doença crônica que exige cuidados e controle 
constante, além de mudanças em sua rotina.

Compreende-se que o trabalho em grupo é mais eficaz do que a terapia em formato 
individual, já que os grupos terapêuticos vão trazer a sensação de pertença, melhorar a auto-
estima, e consequentemente os níveis de glicemia. O psicólogo utiliza-se de várias técnicas 
e instrumentos para a redução do estresse e ansiedade, bem como do auxílio de familiares e 
pessoas próximas para o manejo terapêutico. Por conta disso, o profissional deve abordar todos 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 96-103, jul./set. 2016.

102

os âmbitos da vida do paciente, na busca de obter o maior número de dados possíveis sobre 
seu cotidiano e relações com o objetivo de compreender melhores maneiras de conduzir o 
tratamento.

Fica evidente a necessidade de mais estudos e atuação na área, para que se possa 
ampliar os olhares e intervenções com esses pacientes. Para alcançar o controle adequado e 
até mesmo a atenção dos portadores com os cuidados necessários da doença, é fundamental a 
passagem de informações para o mesmo. Um trabalho multidisciplinar também é indispensável 
para a intervenção e resultados mais abrangentes.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO SOBRE RODAS:  ESTUDO DE CASO EM 
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RESUMO
A relação entre qualidade de vida no trabalho e adoecimento profissional está diretamente inserida em ambientes 
de trabalho, que exigem a exposição a fatores de estresse e fadiga, exigindo períodos de descanso. Dentre os 
profissionais que podem estar expostos a estes fatores, estão os motoristas de transporte de cargas que podem 
estar expostos a fatores de riscos, que levam ao desenvolvimento de adoecimento ocupacional. Este artigo é 
resultado de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem de análise quantitativa dos dados, realizada 
com caminhoneiros em uma empresa de transporte de cargas. Foi utilizado um questionário fechado, delimitado a 
partir das categorias “condições de saúde” e “condições de trabalho”, aplicado em 19 participantes, todos do sexo 
masculino, com idades entre 23 e 43 anos. Os resultados demonstraram que para o indivíduo apresentar qualidade 
de vida no trabalho, um dos fatores importantes é uma compensação justa e adequada, tanto de remuneração 
quanto de carga horária de trabalho. É igualmente interessante oferecer conforto ergonômico, tanto para dirigir, 
quanto para descansar à noite. Assim, é fundamental oferecer condições de trabalho não somente na empresa, mas 
também durante os períodos de descanso e translado do caminhoneiro. 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Caminhoneiros. Condições de trabalho.

ABSTRACT
The relationship between quality of life at work and professional illness is directly settled in work environments, 
which require exposure to stressors and fatigue demanding periods of rest. Among the professionals who may 
be exposed to those factors are the cargo transport drivers that may be exposed to risk factors that lead to the 
development of occupational illness. This article is the result of a descriptive and exploratory research, with 
quantitative analysis of data, carried out with truck drivers in a cargo transportation company. A questionnaire, 
based on two delimited categories “health conditions” and “working conditions” was applied to 19 participants, all 
male, aged between 23 and 43 years. The results showed that, in order to present individual quality of life at work, 
one of the important factors is related to a fair and adequate compensation associated with the monthly income 
and the daily working hours. It is also interesting to offer ergonomic comfort for driving as well as to rest at night. 
It is therefore crucial to offer working conditions not only inside the company, but also during periods of rest and 
transportation of truck drivers.

Keywords: Quality of life. Truck drivers. Work conditions.

1 INTRODUÇÃO

O mundo passa por transformações de forma rápida: a economia não para, a 
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tecnologia está cada vez mais presente e desenvolvida, as pessoas estão cada vez mais expostas 
a informações, tudo isso resultado da globalização. Mas, da mesma forma que os aspectos 
econômicos, políticos e sociais de se desenvolvem e trazem benefícios, as pessoas estão cada 
vez mais expostas ao estresse e ao cansaço. As atividades diárias se multiplicam e se avolumam 
com rapidez e a pressa está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Assim, busca por 
um equilíbrio é importante e a qualidade de vida deve estar presente na vida familiar, social e 
profissional. 

Dentre os profissionais expostos a estes fatores estão os motoristas que, 
diariamente, estão sujeitos a níveis altos de estresse e fadiga, necessitando de períodos de 
descanso. Trabalhadores que não possuem tempo para descansar podem desenvolver doenças, 
resultando em falta de produtividade e até acidentes de trabalho: estresse, tensão, cansaço físico 
e psicológico, lapsos de memória, todos são alguns fenômenos que se constituem em fatores de 
riscos, que podem levar ao desenvolvimento de doenças psíquicas ocupacionais.

O presente trabalho tem como finalidade investigar aspectos relacionais da qualidade 
de vida dos motoristas de carga de uma empresa localizada no Alto Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, com o objetivou de compreender as condições do trabalho de motoristas de caminhão, 
dentro de parâmetros físicos e psíquicos. Pesquisar os fenômenos psicológicos e biológicos, 
que interferem em um bom rendimento, mostra-se necessário para identificar problemas que 
possam acontecer e comprometer a saúde psíquica e física de motoristas de cargas. Além disso, 
observa-se a necessidade de conhecer a rotina e vida dos motoristas, por ser um assunto que 
pode demandar intervenções. Desta forma, é possível compreender melhor os fatores que mais 
acometem a saúde desses trabalhadores e os riscos físicos e psicológicos que enfrentam durante 
sua rotina.

2 CONCEITUAÇÃO DE TRABALHO

A palavra trabalho vem do latim tripalium, que era o nome dado a um instrumento 
composto por três paus aguçados e munidos de pontas de ferro, que os agricultores usavam para 
bater o trigo, as espigas de milho, etc., na tentativa de rasgá-los ou esfiapá-los (ALBORNOZ, 
1995), Porém alguns dicionários mostram a palavra, tripalium somente como instrumento de 
tortura. A noção de trabalho utilizada hoje é recente e foi concebida no século XVIII – na 
sociedade industrial. (BOISSONAT, 1998)

O trabalho é um fenômeno essencialmente humano, ente que depende das atividades 
laborais que podem ser realizadas de forma individual ou em grupo. Entretanto, o modo como as 
condições e as exposições durante o trabalho ocorrem podem causar adoecimentos e acidentes, 
já o trabalho pode se apresentar tanto como gerador de prazer quanto de sofrimento, como 
estimulante/gratificante ou prejudicial à saúde física e mental do trabalhador. 

Quando se fala de trabalho não se está falando apenas de um só construto, mas de 
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fenômeno que envolve vários outros, dentre eles: motivação, comprometimento, envolvimento, 
aprendizagem, socialização, satisfação, treinamento, estresse, qualidade de vida; por isso, 
a dificuldade de se ter um só conceito para trabalho (BORgES, 2004). Há dificuldade para 
construir apenas uma definição para algo tão abrangente e complexo e de tanta importância na 
vida das pessoas. 

3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A investigação científica relacionada à qualidade de vida no trabalho surgiu em 
1950 com os estudos de Erick Trist para designar conhecimentos calcados na experiência 
tripartite, envolvendo indivíduo-trabalho-organização, e com base na reestruturação da tarefa 
com o objetivo de torná-la menos penosa (RODRIGUES, 1991). Então, a qualidade de vida no 
trabalho foi conceituada como sendo:

um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnósticos e implantações de 
melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais, dentro e fora do ambien-
te de trabalho, visando proporcionar condições plenas de desenvolvimento humano 
para e durante a realização do trabalho (FRANçA, 1996, p. 58). 

Esse tema, de forma geral, oferece como enfoques o grau de satisfação da pessoa 
na empresa, as condições ambientais gerais e a promoção da saúde, fatores essenciais para a 
motivação e a produtividade de um trabalhador (ALBORNOZ, 1995). Como benefícios da 
implementação de práticas que desenvolvem a Qualidade de Vida (QV) no Trabalho, estão: 
a) redução do absenteísmo e da rotatividade, b) atitude favorável em relação ao trabalho, c) 
redução ou eliminação da fadiga durante a jornada laboral, d) promoção de saúde e segurança, 
e) integração social, f) desenvolvimento das capacidades humanas, g) aumento da produtividade 
e h) diminuição de acidentes de trabalho. Além do enfoque biopsicossocial, o conceito QV no 
trabalho, baseia-se em uma visão ética da condição humana, que procura identificar, eliminar 
ou minimizar todos os tipos de riscos ocupacionais; isso envolve desde a segurança do ambiente 
físico até o controle do esforço físico e mental, requerido para cada atividade, bem como a 
forma de gerenciar situações de crise, que comprometam a capacidade de manter salários e 
empregos. (ALBORNOZ, 1995)

Os estudos a respeito da QV no trabalho são referenciados por vários estudiosos 
como Maslow5 e Herzberg, famosos por estudar os fatores motivacionais do trabalhador 

5 Maslow dividiu as necessidades conforme suas prioridades, categorizando-as em: fisiológicas; de segurança; de 
pertença e amor; de estima; de autorrealização ou autoatualização; de saber e de entender como um “desejo de 
entender, de sistematizar, de organizar, de analisar, de procurar por relações e significados, de construir um sistema 
de valores” e estéticas compreendidas como os impulsos da beleza, da simetria, da simplicidade, da inteireza e da 
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(FRANçA, 1996).  Destaca-se também Walton, pesquisador que enumerou oito fatores da QV 
no trabalho, os quais ainda hoje marcam os estudos sobre o tema (Tabela1).

Tabela 1 - Fatores característicos de qualidade de vida no trabalho.
FATORES CONDIÇÕES CARACTERÍSTICAS

Compensação justa e 
adequada

Salário e jornada de 
trabalho

Referente também à remuneração.
Carga horária de trabalho.

Condições de trabalho
Ambiente físico e 

salubridade  
 No sentido conforto ergonômico.

Ausência de exposição a riscos      ocupacionais.

Uso e desenvolvimento 
das Capacidades pessoais

Autonomia e Estima

Liberdade para tomar decisões.
O quanto se sente querido por parte dos colegas.

Qualificação e geral para exercício da função.
De que forma e em que profundidade se é informado 

sobre o trabalho.
Oportunidade de 

crescimento e segurança
Carreira desenvolvimento 
pessoal e Estabilidade no 

emprego

Movimento de ascensão profissional.
Melhoria em desempenho.

Risco de demissão.

Integração social na 
organização

Ausência de preconceitos, 
habilidades sociais e 
valores comunitários 

Inclusão ou exclusão a empresa.
Educação e diplomacia.

Valorização das tarefas pela empresa.

Cidadania

Direitos garantidos,  
privacidade e 

imparcialidade

Pagamentos, férias, seguros etc.
Não invasão na documentação e decisões.

Ausência de subjetividade e decisões objetivas.

Trabalho e espaço total 
de vida

Liberdade de expressão, 
vida pessoal preservada e 

horário previsível 

Revelação das opiniões.
Ausência de interferência na vida pessoal.

Uso do tempo pessoal e profissional.
Relevância social do 

trabalho
Imagem da empresa e 

responsabilidade social na 
empresa

Credibilidade da empresa na comunidade.
Preservação ambiental, geração de         empregos, 

qualidade como meta.
Fonte: FRANçA, 1996.

A expressão “qualidade de vida no trabalho” foi introduzida no início da década 
de 70 e pode ser definida como melhoria nas condições de trabalho – com extensão a todas as 
funções de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, ambientais 
e organizacionais, que venham juntamente com políticas de recursos humanos adequadas, de 
forma a obter-se um resultado satisfatório, tanto para os empregados como para a organização.
(LOUIS DAVI, 1998)

A maior riqueza de uma organização são as pessoas que nela trabalham 
(MOSCOVICI, 1996) e, por esta razão, a organização não deve se preocupar em investir apenas 
em tecnologia; paralelamente, deve ocupar-se com seus funcionários e investir em saúde e 
qualidade de vida na organização. Isto significa prover condições de trabalho adequadas às 
necessidades das pessoas, assegurando-lhes bem estar físico e psíquico, já que a QV no trabalho 
tornou-se um imperativo tão importante quanto a modernização tecnológica (Ibid., 1996).

A QV no trabalho também é apresentada como um conjunto das ações de uma 

ordem (MASLOW, 1994 p. 97).
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empresa que envolve implantações de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no 
ambiente laboral (FRANçA, 1997), que ocorre a partir do momento em que se olha a empresa 
e as pessoas como um todo – enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial 
representa o fator diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços 
e implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas durante o 
trabalho na empresa, ou seja, uma visão integrada e não dualista do ser humano, que 

pode ser associada a ética da condição humana. Esta ética busca desde a identificação, 
eliminação, neutralização ou controle de riscos ocupacionais observáveis no ambien-
te físico, padrões de relações de trabalho, carga física e mental requerida para cada 
atividade, implicações políticas e ideológicas, dinâmica da liderança empresarial e 
do poder forma até o significado do trabalho em si, relacionamento e satisfação no 
trabalho. (FRANçA 1997, p. 80)

4 ADOECIMENTO NO TRABALHO

O impacto da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, suscitou uma atenção 
aos acidentes mutilantes e fatais e as intoxicações agudas que acometiam os homens, mulheres 
e crianças trabalhadoras (DEJOURS, 1992). Nesta época a jornada de trabalho, as condições 
precárias, a higiene precária, a baixa remuneração e a falta de assistência médica levavam 
à morte precoce. Assim, antes do século XIX não se pode falar propriamente em saúde dos 
trabalhadores, mas medidas para assegurar sua sobrevivência. 

No Brasil, as condições de vida e de trabalho no século XIX, até o inicio do século 
XX (década de 30), eram muito semelhantes às ocorrências observadas no período da Revolução 
Industrial na Inglaterra, com alto índice de acidentes de trabalho (AREOSA; DWYER, 2010). 
Assim, após um período marcado pela “luta pela sobrevivência” no início do século XX, o 
movimento operário organiza, entre outras reivindicações caracterizadas, movimentos pela luta 
pela “não doença”, buscando minimizar as consequências provocadas pela industrialização. 
(DEJOURS,1992)

É importante realçar que o modo como as condições e as exposições durante o 
trabalho ocorrem podem causar adoecimentos e acidentes relacionados ao trabalho, pois, 
são cada vez mais comuns trabalhadores se afastarem de suas atividades por doenças como 
depressão, estresse, distúrbios de ansiedade e outras patologias decorrentes do trabalho. 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) ressaltam que os 
transtornos mentais menores acometem aproximadamente cerca de 30% dos trabalhadores 
ocupados, e os transtornos mentais graves entre cinco e 10%. No Brasil, dados do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), referentes à concessão de benefícios previdenciários de 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, apontam que os transtornos mentais ocupam o 
terceiro lugar entre as causas de afastamento do trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 
O próprio Ministério da Saúde, em publicação oficial, sugere atenção para as condições de 
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insegurança no emprego, pois entende que o surgimento de novas formas de adoecimento como 
estresse e fadiga física e mental possui forte relação com processos internos de reestruturação 
da produção, como o enxugamento do quadro de pessoal e inserção de novas tecnologias dentro 
das empresas. 

É essencial enfatizar que o estresse é o resultado de um estado de desequilíbrio 
tanto da relação indivíduo-ambiente de trabalho quanto da relação demanda-recursos (CODO 
et al 2004). O estresse psicológico relacionado ao trabalho pode ser decorrente de vários fatores 
como, por exemplo, tarefas inesperadas, volume de trabalho, nível de atenção e concentração 
requerida, pressão do tempo, interrupção do trabalho, dependência da realização de tarefas por 
outros e conflitos internos (REIS, 2010). As ações implicadas no ato do trabalhar podem atingir 
de formas diferentes o corpo dos trabalhadores, produzindo disfunções, lesões biológicas e, 
também, reações psíquicas às situações de trabalho patogênicas. 

Assim, o trabalho ocupa um lugar fundamental na condição afetiva das pessoas, 
pois condições favoráveis ao uso das habilidades e controle do trabalho pelos trabalhadores 
proporcionam bem estar e saúde e ausência de agravos. Por outro lado, o trabalho desprovido de 
significação, sem sentido social e que ameaça a integridade física e psíquica, pode desencadear 
sofrimento psíquico e físico. 

5 O CAMINHONEIRO E O TRABALHO

O caminhoneiro brasileiro é um profissional que percorre longas distâncias, dorme 
na maioria das vezes dentro do seu próprio caminhão, alimenta-se mal – não tem conforto e 
nem segurança, e está exposto a riscos diários em sua profissão (ROCHA, 2008). O Brasil, 
mesmo após o Novo Código de Trânsito, continua sendo reconhecido mundialmente por suas 
estatísticas de acidentes rodoviários, mortos e feridos. (LEMES, 2003)

O caminhoneiro sofre com o ritmo intenso de trabalho que lhe é imposto e esta 
circunstância propicia desgaste físico-mental e emocional-afetivo, que compromete sua saúde, 
causando inúmeros distúrbios para o organismo, afetando sua qualidade de vida tanto pessoal 
quanto profissional (HOFFMANN, 1998). Além disto, esses profissionais estão expostos, 
muitas vezes, a condições inadequadas de trabalho, como longas jornadas, violência, acidentes 
e vulnerabilidade pelo uso de drogas psicoativas e atividades sexuais eventuais. 

O trabalho noturno pode trazer um grande desgaste físico, devido aos distúrbios 
provocados no ritmo biológico, geralmente de difícil adaptação, além de afetar a vida social 
e o convívio familiar (MASSON, 2009). A consequência é a sensação de baixa autoestima e 
também a sensação de marginalização vivida por esses profissionais. 

Na profissão de motorista não existe rotina diária de trabalho, não há horário previsto 
para refeição e descanso, ou datas previstas para estar com a família (MASSON, 2009). Eles 
convivem com a solidão e a distância da família. Outro ponto importante a ser observado, 
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a respeito dos acidentes envolvendo esses profissionais, são as más condições das rodovias 
onde os caminhoneiros trafegam6. Em contrapartida o motorista de caminhão tem atuação 
marcante na base econômica do País, transportando todos os tipos de mercadorias para atender 
as necessidades da população.

6 MÉTODO

Este é um trabalho ancorado no método de levantamento de dados, que se caracteriza-
se por ser descritivo e exploratório (gIL, 2010) e foi amparado na abordagem quantitativa dos 
dados. Foi utilizado um questionário fechado, delimitado a partir das categorias “condições de 
saúde” e “condições de trabalho”, com 19 participantes, todos do sexo masculino, trabalhadores 
de uma empresa de transportes rodoviários, sediada no Alto Vale do Itajaí – SC – com idades 
entre 23 e 43 anos.

Os dados coletados foram tratados de forma estatística, viabilizada através do Pacote 
Estatístico para Ciências Sociais – o Software SPSS. Os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre esclarecido e o trabalho foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética para 
Pesquisa com Seres Humanos, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí.

7 RESULTADOS

A maioria dos participantes investigados estava na faixa etária entre os 26 e 43 
anos, com média de 30 anos de idade, caracterizando-se, portanto, como um grupo jovem. 
A amostra revelou que 26,30% são solteiros e 73,70% são casados ou estão em uma relação 
estável e quase todos residem na cidade onde está sediada a empresa onde trabalham. Dos 
dezenove pesquisados, apenas um trabalha nesta profissão há menos de um ano; os que estão há 
mais tempo atuando como motorista de carga têm cinco anos ou mais nesta profissão. 

Com relação ao Índice de Massa Corporal (IMC), os dezenove participantes da 
pesquisa estavam com sobrepeso. O IMC é usado para calcular se uma pessoa está no peso ideal 
(PITANGA, 2002). Trata-se de um método fácil e rápido para a avaliação do nível de gordura 
de cada pessoa, ou seja, é um preditor internacional de obesidade, adotado pela organização 
mundial de saúde (OMS) onde o cálculo é feito da seguinte forma: este índice é determinado pela 
divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, onde a massa está em quilogramas 

6 As rodovias brasileiras foram construídas há décadas, e não suportam mais o peso da frota brasileira que aumentou 
38% de 1992 a 2002. Para agravar o problema, o peso das cargas não é controlado porque 90% das balanças do 
país não têm condições de uso. Além disso, o caminhão pesado pode estragar a via e gerar mais acidentes (CRUZ, 
2003, p. 12).
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e a altura está em metros.
Verificou-se que 78,90% dos entrevistados não faz uso de bebida alcoólica 

diariamente. Nenhum deles faz uso continuo ou constante de nem um tipo de medicamento. 
Observou-se que 36,80% dos participantes estão com o IMC entre 25,0 e 29,9, classificados 
como acima do peso; 15,80% dos participantes estão com o IMC entre 30,0 e 34,9 e estão 
classificados como obesidade grau I. Identificou-se que 15,80% dos participantes estão com o 
IMC entre 35,0 e 39,9 e estão classificados como obesidade grau II (Figura 1). 

Figura 1: IMC dos participantes da pesquisa.

A maioria dos participantes entende que as duas maiores causas de acidentes, que 
envolve a categoria, são sono ou sonolência ao dirigir (84%) e excesso de velocidade (79%). 
Para eles, a terceira maior causa está relacionada com as falhas do motorista devido ao consumo 
de álcool, rebites e outras drogas, que são utilizadas para poder ficar em estado de alerta por 
um período maior e, assim, poder dirigir por longos períodos de forma ininterrupta (57,9%).  
Em quarto lugar, com 47,4% das respostas, aparece o cansaço/estresse do motorista (Figura 2). 

Figura 2: Percepção dos participantes sobre fatores que mais causam acidentes no trân-
sito.

No que diz respeito à saúde, observa-se que os itens mais assinalados, com relação 
a alguns sintomas que mais aparecem durante o trabalho, são a irritabilidade ou agressividade 
e as dores musculares constantes.  A cefaleia frequente foi mencionada por 36,9%  e 36,80% 
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reportaram te dificuldades em conciliar o sono (Figura 3). 

Figura 3: Sintomas que mais aparecem durante o trabalho.

Com relação às condições de trabalho, a maioria dos motoristas dorme ou descansa 
dentro do caminhão (94%), em postos de combustíveis.  A representividade de cansaço entre 
eles é alta (84,2%). O salario foi relacionado com a quantidade de horas que eles trabalham 
e a maioria (73,7) reportou que o salário não é compatível com o tempo e a função que eles 
exercem na empresa. No que tange às condições do veículo, a maioria (89,9%) acredita que os 
veículos estão em boa condição para fazer uma viagem tranquila e segura. 

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O tempo de trabalho na profissão de motorista para grande parte dos participantes 
desta não é longa. Somente três dos investigados possuem mais que cinco anos de estrada, 
demonstrando que os mesmos ainda estão no início de carreira.

A qualidade de vida inclui vários pontos e um deles é relativo a uma alimentação 
adequada. Neste estudo, 36,8% dos entrevistados estão acima do peso, pelo fato de haver uma 
demanda sedentária, onde não é exigido esforço físico. O alto índice de dores musculares 
constantes pode relacionar-se pelo fato desses profissionais ficarem por várias horas na mesma 
posição, o que acaba comprometendo a saúde dos mesmos. 

O sistema de transporte de cargas, em conformidade com o modelo rodoviário 
brasileiro, constitui-se no principal tipo de transporte utilizado para a movimentação da 
economia e suprimento de demanda. Sem este tipo de transporte os produtos não chegariam 
aos consumidores e tampouco às indústrias. Os caminhoneiros são importantes na dinâmica 
econômica do país. A rotina diária na estrada demanda atenção e faz com que o motorista tenha 
que estar muito atento e pontual em suas entregas. Autores e instituições têm periodicamente 
alertado sobre condições precárias destes trabalhadores (ILgEN, 1990; PELLETIER, 1997), já 
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que muitos se encontram expostos às mais distintas situações de risco – condições inadequadas 
de trabalho, longas jornadas de trabalho, violência e acidentes de trânsito. 

A atividade noturna, que alguns profissionais exercem, pode ter consequências 
sobre sua saúde. O efeito pode ser um grande desgaste físico, devido aos distúrbios provocados 
no ritmo biológico, considerado um ritmo de difícil adaptação, que pode afetar a vida social e o 
convívio familiar (MASSON, 2009).  Porque este tipo de trabalho demanda horas sem dormir, 
a hipervigilância constante acaba comprometendo os processos cognitivos e os reflexos de 
defesa. Os caminhoneiros da pesquisa relataram também um alto índice de cefaleia decorrente 
do excesso de atenção que a profissão exige, pois é preciso estar em constante estado de alerta.

Nesta profissão não existe uma rotina diária de trabalho, não há horário previsto 
para refeição e descanso, ou datas previstas para estar com a família (MASSON, 2009). Assim, 
eles convivem com a solidão e a distância da família. Talvez, esta realidade possa justificar o 
alto índice também de irritabilidade ou agressividade característico nesta população, já que 
as noites são mal dormidas, o descanso fica comprometido, a alimentação, muitas vezes, é 
inadequada. Nestas condições, o corpo acaba trazendo uma resposta psíquica.

Porém, é interessante observar que, mesmo os profissionais investigados estejam 
constantemente sozinhos nas rodovias, as respostas referentes ao sentimento de solidão são 
relativamente baixas. Isso parece desmitificar a ideia de que há sofrimento por parte deles em 
relação a esta questão, que demanda conviver com longos períodos longe de casa.

Para o indivíduo apresentar qualidade de vida no trabalho, um dos fatores 
importantes é uma compensação justa e adequada, tanto de remuneração quanto de carga 
horário de trabalho. Entretanto, os colaboradores investigados acham que ganham pouco e que 
tem uma longa jornada de trabalho, fatores estes que interferem de forma direta na qualidade 
de vida profissional e pessoal.

 Neste caso, é importante que a empresa estabeleça políticas para os caminhoneiros, 
já que os mesmos estão expostos há vários riscos e desconfortos. É igualmente interessante 
oferecer conforto ergonômico, tanto para dirigir, quanto para descansar à noite. Assim, 
importante oferecer condições de trabalho não somente na empresa, mas para ter um descanso 
de forma adequada, visto que a maioria dos colaboradores tem seu período de repouso dentro 
do próprio veículo, em postos de combustíveis ou paradas especificas para caminhões. No 
entanto, esta prática gera receio pela própria segurança. Isso resulta em um nível de cansaço 
alto, pois poucos conseguem dormir tranquilamente e este é um fator que afeta de forma direta 
na qualidade do sono e consequentemente, na qualidade de vida.

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, instituída pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, os motoristas de caminhão tiveram sua profissão regulamentada apenas 
em 23 de setembro de 2012; antes disso, nada lhes era garantido – não tinham respaldo legal. A 
Lei 12.619, que regulamenta a profissão dos motoristas de carga, vem tentar diminuir o número 
de acidentes nas rodovias de todo o Brasil, que envolvem motoristas de veículos de carga.

Porém, de acordo com os participantes da pesquisa, a empresa se preocupa com os 
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funcionários. Parece haver consciência que condições adversas e as exposições inadequadas 
podem causar adoecimentos e acidentes relacionados ao trabalho. Ou seja, o estado de saúde 
do trabalhador não é independente de sua atividade profissional e organização do trabalho.  
Ainda, a empresa oferece uma assistência de qualidade aos veículos utilizados, para que seus 
colaboradores possam realizar uma viagem com segurança.

A qualidade de vida influência diretamente no bem estar das pessoas, seja físico 
ou psicológico, seja na sociedade, em família ou no trabalho. Os motoristas, então, sugerem 
unanimemente um profissional qualificado e treinado para acompanhamento dos mesmos, com 
um trabalho que promova bem estar e que os resultados culminem na diminuição do estresse.  

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atividades laborais pressupõem uma relação de dupla transformação entre o homem 
e a natureza e é por meio delas que o ato de dar significado à natureza se concretiza (CODO, 1997). 
Além disso, o trabalho desempenha um papel importante no senso de identidade, autoestima 
e bem estar psicológico de uma pessoa, sendo a característica central e definidora da vida na 
maioria da vida dos indivíduos.  Neste sentido, é importante ressaltar que os administradores 
mudem seus conceitos atuais quanto aos seus colaboradores, respeitando mais seus limites, 
oferecendo-lhes mais qualidade de vida. 

Além disso, a pesquisa possibilitou dar uma devolutiva à empresa para que a mesma 
repense a questão de seus colaboradores e crie políticas para “promoção e prevenção” da saúde 
e da QV destes profissionais. Vale ressaltar que esta pesquisa foi apresentada por motoristas de 
carga de uma determinada empresa, assim futuras pesquisas poderão ser realizadas, inclusive 
em outras categorias, a exemplo: ônibus, taxi, ambulância, cujo limite poderá ser constatado e 
aferido em outros fenômenos psicológicos dentro deste contexto. 

Com relação às condições de trabalho, constatou-se que a grande maioria dorme 
dentro do próprio veículo de trabalho e grande parte destes trabalhadores apresenta alto índice 
de cansaço. Assim, pode-se afirmar que os quesitos que indicam QV no trabalho, e os construtos 
que abrangem a QV no trabalho, não foram preenchidos. Desta forma, conclui-se que os 
motoristas de carga desta empresa não apresentam uma boa QV no trabalho. 

Ao observar os aspectos que envolvem as condições de trabalho, pode-se inferir 
que a QV no trabalho está comprometida, pois grande parte dos motoristas dorme dentro do 
caminhão, muitos sofrem cansaço, recebem salários incompatíveis e são pressionados no 
ambiente de trabalho. Entretanto, os motoristas reportaram não apresentar patologias mais 
graves, que demandam uso de medicamentos constantes.

Em contrapartida, percebe-se que a empresa quase sempre se preocupa com o bem 
estar dos seus funcionários, oferecendo descansos nos finais de semana. Além disso, oferece 
oportunidades de aumento de escolaridade. Ainda, no contexto laboral, os colaboradores 
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possuem um bom relacionamento entre si. O resultado da pesquisa investigou a qualidade 
de vida dos motoristas e pode ser relevante para a sociedade, servido de alerta para outros 
motoristas de carga, em constante tráfego pelas rodovias brasileiras.
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SOBRE AS IDAS E VINDAS NAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DOS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A 

ROTATIVIDADE DE ALUNOS NESTE CONTEXTO1

Carolina Machado de Oliveira2

RESUMO
Um fenômeno sempre presente nas academias de ginástica é a rotatividade de alunos, quase sempre associada a 
períodos de aumento, seguido de redução do número destes conforme a época do ano. Parte do senso comum a 
ideia de que na proximidade das estações mais quentes a busca pelo “tempo perdido” para o alcance do “corpo 
sarado” faz com que as salas de musculação, principalmente, tenham um significativo aumento na demanda de 
clientes. Contudo, por que os alunos que chegam a academia em meados da primavera, não persistem nas suas 
atividades passado o verão? A alternância de clima seria o único motivo para a oscilação no número de clientes nas 
academias de ginástica? Baseando-se nestas inquietações, bem como na suspeita de que existem outros motivos 
para a “costumeira” rotatividade de alunos, este artigo busca realizar uma revisão de literatura, identificando os 
principais motivos para a contínua entrada/saída/entrada de alunos. Acredita-se que é de suma importância não 
atribuir ao acaso ou unicamente a questões climáticas a rotatividade de alunos em academias de ginástica. Faz-se 
necessário compreender todos os fatores que envolvem a complexidade da fidelização de clientes neste setor para 
conseguir elaborar estratégias que motivem os alunos a seguirem com seus programas de treinamento passada a 
“alta temporada”.  

Palavras-chave: Academias de ginástica. Rotatividade de alunos. Aderência e evasão de alunos em academias.

ABSTRACT
An ever-present phenomenon in the gyms is the turnover of students, often associated with increased periods, 
followed by reducing the number of these depending on the time of year. Part of common sense the idea that near 
the warmer seasons the search for the “lost time” to reach the “body healed” causes weight rooms mainly have a 
significant increase in customer demand. However, for students who come to the gym in the middle of spring, do 
not persist in their activities last summer? The climate of alternation would be the only reason for the fluctuation in 
the number of customers in the gyms? Based on these concerns, as well as the suspicion that there are other reasons 
for the “usual” turnover students, this article aims to conduct a literature review, identifying the main reasons for 
the continuous input / output / input of students. It is believed that it is very important not to attribute to chance 
or solely to climate issues turnover of students in gyms. It is necessary to understand all the factors involving the 
complexity of customer loyalty in this sector to achieve design strategies that motivate students to follow with their 
last training programs in “high season”.

Key words: gym/ Health Club. Turnover students. Adherence and dropout students at gym.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a literatura (FURTADO, 2009) a academia como espaço de 
realização de exercícios físicos é algo novo. Em nosso país, embora os exercícios físicos já 
fossem realizados de forma sistematizada desde a Revolução Industrial com a importação 
da ginástica europeia para fins de fortalecimento corporal do operário e posteriormente do 

1 Artigo apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Musculação e 
Condicionamento Físico pela Universidade Estácio de Sá (Polo Joinville – SC).
2 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) e Especializanda em Musculação e 
Condicionamento Físico pela Universidade Estácio de Sá (Polo Joinville – SC). Docente do curso de Educação 
Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI). 
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soldado nacional (SOARES, 2004), somente a partir de 1980 que o termo “academia” foi se 
estabelecendo definitivamente no Brasil (NOBRE 1999 apud FURTADO, 2009).

Assim, da década de 1980 para cá ou até mesmo antes, temos um fenômeno 
costumeiro que se manifesta neste contexto que é a constante rotatividade de alunos. Passados 
quase 40 anos do “surgimento” destes espaços de exercitação corporal, a procura de alunos foi 
algo que aumentou significativamente seguindo as diversas tendências que predominaram neste 
espaço ano após ano. Todavia, juntamente com o aumento de alunos, a oscilação de praticantes 
nunca foi apresentada como problema resolvido.

O senso comum dirá que o brasileiro, seguindo sua cultura, deixa tudo para a “última 
hora” e por isso só procura as academias de ginástica quando o verão já se mostra perto e as 
praias, as férias merecidas, o biquíni e a sunga anunciam que é tempo de mostrar o corpo. Mas 
será que a rotatividade de alunos nas academias pode ser definida unicamente pela mudança 
climática? Seria este o único motivo de se exercitar de maneira sistematizada e orientada 
nos espaços das academias, a chegada do verão com o culto ao corpo belo? Estas e outras 
inquietações configuram a problemática que se insere este artigo. A atribuição à mudança de 
estação parece maquiar outros motivos que fazem com que os alunos, passado o verão, deixem 
de lado sua rotina de exercícios e abandonem as academias de ginástica. Quais seriam então 
os principais motivos para a rotatividade de alunos nas academias de ginástica, considerando 
a extensa dimensão geográfica do nosso país, que sinaliza a diversidade cultural existente, e 
considerando também a evolução histórica das academias de ginástica?

Assim, partindo do exposto, o que o trabalho pretende é identificar os principais 
motivos para a rotatividade de alunos nas academias de ginástica, considerando os principais 
motivos que envolvem a adesão, a aderência e a evasão. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
exploratória, que se fundamente na revisão de literatura, mais precisamente na produção 
nacional, uma vez que o interesse deste estudo é encontrar os motivos da oscilação de 
praticantes no território nacional. A pesquisa envolveu publicações indexadas na base de dados 
do Google Acadêmico entre o período de 1980 e 2014 e em língua portuguesa conforme já 
justificado acima. Os termos de busca foram: rotatividade de alunos em academias de ginástica; 
rotatividade de clientes de academias de ginástica; fidelização de clientes de academias de 
ginástica e fidelização de alunos na musculação; adesão em academias e aderência a exercícios 
físicos, desistência em academias.  

Acredita-se que é de suma importância não atribuir ao acaso ou unicamente a 
questões climáticas a rotatividade de alunos em academias de ginástica. Faz-se necessário 
compreender todos os fatores que envolvem a complexidade da fidelização de clientes neste 
setor para conseguir elaborar estratégias que motivem os alunos a seguirem com seus programas 
de treinamento passada a “alta temporada”.  

Desta forma, para o alcance dos objetivos desta pesquisa, o presente artigo foi 
divido em duas partes, além das considerações introdutórias e finais. A seguir, será abordado 
a evolução das academias de ginástica, apresentando os distintos públicos que a mesma já 
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apresentou e vem apresentando, bem como as adaptações que estes espaços sofreram ao longo 
dos anos. Após este resgate histórico, serão abordados os principais motivos apontados pela 
literatura que influenciam na rotatividade de alunos, apresentando os motivos que levam a 
adesão, os fatores responsáveis pela aderência e os motivos para a desistência.   

2 A EVOLUÇÃO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA: DO FITNESS AO WELLNESS

Segundo Coelho Filho e Votre (2010), as academias de ginástica, como espaços da 
cultura corporal, ao longo do tempo consolidaram-se no contexto do lazer. Ao encontro desta 
compreensão, Marcelino (2003, p.50) aponta como sendo lazer “a cultura, compreendida em 
seu sentido mais amplo, vivenciada em seu tempo disponível”. O autor completa sua definição 
argumentando sobre o traço definidor de “desinteresse” daquele que opta pela atividade de 
lazer, cuja prática não busca outra coisa basicamente que a própria satisfação pessoal. Assim, 
atualmente as academias de ginástica são espaços procurados pelos mais variados públicos com 
os mais diversos objetivos, cujo foco central pode ser entendido como a busca pela satisfação 
pessoal, seja qual for a razão que motiva a prática. Contudo, nem sempre a academia de ginástica 
foi este ambiente plural e multifacetado.

Furtado (2009) assevera que o próprio nome “academia de ginástica” é uma invenção 
recente. De acordo com Nobre (1999 apud FURTADO, 2009), este termo parece se estabelecer 
definitivamente no Brasil por volta da década de 1980. Antes disso, os espaços com fins 
semelhantes eram chamados de “Institutos de Modelação Física”, “Centros de Fisiculturismo”, 
“Clubes de Calistenia”, dentre outros semelhantes a esta configuração. 

Coelho Filho (2000), ao buscar entender a gênese das academias de ginástica, 
argumenta que elas receberam influências significativas de duas aproximações sociológicas. 
Por um lado, poder-se-ia atribuir a relativa emancipação da mulher como sendo fator 
impulsionador para a proliferação destes espaços. O autor afirma que antes a mulher estava a 
mercê do corpo masculino, sendo sua função unicamente doméstica e possuindo um corpo para 
fins de reprodução e posteriormente no cuidado com a prole. Atualmente e “ao longo do último 
século a mulher passou a atuar também na esfera pública, com o advento da gravidez segura e 
do controle sobre a própria fertilidade, pavimentando o caminho para a família moderna [...]” 
(COELHO FILHO, 2000, p. 14). 

Por outro lado e paralelo a este movimento, Coelho Filho (2000) assinala que 
ocorreram mudanças na vida pessoal de forma geral, com a revolução cultural do tempo livre, 
que proporcionou ao indivíduo novas práticas corporais por meio do lazer.

O corpo que em um tempo passado, embora recente, era valorizado pelo quanto 
poderia produzir, assegurado pelo perfil forte, robusto e fiel a labuta do trabalhador, “agora” é 
um corpo preocupado com sua imagem corporal, assegurada pela busca dos padrões estéticos 
impostos pela nova ordem da sociedade. Neste mesmo tempo passado, a elite, por outro lado, 
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não via o próprio corpo como força de trabalho e já mostrava uma preocupação estética, mas ainda 
aprisionando o corpo por meio de vestes que deveriam escondê-lo. Ao longo do tempo, os 
tecidos mudaram, os cortes por sua vez também e principalmente a mulher passou a valorizar 
mais a preocupação com a beleza, pois esta era a responsável por conservar os casamentos 
(COELHO FILHO, 2000). 

Para Coelho Filho (2000, p. 15) “com efeito, a explosão publicitária acelerou 
bruscamente, entre a população, a adoção de práticas físicas preconizadas por médicos 
e moralistas burgueses, em alguns casos desde o começo do século”. As revistas femininas 
passam a publicar sessões sobre a ginástica diária e pouco a pouco os exercícios físicos em 
ambientes próprios são vistos como essenciais à manutenção da estética, bem como da saúde.

Contudo, não são as mulheres as maiores difusoras deste espaço conhecido na 
modernidade como “academia” e sim os homens, por meio da procura de academias de ginástica 
que ofereciam ginástica, lutas, halterofilismo ou culturismo, conforme assinala Furtado (2009, 
p. 2):

Em 1930, a ACM, no Rio de Janeiro, oferecia a modalidade de judô “convivendo 
com outras atividades de ginástica e de práticas esportivas típicas desta entidade fi-
lantrópica à época” (CAPINUSSÚ, 2006, p. 61). De acordo com Capinussú (2006), 
foi a partir de 1940 que o modelo de academias de ginástica existente atualmente, 
com base na ginástica, lutas e halterofilismo ou culturismo se delineou. Até então, 
de acordo com o mesmo autor, as academias situavam-se principalmente nas grandes 
capitais brasileiras próximas ao litoral, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, 
embora haja informações a respeito de espaços para aulas de natação em São Luís, no 
Maranhão, em 1893, e de lutas em Belém do Pará, em 1914. Bertevello (2006, p. 63) 
afirma que a partir de 1950 as academias começam a se expandir para outras capitais 
e para cidades de médio porte no interior do país: “Os vetores deste crescimento são o 
halterofilismo e as artes marciais japonesas”. O autor informa ainda que, já em 1971, 
o primeiro levantamento a respeito das academias existentes no Brasil indica que ape-
nas algumas capitais federais possuíam registros em órgãos da prefeitura.

Dessa forma, as academias de ginástica nascem a partir da prática sistematizada 
de outras práticas corporais e vão ganhando uma maior atenção no decorrer dos anos e 
principalmente, em razão de outras influências. Furtado (2009, p.2-3) acredita que “com o 
processo de concentração de capital e a divulgação do halterofilismo e das academias de ginástica 
através dos filmes como os de Arnold Schwarzenegger e das competições de fisiculturismo nos 
âmbitos regionais, nacionais e mundiais, [...] as academias foram crescendo aos poucos”. O 
público que inicialmente procurava as academias era basicamente composto de homens cujo 
objetivo estava direta ou indiretamente ligado ao fisiculturismo ou halterofilismo, seguido da 
procura das mulheres pela ginástica predominante neste contexto inicial que era a Calistenia.

Assim, o público freqüentador de academias foi aumentando, mas ainda era centrado 
essencialmente no halterofilismo e fisiculturismo e, em alguns casos, apresentando al-
gumas modalidades de ginástica, como a calistênica e a presença de lutas como judô, 
caratê e boxe em menor proporção, porque em geral as academias de lutas eram espe-
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cializadas. O predominante nessa época eram as especializações com as academias de 
halterofilismo, as de ginástica, as de lutas, as de natação, embora a presença de mais 
de uma modalidade na mesma academia já começasse a aparecer (FURTADO, 2009, 
p. 3)

Nota-se assim que as primeiras academias geralmente tinham como proprietários, 
pessoas oriundas deste meio e que desejavam ter o seu próprio espaço para realizar o treinamento. 
As academias de ginástica não eram vistas do ponto de vista dos administradores de negócios e 
sim dos apreciadores dos exercícios em si.

Com o aumento do público freqüentador, o desenvolvimento das academias como es-
paço de negócio lucrativo foi se estabelecendo. Acompanhando esse processo, empre-
sas fornecedoras de aparelhos, máquinas e outros instrumentos também se desenvol-
veram. Tem-se aí um primeiro movimento de passagem de academias que surgiram, 
principalmente, a partir do interesse pessoal de seus donos com a área, para academias 
que começaram a se estabelecer, desde o início, como um negócio visando fundamen-
talmente ao lucro. Nos anos 80, uma mescla dessas características estava presente. As 
academias nesse período, em geral, mantinham um vínculo de seus donos com a área 
e, ao mesmo tempo, já se firmavam mais claramente como um negócio visando ao 
lucro (FURTADO, 2009, p.3).

 
Coelho Neto (2000) também sinaliza neste sentido, apontando que os proprietários 

das academias não só eram profissionais de Educação Física, como atuavam como os próprios 
professores dos estabelecimentos. Fato que começou a ser mudado, em parte, a partir do final 
da década de 1980 e início da seguinte devido a expansão que o mundo fitness havia tomado e 
a promessa de se expandir ainda mais. Isso levou a inúmeros administradores a investirem no 
setor e a darem início a grandes empreendimentos. E com a ampliação dos negócios envolvendo 
a academia, os donos se preocuparam em aumentar a possibilidade de ações a serem ofertadas 
neste espaço, visando diversificar as opções e abraçar novos clientes, com perfis diferentes dos 
vistos até então. 

Assim, é por volta da década de 1980 que as atividades dentro do espaço da academia 
começam a se diversificar com o novo impulso oriundo da ginástica aeróbica patrocinada 
pela atriz Jane Fonda que divulgava a prática por meio de vídeos em que a mesma aparecia 
executando e coordenando os exercícios com músicas e de forma ritmada. (NOBRE, 1999 apud 
FURTADO, 2009)

Segundo Coelho Neto (2000, p.16) este movimento norte-americano da “aerobic 
dance” influenciou desde a primeira metade da década de 1980 as práticas dos profissionais 
de ginástica no Rio de Janeiro, referência até então nas práticas corporais desenvolvidas nos 
espaços da academia e agora reforçada pela ginástica aeróbica. Ainda segundo o autor “em 
conseqüência desse movimento surgiram profissionais com atuação específica em aeroolodum, 
aerobrasil, aerofunk, lambaeróbica, step, step local, localizada e alongamento, entre outros”.

De acordo com Furtado (2009, p.3) passo a passo as antigas salas de halterofilismo 
sofreram uma reorganização devido a “fabricação de máquinas e outros instrumentos com 
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tecnologias que facilitavam a utilização por pessoas que não tinham costume de treinar, 
garantindo maior segurança durante a execução”. As salas antes chamadas de halterofilismo 
ganharam o nome de salas de musculação, não só por causa da reorganização do espaço, 
mas principalmente pelo motivo de se reorganizar tal atividade. O público frequentador foi 
se diversificando a medida que estas salas passaram a ser apresentadas de forma diferente e 
pensadas para um público novo que não aquele somente vinculado a competições. O próprio 
nome dos estabelecimentos passou por uma ressignificação, pois o que se tinha até então 
eram nomes do tipo “Academia do Tarzan”, “Músculo e Poder”, “Centros de Fisiculturismo” 
restringindo o público frequentador (FURTADO, 2009). Assim, pouco a pouco, o espaço que 
era procurado somente pelo público que tinha objetivos unicamente “fitness”, começou a ser procurado 
pelo público que tinha objetivos “wellness” também, conforme indica o próprio autor acima. 

Coelho Filho (2000, p. 16) afirma que até o final da década de 1980, a ação do 
profissional de ginástica em academia era baseada em um discurso técnico biológico da 
Educação Física, percebido nos textos de fisiologia do exercício, biomecânica e metodologia do 
treinamento desportivo e “a partir de então, passou a sofrer influência das mudanças ocorridas 
nas ciências, inclusive com os primeiros indícios de uma sociologia do gosto”. Para o autor, 
entretanto, “essa diversificação e essa padronização podem estar favorecendo uma maior 
rotatividade, tanto de alunos quanto de profissionais”, pois deixa as relações mais impessoais, 
pelo frágil vínculo estabelecido entre aluno e professor.

Amorin e Guiramond (2011, p.1) acreditam que 

a indústria do Fitness nas academias de musculação é exemplo de um setor empresa-
rial que se transformou para acompanhar as exigências de um mercado competitivo 
no Brasil e no mundo (ROTH, 2007). Essas mudanças incluem desde a evolução tec-
nológica e mecânica dos equipamentos, como conhecimentos técnicos e científicos da 
ciência da musculação. Outro ponto de extrema importância é o bem estar dos clientes 
e suas exigências como indivíduos que consomem esses serviços.

Essas observações apontadas pelos autores, surgem como suspeitas dentre outras 
que este trabalho busca compreender. Será a falta de vínculo entre professor e aluno o fator preponderante 

para a rotatividade de alunos? O fato das academias de ginástica serem atualmente espaços plurais de práticas 

corporais não deveria reter mais alunos e por um tempo maior? A seguir, serão apresentadas as principais 
razões dos alunos entrarem e saírem das academias de acordo com a literatura nacional. 

3 SOBRE AS IDAS E VINDAS DOS ALUNOS

As causas que interferem na adesão, aderência e desistência dos alunos em programas 
de atividade/exercício físico podem ser compreendidas a partir de diferentes determinantes, tais 
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como: determinantes pessoais, determinantes psicológicos e de comportamento, determinantes 
do ambiente social e físico, bem como características da atividade física (ROJAS, 2003). 

Os determinantes pessoais dizem respeito a fatores inerentes ao indivíduo, e 
acredita-se que sejam pouco modificáveis. Entram nesta categoria, as variáveis biológicas, 
socioeconômicas e demográficas. A literatura aponta que mulheres são mais esclarecidas sobre 
a importância da atividade física, contudo são as que menos praticam. Em seu estudo Rojas 
(2003), também aponta que no Brasil, um menor nível sócio econômico e educacional está relacionado 
com menor participação em programas de atividade física. Embora este determinante não 
apresente possibilidade de modificação pelo professor da sala de musculação, este deve ser 
considerado ao redimensionar os demais fatores, como os psicológicos e de comportamento. 
(ROJAS, 2003)

Os determinantes psicológicos e de comportamento referem-se a percepção de 
eficácia que uma pessoa pode ter ou não ao realizar um determinado comportamento. Segundo 
Rojas (2003, p.19) “diversos estudos têm exposto a percepção de eficácia como um dos mais 
fortes preditores de aderência e complacência ao exercício”. Esta percepção pode mudar ao 
longo do programa e estar atento a ela é condição determinante e fundamental para o sucesso 
do programa e, por sua vez, a aderência a ele. Nesta mesma linha, a falta de satisfação na prática 
da atividade é acusada como principal causadora da desistência dos exercícios físico. Assim, 
“considera-se [...] que proporcionar prazer e satisfação podem ser uma estratégia valiosa para 
melhorar a aderência aos programas de exercício físico.” (ROJAS, 2003, p. 20)

Ainda na análise de Rojas (2003, p.22), 

O ambiente físico também é destacado como importante fator relacionado à atividade 
física, a presença de instalações adequadas e a viabilidade de acesso (custo, distân-
cia) são relevantes para que o indivíduo possa ter a atitude de ser fisicamente ativo, é 
comum que a falta destes elementos seja citada como barreira para a atividade física 

Por fim, a autora aponta como determinante a característica da atividade física, 
definida pelo tipo, intensidade, duração e complexidade da atividade física. 

Nesta mesma perspectiva, Saba (1999) classifica em três os níveis dos determinantes 
que podem influenciar na adoção, manutenção e desistência da prática de atividade física, sendo 
eles: nível pessoal, nível ambiental e características da atividade física.

No nível pessoal associa-se as “características do indivíduo quanto ao seu estado 
biomédico, comportamentos presentes e passados, seu histórico de atividade física, traços da 
personalidade, estados relacionados a atividade física” (SABA, 1999, p.9). No nível ambiental 
relaciona-se a conveniência dos locais de prática, o tempo, o clima e a região. Por fim, a 
característica da atividade escolhida pode ser indicada por ser supervisionada ou não, ou pela 
intensidade da mesma. (SABA, 1999) 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 7 (n. 22), p. 117-134, jul./set. 2016.

124

4 ADESÃO E ADERÊNCIA NAS ACADEMIAS 

Conforme assinalado anteriormente, o público frequentador da academia foi se 
diversificando aos longos dos anos e os espaços foram se adaptando a essas novas demandas. 
No que concerne a adesão, Valles et.al (2014) em uma pesquisa realizada em Várzea Grande 
(MT), asseguram que as justificativas que levaram os entrevistados a aderirem à prática de 
exercícios físicos em academia foi o gosto adquirido durante as fases de escolarização, bem 
como a manutenção da saúde. Ao encontro destes autores, Rojas (2003, p.38) apresenta em sua 
pesquisa, dados da revisão de literatura internacional que afirmam que “experiências positivas 
e participação em atividade física na adolescência têm sido associadas com maior participação 
em atividade física e programas de exercícios na vida adulta”.

 Os motivos pelos quais os alunos procuram a academia, não necessariamente são 
os mesmos que os fazem permanecer nela. Assim, de acordo com Rojas (2003, p.10) 

Em qualquer situação ou população, o principal desafio para a obtenção de resultados 
é além de promover a adoção de programas de exercícios, estabelecer estratégias para 
que essas pessoas permaneçam nos programas e se beneficiem dos resultados dos 
exercícios físicos. Por esse motivo, é essencial que se estude o processo de aderência 
aos programas de exercícios.

Dessa forma, visando compreender estes motivos, Maestri Filho e Almeida (2010), 
em pesquisa realizada em Taió (SC), encontraram como objetivos principais pela procura da 
academia, busca pela saúde, estética, socialização, melhoria da condição física e bem-estar. 
Em Criciúma (SC), Ugione (2001) afirma que entre os motivos que levaram os participantes a 
procurarem a musculação como prática de exercício físico destaca-se a estética corporal (com 
28 respostas), seguido de bem estar (21 respostas) e condicionamento físico (com 15 respostas) 
dos participantes.

Ainda em Santa Catarina, na cidade de Blumenau Tarnowski, Zelindro e Hopf 
(2014) encontraram como fatores preponderantes pela busca da academia Estética, hipertrofia 
e emagrecimento com 44,1% das respostas e saúde somando 37%. Já em Florianópolis, capital do 

estado, Liz (2011), encontrou “cuidar da saúde”, “preocupação com a estética/massa muscular” e 
“melhoria da disposição” como principais motivos.

Continuando no sul do Brasil, Santos (2010) em estudo realizado no Paraná, 
mais precisamente em Londrina, encontrou os mesmos resultados apresentados acima, mas 
ordenados de forma diferente, sendo bem estar físico, saúde e estética como preocupações 
iniciais dos alunos ao matricularem-se na academia. De qualquer modo, ao longo do tempo, 
os alunos entrevistados neste estudo, acusam ser “manter a forma” e “saúde” os motivos que 
fizeram os mesmos aderirem a prática da musculação.

Também no sul, em Porto Alegre (RS), Zanette (2003) aponta como sendo 
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“Fator estético (29%), melhorar saúde e qualidade de vida (23%), bem estar físico (21%)” os 
motivos mais listados pelos entrevistados ao ingressarem na academia. Ainda segundo o autor, 
inicialmente os sujeitos aderem ao exercício físico por motivos preponderantemente estéticos 
e com o passar do tempo os sujeitos alegam permanecer na academia em razão dos motivos 
ligados a saúde.

Já em São Paulo (SP), Saba (1999) em uma das primeiras pesquisas realizadas neste 
sentido, encontrou “Melhora da estética corporal e manutenção da saúde” como os motivos 
determinantes.

Seguindo com esta perspectiva, Marcellino (2003) aponta como sendo os principais 
motivos pela procura da academia, no Rio de Janeiro (RJ), a busca pela saúde e condicionamento 
físico, estética, relaxamento, fazer amigos e encontrar amigos, não apresentando o estudo 
diferenças entre faixas etárias e gêneros, comprovando que homens e mulheres, jovens e mais 
velhos tem anseios semelhantes ao adentrarem na academia. 

De modo geral, nenhum dos estudos apresentados se referiu a busca por rendimento 
esportivo ou a participação em campeonatos de powerlifting/ fisiculturismo como motivos da 
procura pela academia. Estética e saúde ou saúde e estética, nestas ordens, parecem ser os 
motivos que mais estimulam as pessoas a procurarem estes ambientes, contudo, não raras vezes 
os indivíduos entrevistados, nas mais diversas partes do país, afirmaram que buscavam bem-
estar, condição esta subjetiva, podendo ser entendida de inúmeras maneiras.  

 A esse respeito, Furtado (2008) assegura que 

A primeira necessidade do aluno que procura academia está relacionada com a aliança 
saúde-estética. A partir do momento que o aluno passa a freqüentar a academia outra 
necessidade é enfocada: a necessidade de convívio social, diversão e entretenimento. 
A mercadoria vendida pela academia, portanto, além da saúde-estética, enfoca tam-
bém esses outros elementos e, para isso, potencializa seu espaço como um espaço de 
lazer. (FURTADO, 2007, p.7)

Ainda para o autor,

Sendo saúde e estética os principais motivos que levam os alunos à academia, eles 
apresentam uma boa eficiência para a venda da mercadoria. O lazer não é motivo para 
a procura pela academia, por isso, não possui essa mesma eficiência para a venda. 
Porém, a partir do momento que o aluno se matricula, as práticas e espaços de lazer 
oferecidos pela academia passam a exercer uma importante função e assim, contri-
buem para a segunda venda, ou seja, a renovação do plano (FURTADO, 2007, p.13)

Neste mesmo sentido, Saba (2006, apud FURTADO, 2007, p.10) também afirma 
que “[...] uma coisa é certa: quem quiser ir em frente com seu negócio deve transformá-lo num 
grande centro de relacionamento. Ali, os clientes cuidam do corpo e da saúde, mas também 
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conhecem outras pessoas, namoram, casam, encontram amigos”. Ou seja, na visão do autor 
“a academia tem que ser um ponto-de-encontro, onde as pessoas freqüentam para ver e serem 
vistas. É como um bar, uma boate, em que não se bebe, nem se fuma”. Para os autores, além de 
trazer os clientes para este tipo de negócio e oferecer um serviço profissional de qualidade, é 
preciso estabelecer laços com os mesmos objetivando uma maior permanência deles.

Novaes (1991 apud ARAúJO, 2011, p.9) aponta que em relação à importância dada 
ao convívio social, desde o período de 1930 a 1960, as academias “além de servirem para a 
formação estética corporal, através da educação pelo movimento, eram também um ponto de 
encontro, onde os aspectos sociais de integração e interação desenvolviam-se”.

Se observados os próprios motivos pela escolha das academias em si, será notado 
que a própria literatura apresenta a indicação de amigos como um fator relevante em se optar 
por esta ou aquela academia (MARCELLINO, 2003; ROJAS, 2003). Em Marcellino (2003) os 
indivíduos que possuíam laços de amizade dentro da academia que frequentavam permaneceram 
nesta por mais tempo.

Rojas (2003, p.76) vai além e sugere como estratégia para a manutenção dos 
usuários na academia, a implementação de programas de incentivo para a apresentação de 
amigos e familiares à academia. Além de programas de exercícios que possibilitem que as 
pessoas possam interagir.

Não são somente os amigos os responsáveis pela indicação e pela permanência em 
uma determinada academia. Quando da falta de referenciais, a aparelhagem ou o maquinário que 
a academia oferece está entre os fatores que desempatam na escolha da academia, juntamente 
com o espaço das instalações, a ventilação existente e outros pontos estruturais. 

Amorin e Guiramand (2011, p.3) em pesquisa realizada em Porto Alegre (RS), 
chegaram ao dado que entre os principais motivos de se aderir academia, a boa conservação dos 
aparelhos (rapidez na manutenção e assistência técnica) apresentou 16% das respostas. Segundo 
os autores, as academias que realizam a manutenção preventiva dos equipamentos apresentam a 
média de rotatividade em 37%, enquanto que as academias que não realizam a média situa-se em 
82%. Deste modo, o autor concluiu “que a manutenção preventiva contribui significativamente 
na retenção e fidelização de clientes das academias pesquisadas de Porto Alegre, porque com 
os aparelhos e equipamentos estando em perfeito estado, os clientes agregam um bom conceito 
de qualidade da empresa”.

Marcellino (2003) também encontrou em seus estudos, a satisfação dos clientes 
quando da chegada de equipamentos novos, corroborando como o exposto acima por Amorin 
e Guiramand (2011). 

Outro motivo listado pela escolha da academia é a proximidade desta com a moradia 
ou o local de trabalho. Rojas (2003) argumenta que entre os indivíduos que responderam a sua 
pesquisa, na cidade de Curitiba (PR), o principal motivo de escolha da academia foi a sua 
localização. Segundo a autora “aparentemente, esse é um motivo observado com critério pela 
maioria das pessoas, pois o tempo de permanência foi maior entre aqueles que partiam de locais 
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a até 3 km da academia”. O mesmo dado encontrado por Rojas no Paraná, pode ser observado 
em Marcellino (2003), em pesquisa realizada no Rio de Janeiro e em Zanette (2003) no Rio 
Grande do Sul.

Outros motivos também foram listados em relação a maior aderência de alunos, 
tais como: diversificação de conteúdos, metodologia mais atraente, qualidade dos profissionais 
e ambiente de convivência (MARCELLINO, 2003); indivíduos com elevada automotivação 
(SABA, 1999); formação de professores da academia (ZANETTE, 2003); a vontade própria 
de iniciarem-se na prática da musculação, bem como a qualificação profissional como fator 
de escolha pelas academias e a confiança neles depositada quanto à prescrição do treinamento 
(SANTOS; PAULA; FIOCO, 2012); a musculação aumentou a autoestima, proporcionou mais 
disposição e vigor e liberou o stress, assim como melhoria da saúde, estética corporal e lazer 
(LIZ, 2011); o conhecimento e a qualificação dos professores, além da forma dos professores se 
relacionarem com os alunos. (MARTINS, 2008)

Muitos destes motivos responsáveis por fazerem o aluno permanecer por mais 
tempo na academia, antagonicamente também são vistos como responsáveis pela desistência 
do aluno. A seguir serão apresentados os fatores mais apontados pelos autores no que concerne 
a desistência dos alunos.

5 SOBRE OS MOTIVOS DA DESISTÊNCIA DA ACADEMIA

Em geral, nas mais diversas academias do país, existe uma clara compreensão 
dos motivos que levam o aluno a se matricular na academia, o próprio deixa isso bem claro 
quando inicia suas atividades. Isto é, durante a anamnese o professor fica sabendo o que o aluno 
procura naquele estabelecimento, e partir disso elabora o plano de treino com base na demanda 
do aluno. Nos itens acima, nos concentramos em atender o que levou o aluno a chegar até a 
academia, o porquê da escolha desta e não da outra, o que mais lhe agrada durante sua estada 
na mesma e o que faz com que ele se mantenha aderente nas atividades. Contudo, pouco se 
sabe sobre o porquê dele ir embora, dele faltar, dele parar de treinar ou trocar de academia. 
Novamente citamos o senso comum, que relacionará a procura com as estações mais quentes 
e a evasão com as estações mais frias. Contrário a isso, nenhum dos estudos, dos vinte e um 
(21) selecionados nesta revisão de literatura, apontou relação entre a preguiça e a época do ano, 
ou algo semelhante. Continuamos então a perguntar, qual o motivo de tanta rotatividade nas 
academias de ginástica?

Marcellino (2003, p.53) apontou que “cerca de 70% dos entrevistados disseram que 
já freqüentaram outras academias, antes da que estão utilizando agora”. O autor ainda completa 
que destes, “50% já freqüentaram uma academia anteriormente, 27% duas, 10% três, 25% 
quatro, e 8% mais de quatro academias. O tempo de freqüência às academias é bastante variado, 
mas, em geral, restringe-se a poucos meses, havendo indicações de anos e de semanas”. Amorin 
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e Guiramand (2011) chamam essa rotatividade de “Turn over”. 
Zanette (2003) encontrou dado semelhante ao de Marcellino (2003). Em sua 

pesquisa o autor pode verificar que 70% dos entrevistados já havia frequentado outra academia, 
permanecendo por pelo menos 6 meses. Os dados da pesquisa mostraram uma maior rotatividade 
em alunos com menos de 3 meses de academia, ou seja, alunos que ainda não “chegaram” a 
ver os resultados que o exercício físico pode oferecer. No que se refere aos que mudaram de 
academia, os motivos mais listados foram: facilidade de acesso ou troca de cidade, relacionado 
intimamente a aparelhagem (no caso dos homens). Já as mulheres alegam à mudança a melhor 
qualidade de atendimento dos professores e a busca por diferentes modalidades de aulas.

No caso da pesquisa de Araújo (2011),  

a análise dos resultados permite concluir que os motivos que levam homens e mulhe-
res a terem uma grande rotatividade nas academias do município de Irati-PR são moti-
vos relacionados a fatores demográficos e biológicos, fatores psicossociais, cognitivos 
e emocionais, atributos comportamentais, fatores sociais, fatores do meio ambiente 
físico, e características da atividade física.

Ainda citando Araújo (2011, p.7) “com relação ao retorno à prática de exercícios 
físicos [...] 20% dos indivíduos do sexo feminino e 70% de indivíduos do sexo masculino 
voltam por vontade própria; 50% de mulheres e 8% de homens voltam por motivos estéticos”.

Dentre os motivos mais assinalados como propulsores da desistência está a falta 
de tempo, as condições financeiras e a distância até a academia (SABA, 1999; ROJAS, 2003; 
MARCELLINO, 2003; LIZ, 2009; MAESTRI FILHO; ALMEIDA, 2010; ARAúJO, 2011; 
UggIONE, 2011; OLIVEIRA, 2013; LIZ, 2011).

Rojas (2003, p.27) acredita que “falta de tempo, tão freqüentemente citada, surge 
mais como uma desculpa do que como uma realidade (Sallis & Owen, 1999), e demonstra 
certa ordem de prioridades e valores”. Prosseguindo, para a autora “além disso, considerando 
que falta de tempo é uma barreira muito presente em programas supervisionados, quando esse 
for um motivo real, pode-se reelaborar os programas ou estratégias para evitar o abandono” 
(ROJAS, 2003, p.66). Para Saba (1999), há uma incongruência entre a percepção e a real barreira 
do tempo, pois não se sabe a falta de tempo é um verdadeiro determinante ou se a pessoa 
possui baixa habilidade comportamental ao não conseguir gerenciar seus horários ou ainda, se 
simplesmente há racionalização da falta de motivação. Para Liz (2011) os mais aderentes são os 
mais motivados, autodeterminados à prática da atividade e os praticantes que atribuem “falta de 
tempo” para praticar são os que são menos motivados.

Liz (2009, p.185) citando Berger e McInman (apud SABA, 2001), ressalta que:

[...] as pessoas referem a falta de tempo quando não atribuem a importância devida 
à prática de exercícios físicos. Como discutido anteriormente, obter prazer com a 
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prática e conhecer os benefícios dos exercícios físicos pode facilitar a transposição 
de barreiras como a falta de tempo, pois contribui para a maior motivação do aluno. 

Em relação “as dificuldades financeiras” apontadas por muitos alunos como um dos 
fatores para a desistência, Liz (2009, p.185) é enfática ao dizer que

Apesar do alto custo da mensalidade ser citado como barreira, estudos mostram que a 
aderência é maior nas academias mais caras (ROJAS, 2003) e que nestes estabeleci-
mentos (mais custosos) apenas 3% dos alunos atribuem o preço da mensalidade como 
fator influente sobre a desistência (ALBUQUERQUE e ALVES, 2007). Diversos fa-
tores podem estar interagindo nesse sentido. Uma possibilidade é que essas academias 
podem ter estrutura física e de atendimento mais atrativas. Outra possibilidade é que 
as pessoas que optam por locais com maior custo são de nível socioeconômico mais 
elevado, fazendo com que o valor das mensalidades não seja relevante.

De fato, o que a autora denuncia é pertinente. Rojas (2003) afirma este e outros 
fatores, alegando que a aderência foi maior entre as pessoas que frequentaram academia com 
preço mais alto, com mais de 10 programas à disposição, menor quantidade de usuários por 
professor, maior tempo por dia na academia e programas de intensidade vigorosa, de Spinning 
e nos aparelhos ergométricos.

Ainda quando Liz (2009) cita atendimento como um aspecto diferencial 
nestas academias de custo mais elevado, alguns autores encontraram este como um fator 
responsável pela desistência dos alunos. Oelze, Mesquita e Dias (2014), em Belo Horizonte 
(MG), observaram que os principais responsáveis pela insatisfação e pelo abandono foram o 
atendimento administrativo técnico/pessoal, além das instalações. Os autores sugerem “uma 
maior valorização do cliente, flexibilidade na negociação de renovação de matrícula e maior 
atenção por parte dos instrutores aos seus alunos, procurando atendê-los melhor e tornar a 
atividade desenvolvida mais prazerosa”. 

Tarnowski e Hopf (2014) também fazem incursões neste sentido ao atribuírem 
melhorias necessárias nas academias de Blumenau (SC), sendo as principais:

Melhorias na área de administração e gestão, como ampliação na forma de pagamen-
to, contratação de recepcionistas, ampliação dos horários de funcionamento diver-
sificação das modalidades e informações on-line para propiciar conhecimento dos 
horários, eventos e promoções do local. Para sugestões referentes aos equipamentos, 
houve 11 citações nas quais foram descritos aspectos referentes a pintura, ergonomia 
e maior quantidade de equipamentos. Na área pessoal foram 5 sugestões relacionadas 
à contratação de mais professores/ auxiliares de serviços gerais e mais atenção dos 
professores com os clientes. A área de estrutura física teve o maior número de cita-
ções (20) que mencionavam reformas nas salas, melhoria nos banheiros, bebedouros 
e estacionamentos, bem como a ampliação dos ambientes e mais limpeza nos locais.

Ainda no que tange ao aspecto do atendimento, muitos alunos abandonam as 
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academias pelo motivo que jamais deveria constar neste tipo de lista: a baixa qualidade dos 
professores. Muitos estudos, destes listados por esta revisão de literatura, apontam a qualidade 
dos professores como um dos fatores determinantes pela aderência, pela desistência ou 
pela rotatividade nas academias (MARCELLINO, 2003; ROJAS, 2003; ZANETTE, 2003; 
MARTINS, 2008; LIZ, 2009; SANTOS, 2010; LIZ, 2011; SANTOS; PAULA; FIOCO, 2012; 
OELZE; MESQUITA; OLIVEIRA, 2013; DIAS, 2014; TARNOWSKI; HOPF, 2014). 

As confusões em termos de filosofia de trabalho e metodologia de ensino- aprendi-
zagem devem ser objeto de reflexão por parte das academias, mas também ensejar 
mais trabalho nas universidades que formam os profissionais que lá desenvolvem suas 
ações, talvez na perspectiva da consideração de outros espaços fora da escola, onde 
também ocorre o processo educativo, revestido de características pedagógicas gerais 
mas também com suas especificidades. Nossas universidades não podem mais fechar 
os olhos para a realidade das academias. Se há críticas a fazer sobre sua existência 
e forma de funcionamento devem corresponder à construção de alternativas e não à 
falsa ignorância de sua existência. (MARCELLINO, 2003, p. 54)

O que o autor critica é a falta de orientação pedagógica que os profissionais de 
Educação Física recebem para atuarem em academias, diferente do que ocorre com os professores 
que se dirigem as instituições escolares. Parece haver um paradigma em relação as situações 
de ensino-aprendizagem que também ocorre nos espaços da academia. Muitos alunos desistem 
pela falta de atenção dos professores, falta de correção, que não necessariamente está ligada a 
falta de conhecimento pela atividade que estão a frente. Fazer com que o indivíduo se sinta bem 
ao praticar exercícios físicos deve ser um objetivo dos profissionais envolvidos na orientação de 
exercícios físicos. Desta forma, programas de exercícios definidos a priori, que não levem em 
consideração as preferências do aluno, prejudicariam a sua aderência (LIZ, 2009).

Ainda segundo Liz (2009, p.185):

Destaca-se na maior parte dos estudos a “preguiça/falta de motivação” como motivo 
de desistência. É papel do profissional de Educação Física, por meio de uma atuação 
dialógica, orientar seu aluno no sentido de uma prática motivante. É necessário que 
o aluno seja o centro da relação “sujeito” x “atividade física”, fomentando seu senti-
mento de autonomia e conseqüentemente tornando-o mais motivado. [...] Neste senti-
do, com a vasta divulgação na mídia sobre a importância de um estilo de vida ativo e 
a facilidade de acesso a informações promovida pela evolução da internet, as pessoas 
tem se esclarecido sobre o assunto e consequentemente tendem a exigir mais dos pro-
fissionais. A competência profissional é produto do conhecimento técnico/científico, 
ou seja, uma intervenção de qualidade é fruto do conhecimento e domínio técnico das 
tarefas profissionais. 

Araújo (2011, p.3) também destaca que “desta forma, manter o indivíduo ciente e 
percebendo os benefícios do próprio exercício físico parece ser um fator motivacional importante. 
O qual fará com que o aluno permaneça realizando a pratica de exercícios físicos”.  Martins 
(2008) afirma que em Porto Alegre (RS) a maioria dos alunos entrevistados por ele, acredita 
que as principais características do professor que auxiliam na permanência dos mesmos na 
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academia estudada são: ser extrovertido, comunicativo e competente, acreditando também que 
as atitudes dos professores durante as aulas, que influenciam nessa permanência são demonstrar 
conhecimento, dar explicações sobre seus procedimentos e corrigir sempre os alunos durante 
os exercícios. Isto vai ao encontro daquilo que é apresentado por Santos (2010), pois em 
Londrina (PR) o nível de qualidade dos professores, atenção para a correção dos exercícios, a qualidade da 
aparelhagem estão os principais motivos para a troca de academia. Contudo, ainda em Santos 
(2010), os alunos trocam de academia em função da falta de qualidade dos professores, mas 
escolhem outra em razão da aparelhagem que a mesma oferece, coadunando com o exposto no 
tópico anterior, que não possuindo indicações dos amigos sobre qual academia escolher, optam 
por aquela que oferece equipamentos mais modernos ou mais atraentes. 

A esse respeito, Maestri Filho e Almeida (2010) sugerem um plano de retenção de 
clientes:

A Academia deve preocupar-se em manter aos alunos a oportunidade de exercitarem-
se cm equipamentos cada vez mais modernos, investir em tecnologia atualizada variar 
as modalidades de atividades esportivas, aumentando as opções aos clientes, assim 
como a especialização em determinados nichos, como terceira idade, dança artes mar-
ciais, entre outros.

Liz (2009) acredita que organizar o ambiente das academias de maneira a favorecer 
a socialização entre os alunos e destes com o professor deve ser uma preocupação dos 
administradores desses estabelecimentos. Os recursos materiais não podem superar a qualidade 
dos recursos humanos, ou ainda, os recursos humanos necessitam se sobreporem aos recursos 
materiais. Dito ainda de outro modo, os aparelhos podem convencer os alunos a se matricularem 
na academia, mas o conhecimento científico, específico, bem como pedagógico deve ser o fator 
diferenciador do local, haja visto que as pessoas entram na academia por diversos motivos e 
saem também por diversos motivos, que poderiam na maior parte das vezes serem evitados 
caso houvesse uma atenção ou sensibilidade maior por parte dos professores responsáveis e 
administradores. Tornar as pessoas mais motivadas a se exercitarem e sem manterem assim é 
tarefa do profissional de Educação Física.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme visto até aqui, os fatores que interferem na rotatividade de alunos em 
academias de ginástica podem ser compreendidos a partir de três ou quatro determinantes, 
sendo eles o pessoal, o psicológico, o ambiental e o que se refere a característica da atividade.  
Somados entre si ou de forma individual, eles são os responsáveis por fazer com que os alunos 
decidam por “ficar ou partir”.
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Neste estudo, encontrou-se como denominadores comuns para a escolha da academia 
como local para exercitação, a indicação de amigos, a distância que a mesma apresenta em 
relação a residência ou o local de trabalho, e o maquinário que a mesma possui. Estes dados, 
são os mais evidenciados dentre todos os estudos apresentados como motivadores da entrada 
em determinada academia e os motivos que levam a pensar em procurar uma, se enquadram 
na chamada “aliança estética-saúde”, dado que pode ser percebido em estudos realizados em 
diferentes regiões e em diferentes anos.

No que tange a aderência, ou seja, sobre manter-se exercitando passada a “alta 
temporada”, a literatura é bem taxativa quando afirma que os motivos que levam os alunos à 
academia não necessariamente são os motivos que os fazem permanecer nela. Muitos alunos, 
passado o frisson da entrada, compreendem os benefícios de uma prática sistematizada e 
atribuem “bem-estar/disposição” como motivos para permanecerem se exercitando, adquirindo 
assim um estilo de vida ativo. O próprio ambiente socializador, não raras vezes, é um fator há 
mais para manter-se na academia, fato este observado já em tempos passados. 

Em relação as desistências, ou às sucessivas trocas de academia, os motivos mais 
referidos na literatura nacional são evidenciados pela falta de tempo e dificuldades financeiras. 
Distância da academia também foi apontado como fator de desistência ou troca, bem como 
qualidade do atendimento. Pode-se dizer que, do ponto de vista de quem prioriza o exercício físico 
na sua vida, todos os motivos destacados podem ser relativizados, pois existe uma motivação 
intrínseca em querer se exercitar e isso não impede que a pessoa continue independente da 
dificuldade apresentada a ela, diferindo das pessoas que se exercitam por obrigação ou apenas 
“em busca de um verão”. 

No que concerne ao “atendimento”, encontra-se aí a possível chave para que a 
rotatividade de alunos possa diminuir, pois se a equipe que trabalha na academia compreende 
que este aluno deve permanecer se exercitando passado o verão, e faz com que o mesmo se 
anime para tal, é muito maior a probabilidade de aderência. O atendimento começa e perpassa 
pela recepção, local de acolhimento, e culmina no professor da sala de musculação, responsável 
não só pelo conhecimento da atividade me si, mas também pela orientação de qualidade, pela 
motivação, pelo interesse no aluno, figura central da relação. Não trata-se apenas de fidelizar o 
cliente com os planos de descontos, mas de monitorar os dias que esse aluno passa na academia, 
pois o plano em determinado momento atingirá o vencimento e a renovação ou não depende 
muito dessa equipe.

Acredita-se que o maquinário, o custo das mensalidades, a estação do ano, os 
padrões estéticos, a enxurrada de informações sobre exercício e saúde sejam os promotores das 
academias de ginástica, contudo, são os professores o pilar central da aderência ou desistência 
do aluno.
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